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Az 1960/61. ér isinereHcrjcsztési irányelvei

'Az ismeretterjesztő munka területén
az elmúlt év eredményei jelentős előre-
lépést mutatnak. Az előadások számsze-
rű növekedését, a tartalmi munka javu-
lását az állami irányítás és a tömegszer-
vezetek összefogása eredményezte. A tö-
megszervezetek — különösen a KISZ, az
az egyes szakszervezeti bizottságok, az
MSZBT — felismerték a kölcsönös együtt-
működés jelentőségét.

A megyei pártbizottság augusztus 4-i
ülésén külön kiemelte az eszmei-politikai
nevelőmunka jelentősége mellett a tö-
megszervezetek kölcsönös együttműkö-
désének fontosságát: a párt irányítása,
a tömegszervezetek összefogása nélkül
nem lehet a tudat formálását eredmé-
nyesen végezni.

Az 1959/60. év taapsztalatai alapján
már júliusban megállapodás jött létre
az ismeretterjesztő munka szervezeti és
tartalmi kérdéseiben a tömegszervezetek
vezetőivel. A Megyei Tanács VB Nép-
művelési Csoportja és a TIT megyei
szervezete által készített tervezetet a tö-
megszervezetek megyei vezetői megtár-
gyalták és jóváhagyták.

Az egységes irányelv kimondja: „Az
1960/61. évi ismeretterjesztő munkát a
különböző állami és társadalmi szerve-
zetek közötti teljes és az eddigieknél cél-
tudatosabb együttműködés alapján kell
végezni. A megyében folyó ismeretterjesz-
tést társadalmi üggyé, a párt és az állami
szervek irányításával minden tömeg-
szervezet és intézmény közös ügyévé
kell tenni. Ettől függ az ismeretterjesztő
munka eredményessége, a lakosság szo-
cialista tudatának kialakítása, a materia-
lista szellemű nevelés eredményességz, a
szakmai és általános műveltség emelke-
dése".

Az irányelv célkitűzéseit az MSZMP
KB 1958-ban kiadott művelődéspolitikai
irányelvei és a VII. kongresszus határo-
zatai szabják meg.

Az alapvető célkitűzéseket négy pont-
ban lehet összefoglalni:

1. A világnézeti nevelést változatlanul
előtérbe helyezzük. Fokozni kell a bur-
zsoá nacionalizmus elleni harcot, illetve
a szocialista hazafiságra való nevelés
eredményességét. Céltudatosabbá tesz-
szük az idealista világnézet elleni eszmei
harcot, különös tekintettel a vallásos
ideológiára. A szocialista embertípus ki-
alakítására irányuló törekvéseinkben ha-
tározottabban érvényesítjük a szocialista
erkölcsre való nevelést. Az eddigieknél
is nagyobb erőfeszítéseket teszünk azért,
hogy minél többen megismerkedjenek a
tudományos szocializmus és a proletár-
diktatúra elvi alapjaival.

2. Az ismeretterjesztő munkának tevé-
kenyen hozzá kell járulnia a dolgozók
általános műveltségének emeléséhez. A

•szocialista építő munka mind nagyobb
és nagyobb szakmai tudást kíván, ennek
alapja pedig a széleskörű, korszerű álta-
lános műveltség. Amint az MSZMP KB
művelődéspolitikai irányelvei leszögezik:
Egész népművelési munkánk célja az le-
gyen, hogy az egyes rétegek sajátos hely-
zetét figyelernbevéve és megfelelő mód-
szereket alkalmazva elérjük: művelt,
magasigényű, fejlett ízlésű emberek, va-
lóban „kiművelt emberfők sokasága" le-
gyen népünk.

Mindezek érdekében az eddigieknél lé-
nyegesen szélesebb körű munkát kívá-
nunk végezni. A mezőgazdaság szocia-
lista szektoraiban dolgozók részére az
eddigieknél is több lehetőséget kell ad-
nunk ahhoz, hogy az általános művelt-
ség alapjait megszerezhessék, s az esz-
tétikai nevelés érdekében erőteljesebb
művészeti és irodalmi ismeretterjesztést
kell folytatnunk. Tanulmányozzuk a me-
zőgazdaság szocialista szektoraiban folyó
művészeti és irodalmi ismeretterjesztést,
és a leghatásosabb formákat, módszere-
ket általánossá tesszük. Differenciáltab-
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bá kell tennünk a városi dolgozók köré-
ben folyó, az általános műveltség eme-
lését célzó ismeretterjesztő munkát.

3. A szakmai műveltség növelése cél-
jából az eddigieknél sokkal szervezet-
tebb ismeretterjesztő formákat kell al-
kalmaznunk. Szakosítjuk a munkásaka-
démiákat, s ezek tematikáját úgy állít-
juk össze, hogy a szakmai jellegű elő-
adásokon kívül — az esetben, ha a mun-
kásakadémia szakmai jeÜegű — világ-
nézeti jellegű és közgazdasági előadások
is helyt kapnak bennük. Több gondot
fordítunk a termelés természettudomá-
nyi és műszaki kérdéseinek ismertetésére.
A mezőgazdaság szocialista szektoraiban
az ezüstkalászos tanfolyamokon kívül
más szakmai jellegű előadássorozatot is
indítunk.

4. Arra törekszünk, hogy minél több
dolgozóban ébresszük fel az igényt az ál-
talános- és középiskolákban, valamint a
főiskolákon, egyetemeken való tovább-
tanulás iránt.

Az irányelv a továbbiakban részlete-
sen foglalkozik a munkások, a mező-
gazdasági szocialista szektoraiban és az
ifjúság körében folytatandó ismeretter-

jesztő munka feladataival és formáival.
Az 1960/61. évi ismeretterjesztő munka

a TIT megyei szervezetétől is gondosabb,
tervszerűbb munkát követel. Mindenek
előtt több és alaposabban felkészült elő-
adóra van szükség, növelni kell a Társu-
lat taglétszámát a falusi értelmiség leg-
jobbjaiból. Gondoskodni kell megyei, já-
rási konferenciákon az előadók tudomá-
nyos képzéséről. E feladat a szakosztá-
lyok vezetőségének aktívabb munkáját
igényli, hiszen a jó előadói munka alapja
a jól megtervezett belső szakosztályi élet.
Erősíteni kell a járási, városi osztályok
társadalmi vezetését. A megyei Elnökség-
nek több segítséget kell azon a téren
nyújtania, hogy a járási, városi osztályok
nagyobb felelősséget erezzenek az isme-
retterjesztő munkában, éppen ezért nö-
velni kell önállóságukat is.

Az új ismeretterjesztő év feladatai na-
gyok, de a párt irányításával — a tömeg-
szervezetek kölcsönös összefogása alap-
ján — megvalósíthatók. Bízunk abban,
hogy a kezdeti lelkesedés nem hagy
alább, és sikeresen viszi előbbre me-
gyénk szocializmust építő munkáját.

Ismeretterjesztő előadók első tanfolyama

A Megyei Tanács Művelődésügyi Osz-
tálya és a TIT megyei szervezete az is-
meretterjesztő munka tartalmi megjaví-
tása érdekében a falusi előadók részére
augusztus 1-től 6-ig tanfolyamot rende-
zett.

A tanfolyamon a megye községeiből,
városaiból 61 és Bács megyéből 9 előadó
vett részt.

Az egyhetes tanfolyam délelőtti elő-
adásait igen neves előadók tartották:
Dr. Radnai Béla a kulturális érdeklődés-
ről, Róka Gedeon a világnézeti nevelés-
ről. Szekeres László a párt falusi propa-
gandamunkájáról, Majoros Károly a szo-
cialista hazafiság és burzsoá nacionaliz-
mus kérdéséről. Dr. Pósa Lajos a mező-
gazdasági ismeretterjesztésről. Ezeken túl
Lévai István az 1960'61. évi ismeretter-
jesztő munka feladatairól és formáiról
tartott előadást.

A bemutató jellegű délutáni előadások
két csoportban hangzottak el. A társada-
lomtudományi csoportnál Szabó Ernő
Mikszáth Kálmánról, dr. Lakatos Károly
és Csontos Sándor a serdülőkor problé-

máiról, Rápolthy Viktor a magyar nép-
zenéről. Gáí Gyula az ateizmus kérdései-
ről;

a természettudományos csoportnál Sas
Elemér a fizikai ismeretterjesztésről,
Pásztor Géza Barátaink és ellenségeink
címmel, Csizmadia István az öntözéses
gazdálkodásról, Dohanics János Atom-
háború vagy atombéke címmel tartott
előadást.

Az ötödik nap délutánján szellemi fej-
törőre gyűltek össze a tanfolyam hallga-
tói.

A tanfolyam befejezésekor Elek Lajos
elvtárs, a Népművelési Csoport vezetője
méltatta az egyhetes munkát. A hallga-
tóság lelkes részvétele biztosíték arra.
hogy az egy hét tapasztalatait gyakorlati
munkájukban hasznosítani fogják.

A nyári ismeretterjesztés

Az elmúlt évektől eltérően ebben az
évben nyáron is rendkívül nagy érdeklő-
dés mellett a megye több városában ne-
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Ves fővárosi előadók tartottak előadáso-
kat. A tapasztalatok azt bizonyítják,
hogy a nyári időszakban is van érdek-
lődés a jól megválasztott és előkészített
ismeretterjesztő előadások iránt.

Június 3., Törökszentmiklós: László
Gyula egyetemi tanár „Ösmagyarok nyo-
mában" címmel tartott előadást. Június
8., Mezőtúr: a művelődési házban több
rnint 300 hallgató előtt dr. Mező Ferenc
az olimpiák történetéről beszélt. Június
22., Jászberény: a szabadtéri színpadon
Ráday Ödön, az „első magyar békaember"
tartott élménybeszámolót. Július 5., Jász-
berény és augusztus 5., Karcag: dr. Anghy
Csaba, a fővárosi Növény- és Állat-
kert igazgatója „Óriások és törpék Kon-
góban"' címmel tartott előadást. Június
29., Jászberény és július 14., Mezőtúr:
Orbányi Iván, a fővárosi Növény- és
Állatkert tudományos osztályvezetője
„A dzsungel állatvilága" címmel tartott
beszámolókat. A fenti előadások után
aktuális játékfilmet vetítettek.

Az előadásokon kívül a TIT megyei
szervezete az IBUSZ-szal közösen hat al-
kalommal szervezett országjáró kirándu-
lást Esztergomba, Aggtelekre, Egerbe,

Miskolcra és Budapestre. A kirándulá-
sok iránt eddig még nem tapasztalt ér-
deklődés nyilvánult meg.

Járási és városi osztályok
értekezlete

1960. augusztus 22-én a megyei szer-
vezet Elnöksége értekezletre hívta össze
a járási és városi osztályok elnökeit és
titkárait. Szabó Lajos megyei szaktitkár
beszámolója alapján a jövő évi ismeret-
terjesztő munka szervezeti és tartalmi-
elvi kérdéseit vitatták meg. A megbeszé-
lésen részt vett és felszólalt Felcsúti
László, a TIT országos főtitkár-helyet-
tese, Mészáros Ferenc, az MSZMP me-
gyei bizottságának munkatársa és Elek.
Lajos, a Megyei Tanács Népművelési
Csoportjának vezetője.

Halálozás

1960. augusztus 18-án elhunyt Dr. Aszó-
di István orvos, a tiszafüredi járási osz-
tály elnöke. Megyei szervezetünk tekin-
télyes, lelkes tagját vesztette el benne.

Lévai István
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