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P Á R T E t E i A pedagógus továbbképzés jelentősége 

Párlvezetőségek a Központ i Vezetőség j ún i us 27—28-i 
határozatának végrehajtásáért 

Alapszerreseteink taggyűlésen 
tárgyalták, meg a Központi Vezető-
ség 1953 június 27—28-i határozatát, 
.megvizsgálták a határozat tükrében 
pártszervezetük munkáját, egyes 
funkcionáriusok munkáját, maga-
tartását, feltárták az egész párttag-
ság előtt a pártunk munkájában elő-
forduló hibákat és egyben megmu-
tatták a hibák kijavításának mód-
ját. A Központi Vezetőség határo-
zatának megjelenése előtt pártszer-
vezeteink munkájában komoly hiá-
nyosságok voltak. Számos pártszer-
vezetünknél durván megsértették a 
pártdemokráciát, a kollektív veze-
tést személyi vezetéssel helyettesí-
tették, elfojtották az alulról jövő 
bírálatot, nem fordítottak gondot a 
tömegekkel való kapcsolat elmélyí-
tésére, figyelmen kívül hagyták sok 
esetben a dolgozó tömegek véle-
ményét, javaslatait. Alapszerveze-
teink a hibák felszámolására hatá-
rozati javaslatot terjesztettek a tag-
gyűlés élé, ahol a párttagság egésze 
megtárgyalta a hibák kijavításának 
módját. 

A hibák kijavítása csak úgy tör-
ténhet meg, ha minden pártvezető-
ségi tag, ezentúl minden párttag fo-
kozottabban kiveszi a részét a 
pártmunkából. A Központi Vezető-
ség határozata kimondja, hogy a 
kommunista párttagok aktivitása, 
önfeláldozása a párt erejének ki-
apadhatatlan forrása. El kell érni, 
hogy minden párttag aktfv legyen 
és szoros kapcsolatban áll-
jon a dolgozó néppel, a párt vezető 
szerveinek pedig állandó segítsé-
get kell nyújtani a dolgozó nép kö-
rében végzett munkájukhoz. 

Esen a területen pártszerveze-
teink többségénél van javulás a 
Központi Vezetőség határozatának 
megtárgyalása óta. A pártvezető-
ségi tagok, párttagok fokozottabban 
kiveszik részüket a munkából, pél-
dául a Jutafonógyár pártszerveze-
tében megjavult a tag-, tagjelölt 
felvételi munka, a pártoktatás elő-
készítése, javult az agitációs mun-
ka. A Szalámigyár pártszervezete 
fokozottabb gondot fordít a tömeg-
szervezetek munkájára, a rendkí-
vüli taggyűlés óta minden tömeg-
szervezetet felülvizsgáltak és segí-
tik munkájukat. Móraváros I. párt-
szervezet vezetőségi tagjai az ed-
digieknél aktívabban dolgoznak, s 
munkájuknak eredménye megmu-
tatkozik az agitációs munka javu-
lásában, a tagdíjfizetés emelkedé-
sében. Javult a munka a Lemezgyár 
pártszervezetében is. Gyarmati elv-
társ és a többi pártvezetőségi tag 
aktív munkája eredményeként ja-
vult a politikai munka, a termelés 
területén szép eredményeket értek 
el. Ez évi harmadik negyedévi ter-
vüket 103.4 százalékra teljesítették. 
Sorolhatnánk még egy jó néhány 

pártszervezetet, mint a Szegedi 
Gőzfűrészek, Szegedi Textilművek, 
Szegedi Kenderfonógyár, Űjszegedi 
Len- és Kenderszövő Vállalat, a 
Szegedi Konzervgyár pártszerveze-
teit, ahol a Központi Vezetőség ha-
tározatait tárgyaló taggyűlés óta 
javult az alapszervezet vezetőségé-
nek munkája. 

Az eredmények mellett azonban 

vannak hiányosságok is alapszerve-

zeteink munkájában. Alapszerve-

zeti vezetőségeink nem tettek meg 

mindent a hibák kijavítására, nem 

igyekeznek eléggé aktivizálni a 

pártvezetőségi tagokat és a párttag-

ság egy részét. Ennek következ-

ménye; hogy pártszervezeteink kö-

zül nehezen tudják a párt előtt álló 

feladatok többségét megoldani. Nem 

bízzák meg bátran a párttagokat 

munkával, nem vonják be a rend-

kívüli taggyűlés határozatainak ma-

radéktalan megvalósítására. Pél-

dául a Gyufagyár pártvezetőségé-

nek a határozat végrehajtásának 

ellenőrzéséről az volt a véleménye, 

hogy még rövid idő telt el a rend-

kívüli taggyűlés óta és majd ezután 

fognak hozzá a taggyűlésen hozott 

határozat alapján a munka megja-

vításához. Ennek következtében az 

utóbbi hónapban nem foglalkoztak 

egyáltalán a tag-, tagjelölt felvételi 

munkával. A Délrost Vállalat párt-

szervezetének titkára a kollektív 

vezetést úgy gondolja megvalósí-

tani, hogy a feladatokat szétosztja 

a vezetőség tagjai között, de a vég-

rehajtást nem ellenőrzi. Például 

népnevelőt bízott meg a népnevelő-

értekezlet megtartásával, a vállalat-

vezetőt például a pártnap megtar-

tásával; ez a munka azonban a tit-

kár elvtárs feladata. Azonban más 

pártszervezeteinknél meg előfordul 

az a helytelen gyakorlat, hogy nem 

osztják meg a munkát a pártveze-

tőség és pártaktívák között. Párttit-

kárjainknak tudni kell azt, hogy a 

kollektív vezetés biztosítása mel-

lett személyileg ők a felelősek a 

pártszervezet munkájáért. 

A titkár elvtársak feladatai: 
irányítani a pártszervezet munká-
ját, elősegíteni a párt egészséges 
fejlődését, a pártcsoportbizalmiak, 
a népnevelők munkájának irányí-
tása, a káderek nevelése, a dolgo-
zók problémáival való foglalkozás, 
a termelő munka ellenőrzése. Ezek-
nek a feladatoknak a megoldásá-
ban kell segítséget nyújtani a párt-
vezetőségi tagoknak. 

A szervezőtitkár feladatai: segí-

teni a párttitkár munkáját, yártren-
dezvények megszervezése, tömeg-
szervezetek munkájának segítése, 
ellenőrzése, káderek nevelése, tag-, 
tagjelöltfelvétel elősegítése. 

Agit.-prop. titkár feladatai: az 
agitációs munka irányítása, a pro-
paganda munka segítése, ellenőr-
zése, kultúrmunka segítése és ellen-
őrzése. 

Elnök feladatai: a titkár munká-
jának segítése, az alapszervezet, a 
felsőbb pártszervezetek informálása. 

Pénztáros: a párttagság pontos 
nyilvántartása, a párttagsági díj 
befizetése, a tagdíjjal való elszá-
molás, a párt gazdasági ügyeinek 
intézése. 

A reszortonkénti feladat nagyvo-
nalakban való meghatározása azon-
ban nem jelenti azt, hogy a párt-
vezetőségi tagok munkája el lenne 
határolva egymástól, mert minden 
pártvezetőségi tag felelős a párt-
szervezet munkájának egészéért. 

A Központi Vesetőség határo-

zata pártszervezeteink munkájában 

csak úgy valósul meg, ha minden 

pártvezetőségi tag, s ezen túl min-

den párttag harcol a párt által fel-

tárt .hibák kijavításáért és a tag-

gyűléseken hozott határozatok rha-

radéktalan megvalósításáért. A Köz-

ponti Vezetőségnek június 27—28-i 

határozata alapján született meg 

kormányunk programmja, amely-

nek fő feladata a dolgozó nép élet-

színvonalának emelése. Pártszerve-

zeteink munkájának elő kell segí-

teni a tervek maradéktalan teljesí-

tését, a minőségi munka további 

fokozását, az önköltség csökkenté-

sét. elő kell segíteni a munkafegye-

lem megszilárdítását az iparban, a 

mezőgazdaságban egyaránt. 

Figyelemmel kell kísérni a dol-

gozók szociális juttatásainak meg-

valósítását (öltözők, fürdők, ebédlő 

építése, védőruha, védőétel biztosí-

tása, túlóráztatás megszüntetése, 

stb.). A kormányprogramon megva-

lósításának feltételei- fokozottabb 

munkát követelnek meg pártszer-

vezeteink vezetőségeitől, az egész 

párttagságtól. Pártszervezeteink ve-

zetőségének a pártdemokrácia erő-

sítésével, a bírálat-önbírálat fej-

lesztésével kell elősegíteni az 

egész párttagság aktivizálását, hogy 

a sokoldalú és nagy feladatokat 

eredményesen tudják megoldani, 

amelyeket a Központi Vezetőség 

1953 június 27—28-i határozata 

pártvezetőségeink elé állított. 

Eperjesi Júlia 

i t i a n y a F O F S z a g 

az i l letékesek intézkedtek 
Egyre több dolgozó keresi fel a „Délmagyarország" szerkesztő-

ségét, hogy szóban vagy levélben feltárja a különböző területeken 

meglévő hiányosságokat. A „Délmagyarország" a dolgozók bírálata 

nyomán több cikket írt, amelyben a vállalatok, intézmények hibáit 

tárta fel. Az alábbiakban közöljük e bíráló cikkekre eddig beérkezett 

válaszokat. 

Meggyorsult a tehervagonok 
pályaudvarra való vontatása 

A Délmagyarország szeptember 
14-i számában bírálat jelent meg a 
teherforgalom nehézkes lebonyolí-
tására vonatkozólag. A Szegedi Vil-
lamosvasút már régebben is felis-
merte ezt a hibát, amelynek meg-
szüntetésére a bírálat csak további 
lendületet adott. A teherforgalom 
megjavításának érdekében az alábbi 
intézkedéseket tettük: 

A már régebben megrendelt és 
időközben leszállítást nyert máso-
dik vontató mozdonyt egy műsza-
kos beosztással szolgálatba állítot-
tuk. így a vontatásra esetleg össze-
torlódó tehervagonokat jóval rövi-
debb idő alatt, kocsiálláspénz-mente-
sen tudjuk a pályaudvarra vontatni. 

A vontattató felekkel a forgalom 
zavarmentes lebonyolítása érdeké-
ben szállítási szerződéseket kö-
tünk. A Szegedi Gőzfűrész Vállalat-
tal a szerződés már aláírást nyert 
és ennek következtében a Gőz fű-
részel való kapcsolat lényegesen 
megjavult. A többi üzemmel a szer-
ződések megkötése folyamatban 
van és remélhető, hogy rövidesen 
aláírásra kerül a sor. 

Az idézett cikkben említett ne-
hézségek a Tisza-pályaudvar felé 
bejárást illetően, sajnos nem vál-
tozott. Mozdonyunk még ma.is.sok 
időt vészit a bebocsátás'mégyárás-

nál. Sokat javítana, ha a bejárat 
és a Tisza-pályaudvar között jelző-
berendezést lehetne felszerelni. 

A MÁV Tisza-pályaudvar dolgo-
zóinak jó munkáján sok múlik és 
egy kis jóakarattal az ottani for-
galmi intézőség nagyon megkönnyí-
tené a kocsik zavartalan kiszolgá-
lását. 

Herczeg Mártonná, 
a Szegedi Villamosvasút igazgatója 

Már építik az éj rsszsfővágé 
iizsüirtszt 

A Délmagyarország bíráló cikké-
nek megjelenése után, amely szö-
vetkezetünk reszelővágó részlegé-
nek rossz munkakörülményeinek 
és a telephely átalakítási munkála-
tainak sürgősségével foglalkozott, 
rövidesen megkaptuk a beruházási 
alap kijelölésére szóló értesítést 
felsőbb szerveinktől. 

Az új telephely átalakítási mun-
kálatai már folynak, a szegedi Épü-
letjavító és Karbantartó KSz dolgo-
zói végzik. Ezideig befejezést nyert 
a nagy köszörűs kövek betonme-
dence munkálatai, a gépalapok be-
ton munkái, elkészült az új lágyító 
kemence, jelenleg pedig a válasz-
falak áthelyezése van munka alatt. 
A közlőművek elhelyezése a falak 
végleges beállítása után lesz végre-
hajtva és ha a DÁV addigra a kellő 
feszültségű villamosáramot rendel-
kezésünkre bocsátja, úgy üzemré-. 

szünk november második felében 
teljes kapacitással fog dolgozni. 

Szegedi Mérlegkészítő, Reszelő-
vágó és Kazánkovács KSz 

dolgozói 

Megkaptak a lifíkötelet 
Az SzTK szegedi rendelőintézeté-

ben az emeletekre igyekvő betegek 
már hónapok óta rosszalólag ta-
pasztalták, hogy az intézet liftje 
nem működik. Nem volt drótkötél. 
A Szegedi Kórház Rendelőintézet 
vezetősége sokszer írt, sürgette, sze-
mélyesen is közbenjárt, hogy EZ új 
liftkötelet minél előbb szállítsák. 
Azonban csak nem akart megér-
kezni, mert mindig újabb és újabb 
nehézségek merültek fel a liftkötél 
bc-szerzése körül. 

Ez így tartott mindaddig, míg a 
közelmúltban a Dé'imagyarország 
egyik cikke feltárta a bürokrácia 
kanyargós útvesztőjét, amelyen még 
a vékony liftkötél sem tudott ke-
resztülbújni. A Délmagyarország 
bírálata gyorsabb mozgásba hozta 
[a liftkötél kiutalásával foglalkozó 
vállalatokat és ma már a rendelő-
intézetben megjelenő beteg dolgo-
zók örömmel nézik, hegy a serény 
munkáskezek miképpen szerelik fel 
a több mint 220 méter hosszú acél-
kötelet. A lift á napokban ismét 
megkezdi működését és a lépcsőn 
nehezen járó betegek könnyebben 
közlekedhe tnek. 

Ez az eset azt bizonyítja, hogy ha 
nyíltan feltárjuk a hibákat és a 
párt sajtója is segít, akkor a dolgo-
zók érdekében valóban gyorsan in-
tézkednek az illetékesek. 

A Szegedi Kórház Rendelőintézet 
dolgozói 

JÓL TUDJUK, hogy a kiművelt 
emberfők száma jellemzi egy nép 
kultúrájának színvonalát. Ez az 
elv vezeti kormányzatunkat, ami-
dőn a dolgozók továbbképzését 
igyekszik minél szélesebb alapokra 
helyezni. Az országépítés nagy fel-
adataihoz minél több, sokoldalúan 
képzett, alapos felkészültségű szak-
emberre van szükség. Egészen ter-
mészetes, hogy a pedagógusok, 
akiknek élethivatása a műveltség 
alapjainak lerakása, csak akkor 
tudják jól megállani a helyüket, ha 
a továbbképzésből ők maguk is ki-
veszik részüket. 

Eredményesen tanítani csak az 
tud, aki tanulni is tud; művelt-
séget adni csak az tud, akinek 
magának is van miből adnia. 

A tudományok munkásaínak 
igazi szabadsága nagy erővel len-
díti előre minden szaktudomány 
fejlődését. A tömegek alkotó ké-
pessége nagymértékben gazdagítja 
a technikát és segíti előre a tudo-
mányokat is. Az alkotásnak alap-
feltétele azonban a minél széle-
sebb körű szakismeret A magyar 
pedagógiai tudomány sem fejlőd-
het anélkül, hogy ne támaszkod-
nék a pedagógus-tömegek alkotó 
tevékenységére. Erre a szovjet 
példa is tanít bennünket. 

Az új szocialista pedagógia meg-
teremtésére iránymutatást adott 
nekünk a szovjet pedagógiai tudo-
mány, de egyhen arra is rámuta-
tott, hogy 

a magyar pedagógia módsze-
reit nem várhatjuk készen, 
azokat nekünk magunknak kell 

kimunkálnunk. 
Az elmélet a valóság tényeiből szü-
letik; tehát a pedagógiai módsze-
rek is a tanítási gyakorlat tapasz-
talataira épülnek. A pedagógus to-
vábbképzés vállalta azt a feladatot, 
hogy az eddigi jó tapasztalatokat 
összegyűjtse, rendszerezze s a pe-
dagógus-tömegek közé juttassa. Ez 
megjavítja a' pedagógus oktató 
munkáját, de egyhen teret ad to-
vábbi jó kezdeményezéseknek is. 

JELENTÓS ÁLLOMÁSÁHOZ ér-
kezett a nevelők továbbképzése a 
szakképzés területén. Az eddigi, 
gyakran ötletszerű továbbképzést 
felváltotta a rendszeres, az átgon-
dolt, a tervszerű munka. Legjobb 
tudósaink szakmunkái állnak a ne-
velők rendelkezésére és bátran 
mondhatjuk: ezek már nem "to-
vábbképzési brosúrák", hanem a 
legteljesebb tudományosság igényé-
vel készített szakkönyvek. Elég 
csupán Bárczi Géza Kossuth-dijas 
tudósunk nagyszerű Fonetika-
könyvére utalnunk, hogy rámu-
tassunk: 

a pedagógusok szakmai kép-
zettségének minél színvonala-
sabbá tételét tudósaink is egyik 
legfőbb feladatuknak tekintik. 

A pedagógus-munka megbecsülésé-
nek egyik legfényesebb bizonyítéka 
ez. Egyben arra is utal, hogy mi-
lyen következetesen ragaszkodik 
oktatásügyünk vezetősége, oktatás-
ügyi minisztériumunk ahhoz az el-
véhez, hogy minden oktatási tevé-
kenység folyamán a legszigorúb-
ban vett tudományos ismereteket 
kell közölni. 

Pedagógusaink megértik a szak-
mai képzés nagy fontosságát, mert 
tudják, hogy 

a fejlődés törvénye szerint 
szaktudományuk is fejlődik s 
maguk is igénylik, hogy vele 

lépést tartsanak. 
De azt is tudják, hogy szerzett is-
mereteik felfrissítésére is szüksé-
gük van, mert akinek elhalványul-
tak ismeretei s nincs biztos átte-
kintése a tanított tárgy egész ta-
nítási anyagáról, az nem dolgozhat 
jól, nem tudja megmutatni az ösz-
szefüggóseket, nem tudja kiemelni 
a lényegest. 

ALAPOS ÉS BIZTOS szakisme-
ret azonban nem képzelhető el a 
marxizmus-leninizmus mélyreható 
ismerete nélküL Az új oktatási év 
itt is döntő változást hozott. Mivel 
az elmélet alapja a tapasztalat, a 
rendszeres ideológiai továbbképzés 
is a Párttörténet gazdag tapaszta-
latainak tanulmányozásával* kez-
dődik. Eddig a legfontosabb elve-
ket, tételeket tanították ugyan a 

továbbképzések során, de eléggé 
rendszertelenül s az elméletnek a 
gyakorlattal való szoros kapcsola-
tát nem mindig sikerült éles fény. 
nyel megvilágítani. Most három 
forradalom történetének eleven va-
lósága áll majd a továbbképzés 
résztvevői előtt s a SZKP törtene-
tének tanulmányozása teszi lehe-
tővé a marxizmus-leninizmus alap-
ismereteinek elsajátítását. A gya-
korlatban tanulmányozzák a párt 
elméletének és ideológiájának, po-
litikájának és szervezeti elveinek 
kincsestárát. 

A Szovjetunió Kommunista 
Pártja Történetének tanulmá-
nyozása teszi lehetővé, hogy az 
egyes kérdéseket, tanulságokat 
állandó összefüggésbe hozzák 
napjaink eseményeivel, az or-
szágunkban folyó szocialista 
építőmunka gyakorlati felada-

taival. 

így kell mégérteni, hogyan alkal-
mazza pártunk alkotó módon az 
SZKP tapasztalatait a mindennapi 
munkában. Ez elősegíti, hogy a 
pedagógusok elméleti felkészültsé-
güket megnövelve, még kiválóbb 
munkával vigyék előre a szocializ-
mus építésének ügyét, egész dol-
gozó népünk öntudatának növelé-
sét. De a Párttörténet tanulmányo-
zása ad segítséget a biztos világné-
zeti eligazodáshoz is, ez adja ke-
zükbe a szellemi fegyvert, amely-
lyel a mult ideológiájának marad-
ványai ellen győzelemre kell ve-
zetni a harcot. 

A MOST KEZDŐDŐ oktatási 
évre épült fel az a szervezeti háló-
zat is, amelynek rendszeréhen min-
den pedagógus közvetlen segítsé-
get kap tanulásához. A szaktár-
gyak vonalán a megyei szakfel-
ügyelet fögja össze a járás oktató-
kádereinek munkáját s ad közvet-
lenül is irányítást a szaktárgyi ta-
nácskozásokon. Az oktató-káderek 
szakmai felkészültségét a Központi 
Pedagógus Továbbképző Intézet 
évenkénti egy-egy hónapos tanfo-
lyamai biztosítják. Az oktató ká-
derek a megye legjobb gyakorlati 
pedagógusaiból kerülnek ki s a 
biztosítja egyben a jövőre nézve » 
jó káder-utánpótlást, de egyben 
biztosítja a jogos megbecsülést if 
az élenjáró pedagógusok számára, 
A középiskolák szaktárgyi munká-
jának irányításában is segítséget 
kap a megyei szakfelügyelet a kö-
zépiskolai oktató káderek részéről, 
A szaktárgyi oktatókáderek heten-
ként egy-egy napon a szakos neve-
lőknek a helyszínen, a tanítási 
órák meglátogatása során adnak 
útmutatást. Ez a rendszer minden 
nevelő részére biztosítja a közvet-
len szakmai segítségadást. 

Az ideológiai oktató káderek 
egyrésze öthónapos tanfolyamon 
készült fel a Párttörténet oktatá-
sára, de a nyár folyamán vala-
mennyien egyhónapos tanfolyamon 
vettek részt. Ezen a tanfolyamon 

nemcsak az elvi kérdéseket 
tisztázták, hanem felkészültek 
arra is. hogy a tapasztalatok 
során . bevált legjobb módsze-
rekkel vezessék a tanácskozá-

sokat. 

Az év elején megtartott szak? 
mai tanácskozásokon a pedagógu-
sok szaktárgyaik tanítására, az el-
múlt évek tapasztalatai alapján 
iránymutatást kaptak. A sok he-
lyen megindult élénk vita azt mu-
tatta, hogy nevelőink szívvel-lélek-
kel dolgoznak nevelőmunkájuk 
eredményesebbé tételén s valóban 
szívügyüknek tekintik munkájuk 
megjavítását. 

Hogy milyen helyes volt a to-
vábbképzés intézményesítése, mi 
sem mutatja beszédeseben, mint az 
a szemmellátható eredmény, amely 
pedagógusaink tanítási munkájá-
nak javulásában évről-évre mutat-
kozik. 

A továbbképzés új formájától 
igen sokat várunk. Meggyőződé-
sünk, hogy a biztos ideológiai ala-
pon, a széleskörű szaktudáson fel-
épülő nevelői munka még eredmé-
nyesebben betölti majd hivatását, 
mely a kultúrforradalmunk terüle-
tén vár reá. 

Láng István 
szakfelügyető 

Mától kezdve megjavul a távbeszélő szolgálat 
Változások a szegedi telefonszámokban 

Az utóbbi időben számos panasz 
hangzott el Szegeden a távbeszé-
lési nehézségek miatt. A szegedi 
távbeszélő központban befejeződtek 
azok a munkálatok, melyeknek kö-
vetkeztében a szegedi helyi távbe-
szélőszolgáltatás a mai naptól 
keze; 1 tóitj űgesen megjavul. A 
mur lvégzése során több 
távié más kapcsolási szá-
már áltoztatása vált szük-
ség' egváltozott számú tav-
bes sok számának jegyzé-

két a posta összeállította és addig 
is, amíg az új megyei távbeszélő 
előfizetői névsor kiadásra kerül, a 
posta minden előfizetőjének meg-
küldi a megváltozott telefonszámok 
jegyzékét. A jegyzékben nem sze-
replő állomások száma változatlan 
marad. 

Az új megyei távbeszélő névsor 
elkészítése és kiadása iránt a posta 
megtette a szükséges intézkedése-
kej;, hogy az minél előbb megtört 
tűnhessen, , 


