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Gheorghiu Dejt éltető feliratok Csíkszentsimonban  fotó: BaLoga géza

Május 1-je ünneplése az ötvenes évek elején. Ismeretlen szerző felvétele.
Oláh Balázsné (Apáca) tulajdona

A most közölt dokumentumo
kat az Országos Levéltár Har 
gita megyei székhelyén, Csík
szentimre község irataiból válo
gattam, de több olyan körlevél, 
rendelet is akad köztük, amely 
ugyanabban az időszakban min
den Községi Néptanácshoz el
jutott. Az iratokból kirajzolódik 
néhány olyan feladat, amelyet 
a helyi vezetőknek el kellett 
végezniük: legyen az az idősze
rűtlen jelszavak, falragaszok 
ügye, a zab értékesítése vagy a 
vidéki munkakeresők összeírá
sa, városok felé „terelgetése”. 
Tóbiás elvtárs az irányelveket 
is összefoglalta: „Senki ne ra
gaszkodjék annyira a szülőfa
lujához, mert mindenkinek ott 
van az otthona, ahová a munká
ja köti.”
Az 1949–50es év iratainak 
sajátossága a kétnyelvűség, 
de nem úgy, ahogyan az termé
szetes lenne, azaz hogy ugyan
az a szöveg mindkét nyelven 
megtalálható az iraton, hanem 
inkább az a jellemző, hogy  
egyetlen dokumentum részben 
román, részben magyar nyel
ven íródik. Rovatszerkesztő: 
Daczó Katalin

Jegyzőkönyv
Beszámoló
Mely felvétetett a csíkszentimrei 

Néptanács székházában 1950. április 
5-én megtartott gyűlésről, mely ösz-
szetevődött a Néptanács tagjaiból 
és a Kordonáló bizottságból. Jelen 
van a Járási Néptanácstól Tóbiás 
Ferenc járási kiküldött a Munka és 
Népjóléti Osztálytól, a helybéli Nép-
tanácstól Szőke Gábor elnök, Amb-
rus Lajos alelnök és Romfeld Anna 
titkár. A Kordonáló bizottság részé-
ről Bibó Mihály állategészségügyi, 
Jakab Imre az ifjúsági titkár, Gergely 
Mátyás R.M.P. titkár, Bíró Albin az 
iskola részéről, Bartis Lázár a M. N. 
SZ. elnöke, György Lajos a R.M.P. 
adminisztrátora és Korodi Erzsébet 
tanítónő. 

Tóbiás elvtárs kéri a vezetőséget 
arra, hogy számoljanak be arról, 
hogy a múlt gyűléssel kapcsolato-
san milyen eredményt értek el a 
munkanélküliek összeírásával kap-
csolatosan és hány embert szervez-
tek be, akik munkát vállalnának a 
Vármegye területén kívül is.

Szőke Gábor elvtárs, a Népta-
nács elnöke jelenti, hogy csak egy je-
lentkező van, annak ellenére, hogy a 
népgyűléseken ez a tárgy állandóan 
ismertetve van. A többi Kordonáló 
bizottsági tagok is jelentik, hogy 
mindent megtettek az ügy sikeréért, 
de az emberek nagyon idegenkedtek 
attól, hogy elhagyják szülőfalujukat, 
de ígéri mindenik tag, hogy azért 

tovább folytatják a felvilágosító 
munkát az emberek között. Bíró 
Albin a tanítók nevében ígéri, hogy 
a tanítók is vállalják ezt a munkát, 
és igyekeznek meggyőzni azokat az 
embereket, akiket ez a munkaválla-
lás érdekel.

Tóbiás elvtársunk felhívja a ta-
gok figyelmét arra, hogy vannak 
munkást toborzó kontárok, akik 
magas összegeket ígérnek az embe-
reknek. Az ilyeneket le kell leplezni 
és a milícia kezére kell adni. Továb-
bá senki ne ragaszkodjék annyira a 
szülőfalujához, mert mindenkinek 
ott van az otthona, ahová a mun-
kája köti és ahol a munkájával fent 
tudja tartani a családját.

Bibó Mihály elvtársunk mondja, 
hogy ne irtózzék senki elhagyni szü-
lőfaluját, mert az ő sógora is elment 
a Duna-csatorna építéséhez. Az első 
hónapban 12000 Leit kapott, annyira 
megszerette, hogy leszerződött 6 hó-
napra, és most a havi jövedelme 18000 
Lei, most nem jut eszébe, hogy haza-
jön, és mint élmunkás tűnt ki ott.

Több tárgy nem lévén, Tóbiás 
elvtársunk bezárja a gyűlést és kö-
szöni a megjelenést.

K.M.F.
Néptanács elnöke: Szőke Gábor

Alelnök: Ambrus Lajos
Járási kiküldött: Tóbiás Ferenc

Néptanács titkára: Romfeld Anna
Kord. biz. tagok: Bartis Lázár, 

Jakab Imre, Bibó Mihály, Bíró Albin
Jegyzőkönyv v.: Kóródy Erzsébet

Jelszófestés,
munkaerő-toborzás, zabfeketézés

Jegyzőkönyv
Készült a csíkszentimrei Nép-

tanács helyiségében 1950. február 
22-én.

Jelen vannak: Szőke Gábor, a 
Néptanács elnöke, Gergely Má-
tyás R.M.P. titkára, Bartis Lázár 
M.N.Sz. elnök, ...* N. Sz. szervező 
felelős, Urszuly György, megyei 
munkaelosztó vállalat kiküldött.

Urszuly György, megyei mun-
kaelosztó vállalat kiküldött fel-
dolgozza a minisztérium munka-
elosztó irodájának 8690/1949. sz. 
rendeletét. Ismerteti az 1950-es 
évi munkatervet és a munkaerők 
elosztására vonatkozó törvényt, 
hogy ne történjék meg az, hogy 
nem megfelelő ember kerül olyan 
munkahelyre és munkába, amihez 
nem ért. 

Előadja, hogy a munkaelosztó 
hivatal a Néptanácsoknak az 1949 
évbe elküldötte a 8690/1949. 
sz. rendeletet, mely előírja, hogy 
minden egyes munkát kereső 
egyént össze kell írni éspedig 
olyképpen, hogy a kimutatásban 
szerepeljen, hogy ki akar a me-
gyében és ki akar a megyén kívül 

elhelyezkedni a munka mezején. 
Megállapítja, hogy a községi tit-
kár a sok munka miatt a kimuta-
tást elmulasztotta beterjeszteni, 
ami miatt az összeírás késedelmet 
szenvedett.

Kéri a jelen levő szervezetek 
vezetőségét, hogy a munkások 
összeírásánál nyújtsanak segítsé-
get a községi titkárnak, hogy az 
1950-es terve jól sikerüljön. Elő-
adja, hogy vigyázni kell arra, hogy 
egyetlen üzem sem vihet el mun-
kást anélkül, hogy a munkaelosz-
tó hivatal tudomást ne szerezzen 
és a kiutaló irat a munkaelosztó 
pecsétjét ne viselje.

Ha valamely üzem mégis meg-
próbálna tenni a munkaelosztó 
hivatal tudta nélkül, s a faluból 
elvinni munkást, azt a Népta-
nácsnak és a szervezetnek a leg-
határozottabban meg kell aka-
dályozni. A cél az, hogy minden 
munkás megkapja munkáját és 
megélhetésit tudja biztosítani. 
Előadja továbbá, hogy a munkás 
nincsen lekötelezve, hogy állan-
dóan a munkahelyén üljön, ha-
nem ha a családi körülmény vagy 

esetleg kisgazdasága megkívánja 
az otthoni munkát, a munkából 
eljöhet. Azok a munkások, akik 
a megye területén kívül lesznek 
munkában, azoknak az úti átalá-
nyok meg lesz térítve és munká-
juk a norma szerint lesz megfizet-
ve. Természetesen, aki többet fog 
dolgozni, többet is fog keresni. 
A szervezetek világosítsák fel a 
munkásokat, hogy a munkaelosz-
tó nem kényszerít senkit, hogy ki 
hova menjen, hanem mindenki 
mehet, ahova akar, ha megfelelő 
hely áll rendelkezésére. A jelen 
levő szervezetek vezetői ígéretet 
tesznek, hogy minden támogatást 
meg fognak adni a fentiekkel kap-
csolatban.

Több tárgy nem lévén, az ülést 
bezárja.

K.m.f.t.
Megyei kiküldött  Titkár
(nincs aláírás)      Szőke Gábor

*A papír rossz minősége miatt 
a hátoldalra került pecsét

„átütött”, és kibetűzhetetlenné 
vált a név

A munkát keresők összeírása

Csíkszentimre község
Ideiglenes Néptanácsa

hIrDetés

Székhelyeiken
Felhívjuk a Községi Néptanácsok 

figyelmét, hogy azonnal vegyék fel a 
kapcsolatot a helyi Román Munkás 
Párt alapszervezet vezetőségével abból 
a célból, hogy a község területén levő 
összes nem időszerű jelszavak lefesté-
sét tárgyalják meg, amit 24 órán belül 

fehér színre le kell festeni. A lefestés 
tégla alakú legyen. A széleit pedig piros 
festékkel kell szegélyezni, úgyszintén a 
hivatalokban is található régi jelszavas 
plakátokat le kell szedni.

Ezen munkák elvégzéséért a 
Községi Néptanácsok lesznek fele-
lősek.

Csíkszereda,
1950. január hó 3-án –

Elnök h.  Titkár 

Imre Borbála s.k. Benedek Lajos s.k.

Másolat hiteléül

Községi Néptanácsoknak 1–19.


