
A T Á R S U L A T ÉLETÉBŐL

T á j é k o z t a t ó
az 1959—60. évi őszi—téli ismeretterjesztő munkáról

A fenti időszakot az ismeretterjesztő
előadások szarnának lényeges emelke-
dése jellemzi. 1959 utolsó s 1960 első ne-
gyedévében háromszor annyi előadást
tartottunk, mint 1958/59. év ugyanezen
időszakában, amikor csak 472 előadás
hangzott el, míg a vizsgált időszakban
1129 előadást tartottunk. Biztató az a
tény is, hogy míg 1958—59-ben a közsé-
gekben tartott előadások száma csak 183
volt, addig 1959—60-ban ugyanezeken a
helyeken már 453 előadást tartottak a
megyei szervezet előadói. 1958—59 vizs-

gált szakaszában a íalusi előadásokon
megjelentek száma 10388 volt, 1959 utolsó
negyedében, illetve 1960 első negyedében
pedig 26 391 főre emelkedett a hallgatók
száma. Ugyanezeknek az előadásoknak
hallgatói átlaga 1958—59. év tárgyalt
hónapjaiban 56 fő volt, ami az 1959—60-
as ismeretterjesztő évben 64 főre emel-
kedett.

Az előadások szakosztályok szerinti
megoszlása 1959 negyedik, illetve 1980 első
negyedében:

Városi Falusi összesen
előadás hallgatok előadás hallgatók előadás halig.

Irodalom
Művészet
Filozófia
Pedagógia
Történetem
Jogtudomány
Közgazd. tud.
Nemzetközi kérdések
Társ. tud. összesen:
Agronómia
Biológia
Egészségügy
Fizika
Matematika
Földrajz
Műszaki
Csillagászat
Terrn.-tud. összesen:
Ö s s z e s e n :

49
27
36
72
76
19
27
28

334

21
22
70
24
10
52

104
39

342

676

3 782
1314
2 803
8 128
6 563

941
2 326
2 148

28 005

901
1556
5 307

922
241

3121
3 403
2 755

18 206

46 211

33
1

46
65
36

7
37
21

246

62
33
47
12
—
16

6
31

207

453

2 807
21

2 883
4 493
2 014

857
994

1480

15 549

1798
1431
4 811

579

376
176

1 671

10 842

26 391

82
28
82

137
112

26
64
49

580

83
55

117
36
10
68

110
70

549

1129

6 589
1335
5 686

12 621
8 577
1798
3 320
3 623

43 554

2 699
2 987

10 118
1 501

241
3 497
3 579
4 426

29 048

72 602

A számok is mutatják, hogy jelentős
eredményeket értünk el a községekben
tartott előadások vonatkozásában. Az
összeadások 40,1%-át községekben tar-
tottuk.

A legtöbb előadást Karcag, Túrkeve,
Tiszafüred és Kisújszállás területén tar-
tották. A tervszerűség tekintetében ki-
emelkedik a túrkevei városi osztály és a
tiszafüredi járási osztály munkája.
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Á munkások közötti
ismeretterjesztő munka

A munkások művelődési igényének nö-
vekedését és a megyei szervezet munká-
jának fokozatos javulását bizonyítják az
1959—60-as ismeretterjesztő évad szám-
adatai. A vizsgált időszakban az üzemek-
ben, munkásszállásokon és az üzemi kul-
túrotthonokban 227 előadást tartottunk
8227 résztvevővel. Ez a szám azonban
nem jelenti a munkások részére elhang-
zott összes előadások számát, hiszen az
egyes szakszervezeti kultúrotthonokban
további 127 előadás hangzott el mintegy
12 000 hallgató előtt, sőt nyilvános elő-
adásainkon (111 előadás; 6213 fő) is szép
számmal résztvettek üzemi munkások.

Megyei szervezetünk — a világnézeti
nevelés és az általános műveltség eme-
lésének szem előtt tartása mellett — kü-
lönösen sokat tett a munkások szakmai
műveltségének növelése érdekében. A
Vasipari Vállalatnál rendezett munkás-
akadémia 12 előadását 50 munkás hall-
gatta végig. A műszaki szakosztály gon-
dozásában indított kazánfűtői tanfolya-
mon 34-en nyertek szakmunkás oklevelet.
Eredményesnek vehetjük a műszaki szak-
osztály különböző üzemekben tartott
szakmai jellegű előadásait is, hiszen az
előadásokat egy-egy termeléssel kapcso-
latos probléma megoldása jegyében tar-
tották.

Az üzemgazdasági előadássorozatot a
törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gép-
gyárban és az Autóközlekedési Vállalat-
nál indítottuk meg. Sajnos, ezek az elő-
adássorozatok a szervezés elégtelensége
miatt félbeszakadtak.

Általában a munkások közötti ismeret-
terjesztő tevékenységre jellemző, hogy az
egyes vállalatok, szakszervezeti bizottsá-
gok nem törődnek eléggé az ilyen irányú
munkával, s ez sajnálatosan főleg a leg-
nagyobb üzemekre vonatkozik. A Tisza
Cipőgyárban és a Járműjavító Vállalat-
nál 1959—60-ban, legjobb tudomásunk
szerint, egyetlenegy TIT-előadás sem
hangzott el. A két jászberényi nagy-
üzemben, valamint a Tiszamenti Vegyi-
művekben és a Tejipari Vállalatinál pe-
dig elvétve tairtottak egy-egy ismeret-
terjesztő előadást. Legeredményesebb is-
meretterjesztő munka az Építők Szak-

szervezetének munkásszállásain foiyt,
ahol 1959—60 vizsgált időszakában mint-
egy 100 előadást tartottunk. Eredménye-
sebb ismeretterjesztő munka folyt a
Szolnoki Papírgyárban és a kisebb kar-
cagi üzemekben.

A munkások közötti kulturális munka
ezen formájának további javítása céljá-
ból el kell érni, hogy az egyes üzemek,
szakszervezeti bizottságok nagyobb gon-
dot fordítsanak az ismeretterjesztő elő-
adások szervezésére.

A munkások részére tartott ismeret-
terjesztő előadások mintegy 50", „-át a
társadalomtudományok köréből tartottuk.
Különösen nagy volt az érdeklődés a fi-
lozófiai, irodalmi és pedagógiai problé-
mák iránt.

A városi előadások több mint 60%-a
munkások részére hangzott el, s ezt az
arányt még javítani tudjuk az esetben,
ha több segítséget kapunk az előadások
szervezéséhez o-tlt is, ahol ezideig nem
tartottak szükségesnek az ismerettar jasz-
tést.

A mezőgazdaság
szocialista szektoraiban végzett

ismeretterjesztő munka

A megyei szervezet előadói a vizsgált
időszakban — az új helyzetnek megfele-
lelően — falusi előadásaikat már a me-
zőgazdaság szocialista szektoraiban tar-
tották. 1959 IV. negyedévében, illetve
1960 I. negyedében 453 falusi előadást
tartottak 26 391 hallgató részére. Az em-
lített 453 előadásiból 246 a társadalom-
tudományok köréből került ki. A filozó-
fiai és a pedagógiai előadások száma a
többiekhez viszonyítva magasabb.

A megtartott előadások közül 49 elő-
adást tartottunk állami gazdaságokban,
gépállomásokon. Ez a szám — a megye
adottságait figyelembevéve — igen ala-
csony, annál is inkább, mert az említett
előadások többségét a mezőhéki állami
gazdaság, a kunhegyesi gépállomás, a
surjáni és a tiszaszentimrei állami gaz-
daság dolgozóinak tartottuk. A megyé-
ben lévő gépállomások, állami gazdasá-
gok nagy részében egyetlenegy előadás
sem hangzott el. Sajnos, a MEDOSZ
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Megyei Bizottságával nem tudtunk e té-
ren sem megállapodni.

A községekben tartott világnézeti elő-
adásaink zömét ezüstkalászos tanfolya-
mókon tartottuk a tanfolyamok adottsá-
gai miatt eléggé alacsony hallgatói átlag-
gal.

Az elért eredmények ellenére a falusi
ismeretterjesztő munkával nem lehetünk
elégedettek. Számtalan körülmény gátol-
ja munkánkat. A járási titkárok tevé-
kenysége többnyire csak a járási szék-
helyre korlátozódik, s így a falusi TIT-
csoportok irányítása sem kielégítő. Ebből
következik a községekben folyó ismeret-
terjesztő munka rendszertelensége. Az
csak súlyosbítja a helyzetet, hogy az
egyes községek és termelőszövetkezetek
vezetői nem törődnek eléggé az ismeret-
terjesztő munkával.

A jövőben a községekben folyó isme-
retterjesztő murikát rendszeresebbé kell
tennünk, s egy-egy témakörből előadás-
sorozatokat kell adnunk.

Az ifjúság körében végzett
ismeretterjesztő munka

Az ifjúság köréiben végzett ismeretter-
jesztő munkának az igaz hazafiságra ne-
velés és a szocialista erkölcs kialakítása
állt középpontjában. A megyében 16 he-
lyen működött ifjúsági akadémia, s ezek
tematikájában főleg az előző kérdések-
kel foglalkozó előadások kaptak helyet,
A 16 ifjúsági akadémia közül különösen
a szolnoki, a jászberényi és a jászapáti
működött eredményesen. Sajnálatos azon-
ban, hogy a legjobban működő akadé-
miák is elsősorban a tanulóifjúságra tá-
maszkodtak, míg a termelőszövetkezeti és
munkásfiatalok körében elhanyagolták a
szervezést.

Megyei szervezetünk több alkalommal
'rendezett ismeretterjesztő előadást az
ifjúság mészére. 1959—60 vizsgált idősza-
kában 188 előadást tartottunk a fiatalo-
kat érdeklő kérdésekről, s a továbbiak-
ban is szándékunkban áll ilyen előadá-
sokat tartani, de csak olyan témakörökből,
melyek nem szerepelnék az iskolai tan-
tervben és különösebb érdeklődésre tart-
hatnak számot.

Szervezeti élet

1959 utolsó, illetve 1960 első negyede
a szakosztályok életében nem hozott
ugyan döntő változást, de a szakosztályi
munka javulásának jegyében telt el. Leg-
eredményesebben dolgozó szakosztálya-
ink még mindig a műszaki és az iirodal-
mi sizakosztály.

A műszaki szakosztály a vizsgált idő-
szakban szokásos teljesítményét adta.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
szakosztály eredményes munkája inkább
csak a szakosztály néhány tagjának ak-
tivitásából következik, nem pedig a szak-
osztályi tagság egészéinek törekvéséből.
Az említett szakosztály munkáját dicséri
a sikerrel zárult vasipari munkásakadé-
mia, a kazánfűtői tanfolyam és még. kö-
zel ötven más előadás.

Az irodalmi saakosztály munkája is
sokat javult, de még mindig sok kívánni-
valót hagy maga után. Néhány irodalmi
est, vita-est, előadói ankét és egy sikeres
klub-est bizonyítja a szakosztály fejlő-
dését.

A szakosztályok az elmúlt hónapok-
ban 11 klub-estet, illetve előadói ankétot
tartottak. Különösen jól sikerült a nem-
zetközi szakosztály előadói konferenciá-
ja, melyen 160 érdeklődő jelent meg. A
jogi szakosztály előadói konferenciái is
igen sikeresek voltak.

B e s z á m o l ó
a műszaki szakosztály 1959. évi és 1960. I. negyedévi munkájáról

Az 1958 áprilisában tartott megyei köz-
igyűlés határozata alapján a műszaki
szakosztály munkájában is jelentős ja-
vulás mutatkozik.

A szakosztály taglétszáma 1959. január
1-én és 1960. március 31-én egyformán

36 fő volt. Az 1959. év folyamán növeke-
dett ugyan a szakosztály létszáma 43
főre, de az 1960. év folyamán szükséges-
sé vált néhány, éppen új tag törlése, mi-
után tagsági könyvüket nem vették át.
A létszám növekedése, majd az ezt kö-
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vető létszámcsökkenés nem befolyásolta
a szakosztály munkájának ütemét, mivel
a létszámingadozást nem az aktív tagok
idézték elő.

A szakosztály létszáma a megye mű-
szaki dolgozóinak számához képest rend-
kívül alacsony, mert a megye egyes nagy-
üzemeinek mérnök és technikus dolgozói
még egyáltalában nem kapcsolódtak be
a szakosztály munkájába. A tagság dön-
tő többsége Szolnok város üzemeiből te-
vődik össze. A jövő évek feladatául tűz-
zük ki, hogy a megye minden jelentős

ipari üzeméből legalább egy-két tagot
szervezzünk be.

A szakosztály vezetősége az elmúlt év
során nem törekedett a szakosztály lét-
számának emelésére, célja inkább a
szakosztályon belül a tagok aktivitásá-
nak növelése volt. E célkitűzésünk ered-
ményes megvalósítását mutatja, hogy
szolnoki tagjaink nagyobb része, az 1958.
évi 6—8 fővel szemben az elmúlt évben
már 16—18 fő vett részt aktívan a szak-
osztály munkájában.

A szakosztály munkája az elmúlt öt
negyedév alatt a statisztika tükrében a.
következő képet mutatja:

A megyei szervezet taglétszáma
Ebből a műszaki szakosztály taglétszáma
A megyében tartott összes előadás száma
Ebből a műszaki szakosztály által tartott előadás
A megyei szervezet 1 tagjára jutó előadások száma
A műszaki szakosztály 1 tagjára jutó előadások száma

959.

551
43
951
81
2,82
3,32

1960.
I. n. é

557
36
639
52

Fenti statisztikai adatokból az tűnik
ki, hogy amíg a megyei szervezet teljes
taglétszámának csak 6,3%-át teszik a
műszaki szakosztály tagjai, addig a meg-
tartott előadások 8,2%-át tartották a mű-
szaki szakosztály tagjai.

Az előadások témája eléggé változatos
volt: az 1960. év I. negyedévi 52 előadás
33 különböző témakört ölelt fel. Az elő-
adások során többször szereplő témák:
atomenergia békés felhasználása 11,
Szolnok 15 éves fejlesztési terve 2, raké-
íak 2 alkalommal. Igen érdekes előadá-
sok hangzottak el a modern lakás, a XX.
század építészete, a televízió működése
címmel.

A tagok aktivitása az elmúlt év során
nagy mértékben növekedett, mint azt az
előadások szarnának növekedése is mu-
tatja, s az előadások megtartásain kívül
különböző tanfolyamok szervezésével is
eredményesen foglalkoztak.

A szakosztály egyes tagjainak aktivi-
zálását úgy oldottuk meg, hogy egy-egy
riészletfeladat (tanfolyam, teadélután
szervezése, stb.) megoldásával azokat a
tagjainlkat bíztuk meg, akik előadások
tartását nem vállalták. Állandó előadói

gárdánk létszámát az elmúlt év során
kb. 50%-fcal növeltük.

A szakosztály elmúlt évi munkájának
kiemelkedőbb eseményei a következők:

Munkásakadémiák

1959. január 6-tól február 20-ig tartot-
tuk ímeg az 1958. év őszén megindított
munkásakadémiai tanfolyamok 11 elő-
adását.

A szokásos módon a Szakszervezetiek
Megyei Tanácsának szervezésében 1959
szeptemberében másodszor hirdettük
meg munkásakadémiai sorozatainkat. Az
üzemi szakszervezeti bizottságok a szerv
vezés munkájában még olyan mértékben
sem vették részt, mint az előző év során;
a szakszervezetek szervezésében egyetlen
tagozatot sem sikerült megindítani.

Dr. Molnár László és Juhos Károly
szakosztályi tagok szervező munkájának
eredményeként a papíripari tagozatot 41
fővel, a vasipari tagozatot pedig 37 fővel
sikenült megrendeznünk. Idei munkás-
akadémiánk hiányossága volt — a hall-
gatók egybehangzó véleménye szerint —,
hogy a szakmai előadások közé ideológiaj
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előadásokat is felvettünk, amelyeket a
hallgatók más szervektől már egyébként
is megkaptak.

Kazánfűtői tanfolyamot

indítottunk a Nehézipari Minisztérium
engedélye alapján. E tanfolyam megindí-
tását azért vettük programba, mert me-
gyénkben a kazánfűtői képesítés meg-
szerzésére nincs lehetőség, és több ipari
üzem kérte szakosztályunkat e képesítést
nyújtó tanfolyam megrendezésére. A két
féléves tanfolyamot 1959. szeptember
20-tól 1960. április 22-ig rendeztük meg
37 hallgatóval. A május 11-én tartott zá-
róvizsgán a megjelent 34 résztvevőből 33
szerezte meg a fűtői képesítést.

Nyilvános előadást

6 alkalommal tartottunk a vizsgált idő-
szak alatt. E;ziek legkiemelkedőbbje
„Szolnok 115 éves fejlesztési terve" című
4 előadásból álló sorozat volt. Ezen elő-
adássorozatnak az is érdekessége volt,
hogy anyagát a szakosztály három tagja
kollektív munka keretében állította ösz-
sze. Színvonalára és érdekességére jel-
lemző, hogy előadásról előadásra növe-
kedett a hallgatók száma.

„Energiaellátásunk jelene és jövője" c.
előadásunk azok közé a jól kidolgozott,
színvonalas előadások közé tartozik, ame-
lyeket a megye különböző városaiban a
következő oktatási időszak alatt meg kí-
vánunk ismételni.

„Lakásépítés és lakberendezés" címen
megtartott előadásunk új kezdeményezés
volt. Közönségsikere jóval meghaladta a
megszökött és várt kereteket.

Gyárlátogatást
3 alkalommal szerveztünk: 1 alkalommal
a Szolnoki Cukorgyárba, 2 alkalommal
pedig a Szolnoki Papírgyárba vittük el
az érdeklődőket. A három gyárlátogatá-
son együttesen kereken 100 érdeklődő
vett részt.

Kapcsolat rokon intézményekkel
Az elmúlt hónapok során szakosztá-

lyunk kiépítette kapcsolatát a METESZ
Szolnoki kartográfiai csoportjával és a
papírgyári szervezettel. Továbbá kapcso-

latot létesített az üzemi szakszervezetek
által szervezett műszaki körökkel a Ti-
szamenti Vegyiművekben és a Szolnoki
Papírgyárban.

A szakosztály tagjainak közös
szórakozását

szolgálta a három alkalommal megren-
dezett teadélután, az irodalmi szakosz-
tállyal rendezett közös klubnap és az
1959 nyarán rendezett kétnapos csónak-
kirándulás is.

.A havonta megtartott szakosztályi
ülések,

illetve vezetőségi ülések programja nagy
vonalakban a következőket tartalmazta:
1. Itt vitattuk meg szakosztályunk mun-

katervét és célkitűzéseit.
2. Egy-egy előadássorozat és a munkás-

akadémia befejezése után leszűrtük a
tapasztalatokat, és a tanulságok fel-
használásával készítettük el következő
munkatervünket.

3. Egyes fontosabb előadások („Energia-
helyzet", „Műanyagok", „Rakétatech-
nika", „Atomenergia békés felhaszná-
lása", stb.) anyagát itt vitattuk meg.

4. Havi üléseink programját azzal tettük
változatosabbá, hogy a szakosztály
tagjai itt tartották meg külföldi útjaik
élménybeszámolóit.

Hiányossága
volt szakosztályi munkánknak, hogy a
szakosztály tagjainak aktivizálásával
csak a megyei székhelyen foglalkoztunk,
szakosztályunk vidéki tagjaival a kap-
csolatot még nem teremtettük meg. Ezt
tükrözi az a statisztika is. hogy pl. 1980
I. negyedévében 52 előadásunkból 49-et
Szolnokon tartottunk, és csak 3 előadá-
sunk volt falun.

A vidéki előadások megtartását szak-
osztályunk azzal támogatta, hogy a fon-
tosabb műszaki előadások részletes váz-
latát felajánlottuk a vidéki előadóknak.
E célból kidolgozott előadásanyag-gyűj-
temónyünk az elmúlt év folyamán is
több előadással szaporodott.

A szakosztály munkájának megjavítása
érdekében a szakosztály 1960. május 13-i
plenáris ülése a következő határozati ja-
vaslatokat fogadta el:
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1. A szakosztály munkájának további
fellendítése érdekében szükséges a
tagság aktivitásának további növelése.
Ennek érdekében:

a) a szakosztály vezetőségét ki kell bő-
víteni ;

b) a vidéki tagok rendszeres foglalkoz-
tatását meg kell szervezni.

2. Szükségesnék tartjuk a szakosztály
tagjainaK számát fokozatosan úgy nö-
velni, hogy azokból a megyei nagy-
üzemekből, melyekből a szakosztály-
nak nincs még tagja, egy-egy műszaki
dolgozót beszervezünk a szakosz-
tályba.

3. A klubélet kiépítése érdekében foly-
tatnunk kell azt a kezdeményezést,
hogy alkalmanként más szakosztállyal
közös klubnapot rendezünk.

4. A rokon intézményekkel (METESZ,
üzemi műszaki körök) kapcsolatainkat
tovább fejlesztjük közös előadások,
gyárlátogatások, stb. útján.

5. Az elmúlt oktatási év tapasztalatai
alapján az 1960—61. oktatási év mun-
katervének kidolgozásához a szakosz-
tály tagsága a következő irányelveket
adja meg:

a) Munkásakadémiát szervezünk a Papír-
gyárban, Vasipari Vállalatnál, Autó-
közlekedési Vállalatnál és az építő-
ipari munkásszállodában. A munkás-
akadémiák előadásai csak szakmai
tárgyúak, és egy sorozat legfeljebb 8

előadásból állhat.. Az előadások felét
kísérőiilmmel kell szemléltetővé tenni.

b) Gázvezeték-szerelő tanfolyamot az ér-
dekelt iparvállalatok rokon munka-
körben dolgozó szakmunkásai részére
rendezünk. A tanfolyam sikeres elvég-
zői részére a Városi Gázművek ok-
levelet ad.

c) Négy-öt előadásból álló műszaki film-
bemultatót szervezünk ipari dolgozok
részére úgy, hogy a kiválasztott mű-
szaki ismeretterjesztő filmek előtt rö-
vid előadást tartunk a filmek téma-
köréből. Ezt a filmsorozatot az 1960.
év őszén és 1961. I. vagy II. negyed-
évében is meghirdetjük.

d) Klubelőadásokon kívánjuk szakosz-
tályunk itagíjainak képzését szolgálni
a modern technika legújabb eredmé-
nyeinek ismertetése útján.

e) Nyilvános előadások és gyárlátogatá-
sok rendezésével a nagyközönség kö-
rében szolgáljuk a műszaki ismeret-
terjesztés célkitűzéseit.

6. Munkatervünk egy-egy részletének ki-
dolgozásával, e program szervezésével
és megvalósításával a szakosztály
más-más tagját bízzuk meg, hogy a
munkaterv kidolgozása és megvalósí-
tása a tagság kollektív munkájává
váljék. így kívánjuk szakosztályunk
tagságának aktivitását tovább növelni.
A TIT Szolnok Megyei Szervezetének

Műszaki Szakosztálya

A Társulat hirei

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa hazánk felszabadításának 15. év-
fordulóján dr. S c h l a m m a d i n g e r
Józsefnek, a TIT Szolnok megyei szerve-
zete elnökének az ismeretterjesztés te-
rületén kifejtett áldozatos munkájáért a
Szocialista munkáért érdemérmet ado-
mányozta.

A TIT Országos Elnöksége a történel-
mi ismeretterjesztés területén végzett
kiváló munkájáért K a p o s v á r i Gyulá-
nak, a Szolnak Megyei Elnökség tagjá-
nak dicsérő oklevelet adományozott.

A társulati munkában elért eredmé-
nyek elismeréséül az Országos Elnökség

dicsérő oklevelét az alábbi társulati ta-
gok kapták: B a l l á Dezső, a műszaki
szakosztály elnöke; D o h a n i c s János,
a műszaki szakosztály tagja; E r d é s z
József, a TIT tiszafüredi járási titkára;
J u h o s Károly, a műszáki szakosztály
tagja; dr. K i s s Ferenc, az egészségügyi
szakosztály tagja; Cs. K o v á c s Imre,
az irodalmi szakosztály tagja; K ő h i d i
László, a földrajzi szakosztály elnöke;
dr. Sz. M o l n á r Imre, a jogi szakosz-
tály tagja; T ó t h Gyula, a pedagógiai
szakosztály tagja. A dicsérő okleveleket
a Megyei Elnökség május 30-án tartott
ülésén Szemes Gábor elvtárs, az Országos
Elnökség tagja nyújtotta át.


