KOZOSS~GI

~LET A FELNOTTKORBAN

1. Az emberi közösségek a közös világnézet, közös
célok és tevékenységek alapján jönnek létre.
2. A mai alkalommal azokkal a társadalmi és politikai közösségekkel foglalkozunk, melyek a felnőttkorban életUnk meghatá~ozói. Ezek közUl legfontosabb a párt, a szakszervezetek,
de megemlitUnk még néhány társadalmi közösséget is.
3. A közösségek tevékenységHkkel
hatást gyakorolnak a társadalom létére és fejlődésére, ezért
kell megismernUnk felépitésUket, mUködésUket,
feladatukat.
4.A

közösségek tagjai rendelkeznek azokkal az előnyökkel, lehetőségekkel és biztonsággal, amit a
közösség nyujt, ugyanakkor aktiv közremUködésUkkel saját életUket,

jövójUket

is alakitják.

5. A szocializmust épitő országokban a társadalomirányitás letéteményesei a munkáspártok, amelyek
politikai szervezetként vezetik, mozgósitják,
koordinálják a társadalom erőit a fejlett szocializmus megvalósitására.
6. A párt a legmagasabbrendU
és legátfogóbb politikai szervezet, amelybe a társadalom legkiválóbb alkotóerói tömörUlnek.
7. Hazánkban a társadalom vezetóereje a Magyar Szocialista Munkáspárt. Az MSZMP a kommunista mozgalom megujulásának jegyében a személyi kultusz-
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szal és a szektás-dogmatikus
hibákkal való leszámolás idején, 1956. novemberében alakult meg.
8. A Magyar Szocialista Munkáspárt örököse és továbbf~jles~tője a magyar forradalmi munkásmozgalom leghaladóbb hagyományainak.
9. A Magyar Szocialista Munkáspárt tagja lehet az
a magyar állampolgár, aki a 18. életévét betöltötte,
10. aki elfogadja a marxista-leninista
eszméket, a
a párt programját, szervezeti szabályzatát és
önzetlenül munkálkodik azok valóra váltásán.
ll. A párt mag~s erkölcsi és politikai követelményeket támaszt tagjai iránt. A párttag kötelességévé teszi, hogy rendszeresen fejlessze elméleti és politikai tudását. müveltségét,
12. következetes en szolgálja a szocializmus ügyét
és mutasson példát a munkában, hivatásának teljesitésében és magánéletében.
13. A párttag kötelessége, hogy fellépjen
elfojtása és az önelégültség ellen.

a birálat

14. A párttagok iránt támasztott követelmény, hogy
cselekvően vegyenek részt a politikai és társadalmi életben, a párt utánpótlásának nevelésében.
15. A párttagok termelési, hivatali vagy lakóterületi egységenként alapszervezetekbe
tömörülnek.
16. A pártalapszervezet

joga és kötelesssége

müködé-
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si terül etén a párt politikájának
se, végrehajtásának
ellenőrzése.

érvényesité-

17. Az alapszervezet legfőbb szerve a taggyülés,
amely a pártmunka irányitására, az ügyek intézésére ötévenként titkárt és vezetőséget választ.
IB. Az alapszervezetekben
a.létszámtól függöen kisebb politikai közösségek, pártcsoportok jönnek.
létre. A pártcsoportok rendszeresen értékelik
tagjaik munkáját, magatartását, a pártmegbizatások teljesitését.
19. A párt eszmei, politikai irányitása a társadalmi és a gazda.ági élet egészét áthatja. A párthatározatok végrehajtásáért
elsősorban az állami és a tömegszervezetekben
dolgozó kommunisták a felelősek.
20. A politikailag felkészült fiatalok IB éves korukban kérhetik felvételüket az iskolai, az
üzemi vagy az int~zményi pártszervezetbe.
A kérelemhez két olyan párttag irásbeli ajánlása
szükséges, akik a közös tevékenység alapján
ismerik a jelentkezőt. Ha a pártba KISZ-tagot
vesznek fel, az egyik ajánló a KISZ alapszervezet taggyülése lehet.
21. A munkáshatalom politikai rendszerének a szakszervezetek is fontos alkotórészei, mint a dolgozó tömegek önkéntes érdekvédelmi és nevelő
szervezetei.
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22. A magyar szakszervezetk több mint négymillió
tagot számlál nak és ilyen módon hazánkban a legnagyobb tömegszervezetek.
A magyar szakszervezeti mozgalom közel egy évszázados multra tekint vissza.
23. A Szakszervezetek
a Magyar Szocialista Munkáspárt eszmei - politikai irányitásával müködnek
alapszabályzatuk
és vezetőszerveik határozatai
alapján. Közvetitik a párt politikáját, részt
vesznek annak kialakitásában
és végrehajtásában.
24. A Szakszervezetek
feladata az érdekvédelmen tul
a termelés segitése munkaversenyekkel,
a brigádmozgalom szervezésével
25. és a dolgozóknak nyujtott szociális juttatásokkal. Ilyenek például a különböző segélyek, üdültetések.
26. A társadalmi közösségek egy-egy politikai vagy
szociális cél megva16sitására
alakulnak. Ilyen
pl. a Béke-mozgalom, mely a háboru eller egyesiti az embereket.
27. Közösség a Szovjet-Magyar baráti társaság is,
mely a két nép közötti barátság elmélyitését;
egymás kulturájának, életének megismer.sét tüzte zászlajára.
2B. A Nőszövetség főleg olyan kérdések, problémák
megoldásával foglalkozik, amely a nők társadalmi és politikai helyzetét, egyenjoguságát,
életkör~lményelt
javithatja.
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29. A sportszövetségek
is közösségek, segitik tagjaikat olyan sportágakban is,_ melyet egyedUI
nem érhetnének el. MUködésükhöz jelentős állami, szakszervezeti vagy üzemi segitséget kapnak.
30. A sportegyesületek az egészséges életmód kialakitásához is hozzájárulnak, a küzdő sportok fegyelmezettségre,
áldozatvállalásra
nevelnek,
31. mig a társas játékok az emberi közösségek kialakitásának egyik legeredményesebb eszköze.
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32. A Munkásőrség önkéntes társadalmi fegyveres
testület. Feladata munkában a társadalom épitése, fegyverrel a szocialista vivmányok védelme. Önzetlen munkájukért tagjait a társadalom
megbecsülése övezi.
33. Az önkéntes tüzoltók segitséget
mészeti csapások elháritásához.

nyujtanak

a ter-

34. A társadalom közrendje és biztonsága fenntartását az önkéntes rendőrök közössége segiti.
35. Az MHSZ olyan társadalmi közösség, mely egyrészt a fiatalok honvédelmi felkészitését végzi, másrészt felnőtt szakosztályai - repülő,
lövész, rádiós - az ilyen érdeklődésüeknek
ad
otthont.
36. Nem sorolhattunk fel mindent. Jegyezzük meg:
céljaink, törekvéseink megvalósitásához
a felnőtt korban is jelentős segitséget nyujthatnak
a közösségek, a közösségi élet pedig biztonságot ad.

