
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

Irányelvek
az 196?/63-as ismeretterjesztő cv Szolnok megyei célkitűzéseihez.

I.

Az 1961/62-cs ismeretterjesztő cv fő cél-
kitűzései alapjában helyesek voltak és az
elkövetkezendő évadokra is irányadók.
E fő célkitűzések mellett az i<)6?/f.yas
évadban a megye előtt álló ipari, mező-
gazdasági és kulturális feladatok meg-
valósítása érdekében még az alábbiakat
is figyelembe kell venni:

a) az SZKP XXII. kongresszus taní-
tásai;

b) az MSZMP VIII. kongresszusának
útmutatásai mind belpolitikai, mind
a nemzetközi helyzet megítélése
szempontjából;

c) a megye második ötéves tervéből az
1962/63. évre eső célkitűzések meg-
valósításának közvetlen segítése,

d) a faluban soronkövetkező társadal-
mi, gazdasági feladatok, különös te-
kintettel a mezőgazdásági termelés
növelésére, a tsz-ek megerősítésére
és az egységes paraszti osztály ki-
alakítására;

e) a tudományos ismeretterjesztés ta-
pasztalatai, eredményei és fogyaté-
kosságai.

A felsorolt célkitűzések megvalósítása
érdekében az alább felsorolt feladatokat
kell megvalósítani:

1. Az 1962/63-as ismeretterjesztő évad
középpontjába a termelést sokoldalúan
segítő - szakmai, gazdasági, a termelési
ismereteket megalapozó természettudomá-
nyi - propagandamunkát kell állítani.

a) A mezőgazdaságban:
A falusi ismeretterjesztő munka segí-

tése, a gyenge termelőszövetkezetek meg-

erősítése, az üzemgazdasági, tervezési,
munkaszervezési, műszaki, stb. feladatok
megoldásához szükséges ismeretek nyúj-
tása, a termelőszövetkezetekben jelent-
kező termelési feladatok megoldásának
előmozdítása. Az egész megyére vonat-
koróan az alábbi témákat kell elsődle-
gesen figyelembe venni:

1. A kenyérgabona - külföldi búza-
fajták.

2. Ipari növények - napraforgó, cukor-
répa.

3. Állattenyésztés - sertés, baromfi ter-
melési tervek segítése. Az általános fő
feladatok mellett a növénytermesztés, az
állattenyésztés területén a táj jellegének
megfelelően kell a tervek megvalósítását
segíteni.

b) Iparban:

A megye üzemeiben a termelés, a ter-
melékenység növelésének, az új technikai
eljárások széleskörű bevezetésének segí-
tése. Népszerűsíteni kell a távlati tervek
célkitűzéseit, a korszerű megmunkálási és
szervezési módok szerepét a munka ter-
melékenységének emelésében, az önkölt-
ség csökkentésében.

2. A dolgozók általános és szakmű-
veltségének, emelése.

a) A dolgozók általános és szakmai
műveltsége emelése érdekében az elkö-
vetkezendő évadban az ismeretterjesztés
eszközeivel segíteni kell a dolgozók is-
kolái iránti érdeklődés felkeltését. Külön
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figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági
szakmunkásképző tanfolyamok segítésére.

b) A munkások és parasztok termelé-
si kultúrája és korszerű műveltsége nö-
velésének érdekében sokkal erőteljeseb-
ben kell fejleszteni a természettudomá-
nyok, különösen ezek alapvető törvény-
szerűségét ismertető propaganda munkát
(kiemelve a fL'ikai, kémiai és biológiai
témákat).

c) Az olvasá-i igény továbbfejlődése
szempontjából fontos a vezető rétegek
mellett a széles néptömegek olvasóvá
nevelése. Ennek érdekében az ismeret-
terjesztés eszközeivel segítjük a „Könyv-
barát mozgalmat", törekszünk a szépiro-
dalomban a mai magyar, szovjet, népi
demokratikus és haladó nyugati szerzők
műveinek ismertetésére.

d) Több segítséget kell adni a dol-
gozók ízlésének formálásához, hogy az
irodalom, a művészetek és az alkalma-
zott művészetek iránt megnövekedett ér-
deklődésüket egyre igényesebben és tar-
talmasabban elégítsék ki.

e) Az egészségügyi ismeretterjesztésben
nagyobb figyelmet kell fordítani a nép-
szaporulat növelését; a TBC és a gyer-

nckkori alkoholizmus leküzdését szolgáló
nevelő tevékenységre, a mezőgazdasági
dolgozók egészségvédelmére.

f) Az ateista propagandában - főként
falun - messzemenően figyelemmel kell
lenni a fokozatosság követelményeire.

3. A dolgozók tudatának, marxista-
leninista világnézetének tervszerű alakí-
tása.

Az egész ismeretterjesztésben fejlesz-
teni kell a világnézeti ncvelőmunkát. -
Alapvető feladat: a meglévő burzsoá ne-
jetek elleni küzdelem, a szocialista haza-
fiság fejlesztése, a közösségi életre való
nevelés.

A XXTI. kongresszus tanításaira, az
MSZMP VIII. kongresszusának anyagára
támaszkodva bátrabban kell foglalkozni
napjaink, a legújabb kor ideológiai, tör-
ténelmi, esztétikai és etikai kérdéseivel,
a világban és hazánkban végbemenő vál-
tozásokkal, a népek harcával és biztató
jövőjével.

Üzemekben, falun nagy figyelmet kel!
fordítani a munkaerkölcs, az egyén, a
család, a közösség új, magasabbrendű
kapcsolatának kérdéseire.

II.

Az 1962/63-as év feladatai munkaterületek részletezése alapján.

Ipar:
Az ipari üzemekben folyó ismeretter-

jesztés célkitűzései szükségessé teszi né-
hány téma elsődleges kiemelését, megje-
lölve azokat a helyeket, ahol megszer-
vezése szükséges.

a) Univerzális szerszámgépek teljesít-
ményének fokozása - fél automatizálás
irányában (anyagmozgatás, másoló beren-
dezések alkalmazása, fél automata továb-
bító gépek) Törökszentmiklós: Mezőgaz-
dasági Gépgyár, Szolnok: Járműjavító
Vállalat és Vasipari Vállalat, Jászberény:
Aprítógépgyár és Fém-Lemeznyomó.

b) Hegesztés - vékony lemezek, színes
fémek - Jászberény: Fém- és Lemeznyo-
mó, Aprítógépgyár, Törökszentmiklós:

Mezőgazd. Gépgyár, Szolnok: ÉM Építő-
ipari V., Vasipari V.

c) A szerelés gépesítése: Szolnok: Tisza
Bútorgyár, Jászberény: Asztalosipari V ,
valamennyi gépgyár.

d) Műanyagok alkalmazása, hasznosí-
tása a gyártásban: a megye valamennyi
üzemében.

e) Csomagolás: Szolnok: Tejipari V.,
Törökszentmiklós: Barnevál, Gépipari V.,
Martfű: Tisza Cipőgyár.

Mezőgazdaság:

Az általános fő feladatok mellett 1
növénytermesztés, állattenyésztés terüle-
tén a táj jellegnek megfelelően az alábbi
részfeladatokat kell előtérbe állítani:
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Növénytermesztés:
Sző/ő és gyümölcs: Tiszazug minden

községe, Jászberény város, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászszentandrás, -
Pusztamonostor, Tiszaföldvár, Vezseny,
Tiszavárkony, Tiszajenő, Tiszabura új te-
lepítés, Nagykörű (cseresznye), Fegyver-
nek (alma), Abádszalók, Tiszaörvény,
Tiszaőrs. Dió: Tiszaszöllős, Tiszafüred,
Tiszaörvény. Őszibarack: Tiszasas, Tisza-
ug, Vezseny, Cserkeszöllő.

Zöldség, paradicsom, paprika: Jász-
fényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Puszta-
monostor, Jászágó, Jászszentandrás, Jász-
árokszállás, Jászberény város, Jászdózsa
(uborka), Tószeg, Vezseny, Tiszaföldvár,
Tiszavárkony, Tiszajenő, Szandaszöllős,
Tiszaug.

Zöldbab, zöldborsó: Tiszaföldvár, Ci-
bakháza, Vezseny, Tiszajenő.

Rizs: Mezőtúr, Karcag, Kisújszállás,
Túrkeve, kunhegyesi járás, tiszafüredi já-
rás és a szolnoki járás egy része.

Cukorrépa: a volt jászapáti járás, Tö-
rökszentmiklós város-járás, szolnoki járás.

Lege/ő: Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr,
Túrkeve, kunhegyesi járás.

Öntözés: Jászság, Szöv. városok, Kun-
hegyes, Tiszafüred és szolnoki járás.

Erdősítés: Abádszalók, Tiszafüred,
Karcag, kunszentmártoni járás.

Állat tenyésztés:

Szarvasmarha: Jászboldogháza, Jász-
apáti, Jászdózsa, Jászladány, Jákóhalma,
Jászberény város, Jásztelek, Jászkisér,
karcagi Lenin Tsz, kunszentmártoni Zal-
ka M. Tsz.

Sertés: az egész megyében, de különös
tekintettel: törökszentmiklósi járás, Kar-
cag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve,
szolnoki járás, a jászberényi járás kuko-
ricát termesztő községei, a kunszentmár-
toni járás a Tiszazug kivételével + 30
kijelölt termelőszövetkezet.

Baromfi: az egész megyében a szőlő-,
gyümölcs- és zöldségtermesztő területeken
kisebb arányban.

Vízi szárnyas: Jánoshida, Jásztelek,
Alattyán, Fegyvernektői felfelé a Tisza
balpartja, Tiszaroff, Jászfelsőszentgyörgy,
Kunszentmárton, Öcsöd, Palotás, Bescny-
szög.

]uh: minőségi javítás, Nagykunság,
Tiszafürcd-Kócs.

A termelési feladatok megoldását se-
gítő isnierctterjesitő munka alapvető fel-
tétele, hogy állami, gazdasági vezetők
helyileg részt vállaljanak az üzemi, tsz,
AG-ban folytatott ismeretterjesztés elvi
és gyakorlati irányításában.

III.
Akadémiák.

t. Munkásakadémiák: munkájáért a
szakszervezetek és a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat felelős. Elsősorban
a helyi termelési, gazdasági feladatokat
segítő tapasztalatokat kell, de az igények-
nek megfelelően lehet önálló világnézeti,
észtétikai, vagy más tagozatokat is szer-
vezni.

Az elmúlt évad munkásakadémiáinak
hallgatói részére a II. évfolyamot kell
megszervezni. Szakosított akadémiát Mart-
fűn, Kisújszálláson és Szolnok városban
lehet szervezni.

A tagozatok programjának összeállítá-

sánál biztosítani kell a bemutatókat, a
tanulmányi kirándulásokat, kiállítások
megtekintését, stb.

A munkásakadémiák társadalmi veze-
tőségét úgy kell kijelölni, hogy az már
az előkészítés időszakában hatékony se-
gítséget adjon a tematika összeállításá-
ban és a hallgatók szervezésében.

Az 1962/63-as évadban munkásakadé-
miák szervezésére a következő üzemek-
ben van lehetőség: Aprító gép gyár, Fém-
nyomó- és Lemezárugyár, Tisza Cipőgyár,
Járműjavító Vállalat, Mezőgazdasági Gép-
gyár Törökszentmiklós, ÉM Munkásszál-



loda Szolnok, ÉM Építőipari Vállalat
Vegyiművek Építkezése, Alföldi Kőolaj-
feltáró üzem, Cukorgyár, Papírgyár, Víz-
ügyi Igazgatóság, Tejipari Vállalat, Vas-
ipari Vállalat, Patyolat és Ruházati Vál-
lalat, 7. sz. AKÖV Szolnok és az 51-es
AKÖV Szolnok, I. sz. Posta, Malomipari
Vállalat, Barnevál Törökszentmiklós, Jász-
kiséri Gépállomás.

Bejáró munkások részére munkásaka-
démia szervezésére a feltételek adva
vannak: Tószeg, Tiszaföldvár, Rákóczi-
falva, Ujszász, Szajol községekben. A
fenti helyek munkásakadémiáinak mun-
káját egy-egy nagyüzem hívatott segíteni.

A munkásakadémiák hallgatóságának
szervezésénél határozottabban támaszkod-
ni kell, illetve be kell vonni az üzeme!:
törzsgárdáinak és a szocialista brigádok-
nak a tagjait.

Munkásakadémiákat a helyi szakszer-
vezeti bizottságok előkészítik és a Szak-
szervezetek Megyei Tanácsa és a TIT
Megyei Szervezetének jóváhagyása után
lehet beindítani.

2. Termelőszövetkezeti akadé?niák: Na-
gyobb termelőszövetkezetekben, a terme-
lési ágnak megfelelő tagozatokat kell
szervezni. Ahol erre lehetőség van, kívá-
natos olyan tagozatot is szervezni, amely
a termelőszövetkezeti parasztság általá-
nos műveltségét növeli, segíti az egysé-
ges paraszti osztály kialakítását.

A Hazafias Népfront olvasó köreiben
a HNF elnökségeinek védnöksége alatt
termelőszövetkezeti akadémiákat kell
szervezni.

3. Ülnök akadémiák: Az I. évfolyam
tapasztalatai alapján Szolnokon a II. év-

• folyamot, Jászberényben, Törökszentmik-
lóson az I. évfolyamokat kell megszer-
vezni.

A HNF védnöksége alatt kísérleti jel-
leggel a szolnoki és a kunszentmártoni
járásban tanácstagok részére akadémiát
kell szervezni.

4. Ifiúsági akadémiák: A KISZ bizott-
ságok védnöksége alatt járásonként és
városonként egy-egy ifjúsági akadémiát
kell beindítani. A tematikák kialakítá-
sánál határozottabban kell figyelembe

venni az ifjúsági jelleget, ezért a terme-
lési, erkölcsi, ifjúságpolitikai témákat kell
előtérbe állítani.

5. Nők, szülők akadémiája: Az oktatási
reform végrehajtásának segítésérc a Nő-
tanáccsal, a szülői munkaközösségekkel
egyetértésben tovább kell fejleszteni a
sziilők részére szervezett akadémiákat.

Az új ismeretterjesztő évadban a szü-
lők akadémiájának II. évfolyamát kell
megszervezni. Ezzel párhuzamosan, ahol
erre mód és lehetőség nyílik, az I. év-
folyamot is be kell indítani.

A nők és a szülők akadémiájának mun-
kájáért a nőtanácsok illetékes városi-
járási bizottságai a felelősek.

6. Belkereskedelmi akadémiák: Az el-
múlt két év tapasztalatai alapján a me-
gye 21 községében a III. évfolyamot kell
megizerve.ni. Emellett gondoskodni kell
arról, hogy nagyobb községekben keres-
kedelmi egységeknek megfelelően az I.
évfolyamokat is megszervezzék.

A tematika kialakításánál a szakmai
témák mellett világnézeti és általános
politikai kérdéseket is be kell iktatni.

A belkereskedelmi akadémiák munká-
jáért a KPVDSZ és a MÉSZÖV felelős.

Előadássorozatok.

Ahol akadémia beindítására nincs le-
hetőség, azokon a helyeken előadássoro-
zatokat kell szervezni.

Falun az előadássorozatok tematikájá-
nak kialakításánál nagyobb figyelmet kell
fordítani a természettudományos előadás-
sorozatok kialakítására; a kémiai, fizi-
kai, biológiai, agrár témák és műszaki
kérdések kerüljenek sorra.

Fontosnak tartjuk az irodalmi, drámai,
zenei és egyéb művészeti előadássoroza-
tok tartását is.

Az időszerű bel- és külpolitikai kér-
désekről tartott előadássorozatok kellő
helyet kapjanak az ismeretterjesztő mun-
kában.

A r.épek barátságát ápoló előadássoro-
zatok munkájáért a Hazafias Népfront
helyi bizottságai, a honvédelmi jellegű
témák munkájáért az MHS szervei fele-
lősek.



Az egészségügyi előadások szervezé-
séért városon és falun a Vöröskereszt he-
lyi szervei a felelősek.

Az ismeretterjesztő munka gyakorlati
végrehajtása érdekében a tematikai ter-
vek kialakításával egyidőben meg kell
tervezni az egyes előadások szemléltetc-
sét. A szemléltetés eddigi gyakorlatán
túlmenően alkalmazni kell a határszem-
léket, látogatásokat tudományos intéze-
tekben, bemutató gazdaságokban. Hazánk
tájainak megismertetése érdekében rend-
szeressé kell tenni az országjárásokat. Az

irodalmi és művészeti előadásoknál kiál-
lítások, bemutatók Szervezését messzeme-
nőkig támogatni kell.

Filmbarátok. Köre: Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján az esztétikai neve-
lés hatékonyságának növelése érdekében
Szolnokon kívül Karcag és Jászberény
városokban is be kell indítani a Film-
barátok Körét.

A MOKÉP megyei szervével együtt-
működve kísérleti jelleggel - népszerű
tudományos filmek felhasználásával
falusi filmestéket kell szervezni.

IV.
Szervezeti és módszertani kérdések.

1. Az 1962/63-as ismeretterjesztő évad
munkája során a fő figyelmet nem az
előadások számszerűségének emelésére,
hanem a jelenlegi helyzet megszilárdítá-
sára, az előadások színvonalának további
emelésére kell fordítani.

2. Az elmúlt évinél nagyob számban
kell a járási székhelyeken, városokban,
sőt nagyobb községekben mintabemuta-
tó előadásokat, előadói konferenciákat,
módszertani megbeszéléseket tartani.

3. Az egységes járási-városi tematika
alapján a tartalmi munka megjavítása
érdekében a helyi könyvtárak készítsék
el a legfontosabb előadások irodalom-
és az olvasásra ajánlott szépirodalmi
könyvek jegyzékét.

4. A TIT megyei szakosztályai legfon-
tosabb feladatuknak tartsák a járási-
városi szakcsoportok eszmei, szakmai és
módszertani segítését.

5. A hallgatóság számának növelése ér-
dekében a tömegszervezetekkel együtt
további erőfeszítéseket kell tenni újabb
területek (városi perem-kerületek, tanya-
világ) bevonásán keresztül.

6. A TIT megyei szakosztályai az
irányelveknek megfelelően dolgozzák ki
az 1962/63-as ismeretterjesztő év tematikai
javaslatait. Gondoskodjanak arról, hogy
a legfontosabb témákból előadói segéd-
anyagokkal segítsék a falusi előadók
munkáját.

7. Az ismeretterjesztés tartalmi és mód-
szertani munkájának javítása érdekében
az ellenőrző munkát szervezettebbé kell
tenni. A fő figyelmet a termelést közvet-
len segítő előadások ellenőrzésére kell
fordítani. A szakszerű ellenőrzés mellett
az állami, társadalmi és tömegszervezeti
vezetők bevonásával egy járásra kiterjedő
általános ellenőrzést kell folytatni.


