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Á Bajai Gyapjúszövetgyár Munkástanácsának 
1956. október 27-én megtartott üléséről készült 

j e g y z ő k n y v - k i v o o n t t a 

A fenti jegyzőkönyv alapján a Munkástanács a tanácson belüli reszort megbízások ügyé
ben az alábbi döntést hoztta 

1. Igazgatás ügyében Petrich Gizella igazgató mellé a Munkástanács 3 tagú igazgatási bi
zottságot rendel ki, amely bizottság utasításait az igazgató betartani köteles. Az azonnali leváltást 
a tanács nem tartotta megfelelő intézkedésnek, mert nem célja senkivel sem szemben a retorzió esz
közéhez nyúini. A végleges titkos választás megtartásáig ezen határozat marad érvényben. Az igaz
gató tanács tagjai: Riavecz János főtechnológus, Rabata József Munkástanács-elnök, Mojzes Antal 
festődéi munkás. 

2. A Munkástanács kommunális bizottságot alakított, amelynek tagjai: Szabó László,, üze
münk jogtanácsosa, Krix András technikus, Lopojda Sándor adminisztrátor, Márity Katalin fonodái 
dolgozó, Balázs Lajos vegyészmérnök. 

A kommunális bizottság minden jogügyi és bérügyi kérdéssel foglalkozik és a Munkásta
nács elé terjeszteni köteles. 

3. A Munkástanács tagjai közül a csendbizottság megszervezésével Vörös Sándor bálázót 
bízza meg, aki köteles a dolgozók köréből beszervezett tagokkal, a külső és belső rendbontókkal 
szemban az üzem dolgozóinak érdekeit minden körülmények között biztosítani. 

4. A vállalat pénzügyi kérdéseinek ellenőrzésével a Munkástanács felé történő kötelező be
számolás mellett Hományi Sándor technikust és Abonyi Márta szövő-munkásnőt bizza meg a tanács, 
akik kötelesek a vállalat pénzügyeit eddig intéző munkatársaktól azok munkájának ellenőrzésén ke
resztül tájékoztatást nyújtani a Munkástanács felé. 

5. A Munkástanács Patocskay József bálázót és Mátics László technikust megbízza, hogy 
a Munkástanács által hozott határozatokat jutassa el a Városi Tanács megfelelő szervéhez, valamint 
a nyomdában történő sokszorításáról a dolgozók széles tömegei számára megfelelő példányszámról 
gondoskodjon. 

6. A kibővített Munkástanács tagjai közül a munka zavartalan folytatásának megszervezé
sére a fonóelőkészítő részére Krix Andrást, a kártoló részéről Kovács József művezető, fonoda részé-
ről Czuri Andrásnét, a szövőelőkészítő, szövődé részéről Doszkocs Józsefnét, a kikészítő részéről 
Forrásnyik Istvánpét, a festődé részéről Bakanek Lajos elvtársat bizza meg. 

7. A Munkástanács a jelenlegi függetlenített Szakszervezeti Bizottság munkáját átveszi és 
ennek felelőseként Hóhner György elvtársat' bizza meg. Ezen kérdéssel kapcsolatosan határozatot 
hoz a Munkástanács, hogy általános titkos szavazás alapján 1956. december 25-ig Szakszervezeti 
Bizottság választását írja ki, készíti elő. 

8. A Munkástanács kihangsúlyozza és a dolgozók elé viszi, hogy az általános titkos szava¬ 
zás alapján megválasztandó Munkástanács helyett a jelenlegi rendkivüli állapotok közt megalakult 
Munkástanács végzi az üzem vezetésének ügyeit. Ezt az általános titkos szavazáson alapuló válasz-
tást a lehetőségekhez képest előkészítjük és legkésőbb az év végéig a választást kitűzi. 

9. A Munkástanács Sebestény Jánost, az üzem főmérnökét megbízza, hogy a termelés biz
tosításához folyamatosan a szükséges műszaki feltételeket minden körülmény közt biztosítja, ezen 
munkában a jelenlegi Munkástanács minden tagja a legmesszebbmenőkig támogatni köteles. 

10. A Munkástanács Fábik Jánosné gépírónőt, mint a munkástanács gépírónőjét az eddigi 
munkakörében megerősíti. 

11. Továbbiakban a Munkástanács határozatot hozott a személyzeti osztály, a 7 pont sze
rinti függetlenített szakszervezeti dolgozók, a függetlenített párttitkár, a függetlenített légoltalmi ve
zetői állás megszüntetésére vonatkozólag. 

Az eddig ezt betöltő dolgozók meghallgatása után Reíle Mártont végszárítónak, Csányi Pál-
nét felvetőnek, Bacsó Jenőt tisztítónak, Bakanek Jánosnét vetülékcsévelőnek, Bokrovits Bélánét nop-
polónak, Vörös Lajost csendbizottsági tagként Vörös Sándor mellé beosztottnak alkalmazza. 



A Munkástanács kihangsúlyozza, hogy a szakszervezet és a párt ügyében hozott határoza
tával csak azt célozza, hogy az eddigi függetlenhtetes nem titkos választás alapján kinevezett elv
társak helyett általános titkos választással kell üzemi párt és szakszervezeti titkárt választani. A 
Mumkástanács a dolgozók ilyen irányú szervezkedését mindig támogatni fogja. 

12. A Munkástanács Ács Istvánt és Péter Jakab általános üzemi dolgozókat a karbantartás 
és energia szolgáltatás ügyének ellenőrzésével bjzza meg, különös tekintettel arra, hogy erőmű te
lepünk igen fontos súllyal bír üzemünk életében, 

Baja, 1956. október 27. 
Bajai Gyapjúszövetgyár 

Munkástanácsa 

A Bajai Gyapjúszövetgyár Munkástanácsa : 
Abonyi Márta Hohner György Patocskai József 
Ács István Kovács József Péter Jakab 
Balázs Lajos .Krix András i Rabata József 
Bakanek Lajos Lopajda Sándor Riavecz János 
CzuriAndrásné Márity Katalin , Sebestény János 
Doszkocs Józsefné Mátics László Szabó László 
Forrásnyik Istvánné . Mojzes Antal Vörös Sándor 
Hományi Sándor Nebojsza László 
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