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Tisztelt Mlz&ttsÁgl Kedves B a r á t a i n k ! 
A Hazafias Népfront Megyei Elnöksége decemberi ülésén foglalkozott a Népfront Bizottságok 

közvetlen tennivalóival. Határozottan állást foglalt abban, hogy a Néplront Bizottságoknak teljes ere
jükkel segíteni keíl a békés élet, a demokratikus fejlődés kibontakozását. Ennek érdekében a dolgozók 
széles rétegeire támaszkodva, véleményük kikérésével határozzák meg a helyi tennivalókat. 

A Megyei Népfront Elnökség határozatilag kimondta: 
1. Egyetért és messzemenőleg támogatja a gazdakörök működését, valamint újak létrehozását 

mindazon helyeken, ahol erre a lehetőség megvan és a falu parasztsága kéri a gazdakör megalakítását. 
2. A Hazafias Népfront Megyei Elnöksége egyetért és támogatja az Egységes Parasztifjúsági 

Szövetség (EPOSZ) szervezetek létrehozását. 
A fentiek alapján a Néplront Bizottságoknak a következőket javasoljuk-
a) Körlevelünk kézhezvétele után hívják össze az elnökséget, amennyiben szükségesnek látják, 

lehet kibővített elnökségi ülést is tartani (dolgozó parasztok, ifjúság, pedagógusok meghívásával). Aa 
elnökségi ülésen beszéljék meg, mivel tudna a Népfront Bizottság hozzájárulni a normális, békés élet 
mielőbbi megteremtéséhez. Például: a kulturális élet megindítása, rendszeres iskolai tanítás lehetősé-
geiuek megteremtése, ehhez hozzátartozik az iskolák tüzelőjének biztosítása, a lakásprobléma meg
oldásának segítése lakások felkutatásával, hivatalok összeköltöztetése, stb. (ez utóbbi különösen 
városokban). Továbbá nyújtsanak segítséget a Népfront Bizottságok és annak Nőtanácsai a Vörös
keresztnek, mivel feladatai e szervnek a forradalmi események során rendkívül megnövekedtek. 
Nyújtsanak segítséget a közellátás zavartalan megszervezéséhez. 

b) Javasoljuk a fentiek alapján, hogy az elmúlt években létrejött, de az utóbbi időben nera 
működő gazdaköröknek a Népfront Bizottságok nyújtsanak segítséget. Azokon a helyeken, ahol eddig 
nem működött, de helyesnek látják és a parasztság is kéri, kezdeményezzék a gazdakörök létre
hozását A gazdakörök működése szinte hagyományos volt és szívesen látogatta a falu dolgozó 
parasztsága. A Népfront is helyeselte és támogatta a gazdakörök működését. Azonban az elmúlt év 
során a helytelen falusi politika következtében a gazdakörök működése úgyszólván megszűnt. Ügy 
gondoljuk, hogy a gazdakörök alkalmasak lehetnek arra, hogy a hosszú téli estéket, vasárnap dél
utánokat szórakozva és tanulva, hasznosan töltsék el a gazdakör tagjai, a falu egyéni és termelő
szövetkezeti parasztsága. 

Lehet mezőgazdasági tárgyú szakelőadásokat is a gazdakör keretein belül szervezni. A gazdakör 
kezdeményezhet ezüstkalászos tanfolyam szervezését, amely az elmúlt években igen népszerű volt, főleg 
a fiatal gazdálkodók körében. A gazdakör váljék a falu kulturális központjává. (Olvasómozgalom, ének
kar, színjátszás, sakkverseny, tekeverseny, »tb.) A kulturális munkához kérjük a népművelési ügyvezető 
és könyvtárvezető segítségét. A felsoroltakon túl lehetőség nyílik a gazdakörökben a parasztság számára, 
hogy a szórakozva tanulás mellett okosan politizáljanak is. Vitassák meg a falu életével kapcsolatos 
problémákat. A Népfront Bizottságok segítsék a pezsgő, eleven munka kialakítását a gazdakörökben. 
Segítsék a gazdakör megindulása technikai előfeltételének megteremtését (helység, szükséges bútorzat). 

c) Az elmúlt hetekben alakult meg az Egységes Parasstifjúsági Szövetség Országos Intéző
bizottsága, s ezzel egyidőben megindult a községi EPOSZ szervezetek létrehozása. Népfrontbizott
ságainknak javasoljuk, hogy karolják fel és segítsék a községben az EPOSZ létrehozását. A paraszt
ifjúság előtt az EPOSZ népszerűbb volt, mint a DISZ és jobban megtalálták benne a helyüket a fiúk 
és lányok egyaránt. Az EPOSZ leánykoszorúit segítsék a Nőtanácsok. Indítsanak közösen hasznos 
szaktanfolyamokat mint a szabás-varrás, kézimunka, sütés-főzés, stb. Segítsék őket kulturális tevé
kenységükben. 

A demokratikus, békéa közélet elősegítése érdekében végzendő munkájukhoz sok sikert 
és jó egészséget kívánunk. 

Veszprém, 1956. december 20. 
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