
Televízió és mezőgazdaság — Űj módszeres törekvések
Szolnok megyében

Az elmúlt két esztendő folyamán egyre több művelődésügyi szakember vizsgálta
meg alaposan a televíziónak művelődési életünkben szinte napról napra növekvő je-
lentőségét. 1964. február 5-e, az iskolatelevízió indulásának napja, május 19-e és 20-a,
a televíziós népművelés kérdéseivel foglalkozó salgótarjáni országos konferencia
napjai: egyaránt fontos dátumok a televízió hatásának, jelentőségének további felmé-
résében, elmélyült, tudományos munkával történő kutatásában.

Mit nyújt a tv a falusi ismeretterjesztésnek, elsősorban: hogyan könnyíti meg a
mezőgazdasági szakismeretek megszerzését? - ezt a kérdést igen alaposan megtár-
gyalták a salgótarjáni konferencián, sőt az 1964-65-ös ősz és tél legfontosabb munká-
jaként jelölték meg a tv mezőgazdasági szakfilmsorozata közös megtekintésének, meg-
hallgatásának és a látottak, hallottak módszeres feldolgozásának létrehozását, minél
szélesebb körben való megszervezését.

Nos, hogyan szerveztük meg hát 1964 őszén, telén megyénkben a tv mezőgaz-
dasági műsorainak közös megtekintését? Milyen módszeres eljárások segítségével dol-
goztuk fel a látottakat, hallottakat, hogy valóban eredményes legyen a tv hatása?
Milyenek azok az új, modern, összetett népművelési formák, amelyeket e munka közben
alkalmaznunk kell?

Ezekre a fontos kérdésekre adott válaszunkban legelőször is arra kell rámutat-
nunk, hogy ezen az új munkaterületen való elinduláskor mindenekelőtt a televíziónak
a népművelésben való szerepét és jelentőségét kellett világosan látnunk.

Hivatkozzunk arra, hogy Harangi László, a Népművelési Intézet munkatársa a
Népművelés c. folyóirat 1964. júniusi számába írott cikkében igen világosan és jellemző
formában fejtette ki: a televízió lényegében a művelődés első állomását jelenti, amelyre
ma már végeredményben a legszélesebb néprétegek is eljutnak.

A népművelésnek viszont az a feladata - mondja Harangi László -, hogy a kép-
ernyő elé napról-napra leülő embereket, akiknek érdeklődését a televízió a maga
audio-vízuális eszközeivel felkeltette, eljuttassa a művelődés következő állomásaira.

De itt mindjárt egészen konkrét módon kell Harangi László véleményét azzal ki-
egészítenünk, hogy a népművelés új, modern, korszerű formái szükségesek ahhoz, hogy
a még oly érdeklődő tv-nézőből állandóan olvasó, tanuló, rendszeresen művelődő
embert formáljunk.

Azt is világosan kell látnunk, hogy a televízió valóban igen sok lehetőséget nyújt
az ismeretterjesztő tevékenység számára. Az UNESCO egyik jelentése szerint: „Elis-
mert tény az, hogy az emberek, abból amit hallanak 20 százalékot, amit látnak 30
százalékot, amit hallanak és látnak 50 százalékot őriznek meg maguknak, de ahol a
látottak és hallottak aktív tevékenységgel párosulnak, ott a hatékonyság már 70 szá-
zalékos,"
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Tehát már itt fel kell vetődnie a gondolatnak, hogy a tv műsorait feltétlenül meg
kell vitatnunk.

Liszkay Tamás „A televízió felhasználása a népművelési munkában" c. alapvetően
fontos munkájában tisztázza a tv felhasználásának néhány elvi kérdését is. Ezek
szerint „A népművelés a maga sajátos eszközeivel kiegészíti, magyarázza, megvilágítja
a tv műsorait, míg viszont a tv fejlett, országos, sőt nemzetközi lehetőségekből válo-
gató műsora gazdag anyagot ad a népművelőnek a helyi problémák, megoldásához."

Az ismeretterjesztés és a tv kapcsolatának tárgyalásakor is hangsúlyozza Liszkay
Tamás, hogy: „A tv adja, adhatja az általánost, az elvit, az országos érdeklődésre
számot tartót, míg a helyi népművelésnek ki kell azt egészítenie a konkréttal, a gyakor-
latival, a helyi jelentőségűvel."

Az is igen érdekes volt számunkra, amit Liszkay Tamás a televízió kollektív
megszervezésére, tv-körök, tv-klubok alakítására vonatkozólag mondott. „Ezekben a
csoportokban a televízió hatását - a helyi áttételek alkalmazásával - váltják át hasz-
nosítható aktivitássá, a látottak megvitatásával, gyakorlati példákkal mélyitik el és
teszik maradandóbbá annak hatását" - mondja az igen értékes, sok útmutatást nyújtó
könyv szerzője.

Mindezek alapján egyetlen pillanatig sem lehetett vitás: Ha csupán egyszerűen
nézőket szervezünk a tv mezőgazdasági műsoraira, azzal is igen sokat teszünk, hiszen
az audiovizualitás minden lehetőségét kihasználó műsorokból az egyszerűen megte-
kintő ember agyában is igen sok megmarad. Az UNESCO jelentése szerint azonban
igen fontos a műsort követő aktivitás, amely pedig nem csupán a látottak, hallottak
megvitatásában nyilvánul meg, hanem megvan a lehetősége annak, hogy „hasznos
tevékenység" alakuljon ki. azaz a mi esetünkben embereink megpróbálkozzanak a tv-
műsorában látott-hallott új eljárásoknak a gyakorlatban való kipróbálásával, ami
végeredményben már közvetlenül a többtermelés szolgálatában áll.

Éppen ezért a módszeres mozzanatokat úgy alakítotutk ki, hogy kezdettől fogva
minden eljárásunk a műsort követő aktivitás kialakítását segítse. S az volt a vélemé-
nyünk, hogy ennek az aktivitásnak a vitán túlmenően konkrét, gyakorlati tevékenységre
is kell ösztönözni.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a tv közös megtekintését, meghallgatását és módszeres
feldolgozását egy kis munkaközösségnek kell előkészítenie. Ennek tagjai a következők:
a termelőszövetkezet elnöke, vagy valamelyik vezetője, az agronómus, a brigád- és
munkacsapatvezetők valamelyike, továbbá a művelődési ház igazgatója, a könyvtáros,
egy-két pedagógus, ezenkívül a tömegszervezeti mozgalmakból is egy-egy tag, tehát a
KISZ-ből, nőtanácsból, Hazafias Népfrontból. Ha a termelőszövetkezetnek van saját
népművelési ügyvezetője, az természetesen sokat vállal az előzetes szervező munká-
ból is.

Rendkívül fontos, hogy a munkaközösség tagjai már a szervező munka során is
felhívják a nézők-hallgatók figyelmét arra, milyen termelési, gépesítési kérdéssel fog-
lalkozik a tv, és arra kérik őket, gondolkozzanak el azon, hogy áll ez a termelési vagy
gépesítési kérdés szövetkezetünkben. Pl. az állatenyésztés gépei, hogyan áll ebben a
tekintetben a tsz, vagy a vegyszeres gyomirtás alkalmazása, történt-e eredményes lépés
ezen a területen? - Ez tehát az aktivitás megteremtésének első mozzanata.

Ugyanilyen fontos a későbbiek szempontjából, hogy a munkaközösség összegyűjti
a műsorra tűzött termelési, vagy gépesítési eljárással foglalkozó könyveket.

A tv műsorának a végén mindig ajánlanak szakkönyveket, ezeket igyekeztünk is
megszerezni, s a nézők kezébe eljuttatni. Amikor azonban láttuk, milyen fontos az
aktivitás megteremtése, igyekeztünk minden esetben egy kis könyvkiállítást rendezni.
A témával foglalkozó szakkönyveket a tv-készülék mellett egy kis asztalon szoktuk
elhelyezni. Arra is van példa, hogy valamelyik fontos szakkönyvet rajzos, szöveges



tabló segítségével ajánlottunk a nézők figyelmébe. Ezen a tablón a könyv legérde-
kesebb, legfontosabb részeiből merített idézeteket olvashattak a nézők. A kis kiállítást
a könyvtáros, a művelődési ház igazgatója, az agronómus, valamelyik jól képzett tsz-
tag és a pedagógusok közösen rendezik. Végeredményben ez is az aktivitás megterem-
tését szolgálja.

A Magyar Mezőgazdaság című, hetenként megjelenő szakfolyóirat egyik 1964 szep-
temberi számának melléklete részletesen ismertette a tv mezőgazdasági szakfilm-
műsorának témáit, és a hozzájuk kapcsolódó szakirodalmat is. Ennek a felhasználásá-
val, valamint a járási könyvtár segítségével igen jó kis kiállítást lehet összehozni.

A munkaközösségnek arról is kell gondoskodnia, hogy a Magyar Mezőgazdaság
c. folyóirat legújabb száma ott legyen a kiállított művek között. A televízió vezetősége
ugyanis éppen a Szolnok megyeiek javaslata alapján, alapos, körültekintő munkával
megoldotta, hogy a tv szakfilm-műsorának hetében, a képernyőn bemutatott termelési
vagy gépesítési problémáról a Magyar Mezőgazdaság c. folyóiratban is jelenik meg
szakcikk, vagy riport. Ezek az élénken, érdekesen megformált írások arról számolnak
be, hogyan áll a tv-ben műsorra kerülő probléma tekintetében valamelyik országos
vonatkozásban is jól dolgozó termelőszövetkezetünk, vagy állami gazdaságunk. Mivel
azt tapasztaltuk, hogy a tv műsora nyomán támadt érdeklődést igen jól át lehet vezetni
a képernyőről a betűre, a Magyar Mezőgazdaság cikkét minél teljesebb mértékben
ki kell aknáznunk.

Azt is meg kell említenünk, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igen
jó útmutatót adott ki a közös tv-nézés-hallgatás vezetői számára. Ezek a gyakorlatban
jól beváltak. A módszeres feldolgozások vezetői között vannak agronómusok, terme-
lőszövektezeti gépcsoportvezetők, gépjavítóműhely-vezetők, pedagógusok, de egyhan-
gúan az a véleményük, hogy az előzetes felkészülésben igen sok segítséget adott a TIT
útmutatója.

Magára a közös nézésre-hallgatásra, s a módszeres feldolgozásra rátérve, legelő-
ször is arra kell rámutatnunk, hogy a foglalkozás hármas tagolású, s ezek, az elsőt
nevezzük előkészítő résznek.

I. Az előkészítés azzal kezdődik, hogy a nézők és a módszeres feldolgozás irá-
nyitói 15-20 perccel a műsor megkezdése előtt összegyülekeznek a tv-készülék előtt. A
munka a következő fokozatok alapján halad:

1. Bejelentjük, milyen témával foglalkozik a tv műsora. Jelezzük, hogy bizonyára
érdekes, hasznos, új eljárásokat látunk majd a műsorban.

2. Felvetjük a kérdést, hogyan áll a bemutatásra kerülő termelési ág, vagy pl. a
gépek kihasználása a mi termelőszövetkezetünkben? Milyenek a tsz termelési eredmé-
nyei? Mit tettünk eddig a termelés fokozása, a gépek jó kihasználása érdekében?
Van-e nálunk olyan többtermelési törekvés, amelynek végrehajtásához útmutatást
várunk a tv műsorából? Van-e nálunk olyan termelési nehézség, amelynek elhárításá-
hoz esetleg a tv műsorából kaphatunk tanácsot? - Bizonyos, hogy az ilyen módon való
előkészítéssel újból lépünk egyet az aktivitás létrehozása felé.

3. Mivel az az egyik igen fontos célunk, hogy a műsorra minél jobban ráirányít-
suk a figyelmet, már itt ismertetjük, persze csak röviden egy-két szakkönyv termelési
adatait, eljárásait.

4. Az előkészítő részt a célkitűzés, a figyelemnek a műsorra való nyomatékos
ráirányítása fejezi be.

Maga a célkitűzés ilyesféle lehet: Figyeljük meg jól, milyen új termelési eljárá-
sokat ajánl a tv műsora. Igyekezzünk azokat jól elsajátítani, egyben gondolkozzunk
azon, hogyan, milyen módon lehet ezeket a mi tsz-ünkben alkalmazni? " "

Ezek a kérdések természetesen előkerülnek majd a vitában, a részletes elentóés1

során.
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Ügy véljük, ilyen előkészítés és célkitűzés alapján a műsor megtekintése is érdek-
lődéssel, teljes figyelemmel történik, tehát az is aktív lesz.

II. A tv műsorának figyelmes megtekintése a második mozzanat. Embereink
esetleg egy-két emlékeztető jellegű, rövid feljegyzést is készíthetnek. De ezzel is a
vitára készülnek fel.

III. Pillanatig sem lehet kétséges, hogy a harmadik mozzanat, a látottak, hallottak
alapos, részletes megvitatása a legfontosabb.

Ez pedig a következő szempontok szerint történik:
1. Először minden néző kedve, akarata szerint mondja el véleményét a műsorról.

Lehet a műsort bírálni, dicsérni, lehet arról beszélni, hogyan áll a műsorban tárgyalt
termelési kérdés a tsz-ben stb. Fontos az, hogy mindenki teljes megkötöttség nélkül
szóljon.

2. Természetes azonban, hogy amit a célkitűzésben megjelöltünk, azt most pontos,
részletes elemzéssel megvitatjuk. Tehát a vita legfontosabb szempontja: Említett-e a
tv műsora olyan termésfokozó eljárást, amelyet nálunk is lehet hasznosítani? S hogyan
történhet meg az alkalmazás?

3. Általában véve arra kell törekednünk, hogy a tsz-ben élő termelési tapaszta-
latokat felsoroljuk, és összevessük a tv-ben említett eljárásokkal.

4. Ezen a ponton elő kell vennünk a bevezetőben említett szakkönyveket, vala-
mint a Magyar Mezőgazdaság kiegészítő cikkét. Lapozzunk beléjük, olvassunk fel egy-
két jellemző részt, s ajánljuk őket tanulmányozásra.

5. Az akítvítás legmagasabb fokának általában véve azt tartjuk, ha a munka a
megvitatás után nem fejeződik be, hanem a nézők-hallgatók részletesebben és alapo-
sabban tájékozódni akarnak a tv-ben tárgyalt termelési kérdésben, ezért ankét ren-
dezését határozzák el.

Ez lényegében annyit jelent, hogy nézőink-hallgatóink azt kívánják: hívjunk meg
ankétra valamilyen kiváló szakembert, tudóst, tudományos kutatót, akitől részletes
felvilágosítást kaphatnak az új termelési eljárásra vonatkozólag, s akihez annyi kérdést
tehetnek fel, amennyit éppen jónak látnak stb.

6. Hasonló módon kell eljárnunk abban az esetben is, ha a nézők szerint a tv
műsora nyomán nem elegendő még az ankét rendezése sem, hanem egyenesen tapasz-
talatcsere szervezését határozzák el. Sok esetben a tv is segítséget nyújt ehhez, mert a
műsorban felsorolják, hol, melyik termelőszövetkezetben, esetleg állami gazdaságban
vagy kutatóintézetben valósították meg jól az ismertetett új termelési eljárásokat.

Az alattyáni Üj Élet Termelőszövetkezetben pl. azért határozták el a kunszent-
mártoni Zalka Máté Tsz itatásos borjúnevelő telepének meglátogatását, mert a tv
műsorában elmondották: a Zalka Máté új, modern istállót építtetett, s mintaszerűen
végzi az itatásos borjúnevelés munkáját.

Mutassuk be most konkrét példák alapján, hogyan folyt le a közös tv-nézés, hall-
gatás, valamint a látottak, hallottak módszeres feldolgozása a jászalsószentgyörgyi
Petőfi, a jászboldogházi Arany Kalász és a jászberényi Kossuth Tsz-ben.

Mind a jászalsószentgyörgyi Petőfi, mind a jászboldogházi Aranykalász Tsz-ben
valósággal hagyományai vannak a televízió mezőgazdasági szakfilm-műsora közös
megtekintésének, hallgatásának, módszeres feldolgozásának.

Éppen ezért az 1964-65-ös őszi-téli szakfilmsorozatot megnyitó műsort igen nagy
érdeklődéssel várták mindkét termelőszövetkezetben. Az előzetes szervezésben mindkét
községben sokat segített a művelődési ház igazgatója és a tsz népművelési ügyvezetője is.

A műsor címe: A gépek helyes üzemeltetésének feltételei. Igyhát a tsz-ek vezetőin
kívül a traktorosok, vontatóvezetők, szerelők, gépműhelyek vezetői, gépcsoportvezetők
ültek a képernyő elé, sőt Jászboldogházán „felvonultak" a fiatal traktoros-jelöltek is,
akiknek számára december közepén nyílott meg a háromhónapos szakmai tanfolyam.
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Á lcözös tv-nézés és hallgatás eredményeinek módszeres feldolgozásakor mindkét
tsz-ben abból indultak ki, hogy a tv-ben látottakat saját tsz.-iik. helyzetével hasonlították
össze, s ennek alapján állapították meg, hogyan és miben javítsák a jövőben mun-
kájukat.

A Magyar Mezőgazdaság cikkét már a műsort megelőző, figyelemfelhívó beszél-
getés folyamán felhasználtuk. Végre is ebben arról volt szó, hogyan dolgozik éppen
ezen a területen az ország egyik elismerten jó termelőszövetkezete, állami gazdasága.
Amint a cikk néhány fontos adatát megismertettük, mindjárt könnyebben oldódtak
meg a nyelvek a helyi viszonyokat illetően is.

Ilyen módon tehát a bevezetőben a saját tsz munkájának értékelése a Magyar
Mezőgazdaság cikkében bemutatott pusztaszabolcsi Mező Imre, a második témával
kapcsolatban a szentlőrinckátai Űj Világ Tsz működésével való összevetés, részletes
összehasonlítás alapján történt meg.

S ennek a kettős értékelésnek alapján figyeltük magát a műsort, amely végső
soron általában véve mutatta, hogyan állnak az országos mértékkel is jónak mondható
szövetkezetek a gépesítés fontos problémái tekintetében. Háromféle elem szolgált tehát
a vitafórum alapjául.

Mindkét tsz-ben helyesnek tartották a szakfilm ama megállapítását, hogy körül-
belül ioo órás munka után általában véve foglalkozni kell a gépek karbantartásával.
De őszintén megjelölték ennek akadályait is.

A jászalsószentgyörgyiek hivatkoztak a Magyar Mezőgazdaság cikkének ama meg-
állapítására, hogy a karbantartás főleg a munkák tornyosulása idején, aratáskor, az
őszi vetés és betakarítás idején marad el, mert a gépek munkájára szinte minden
pillanatban szükség van, s nem viszik karbantartásra, hanem dolgoznak velük tovább.
A Magyar Mezőgazdaság cikke „a gazdasági munka, vagy a műszaki fegyelem elsőd-
legességének problémáját" veti fel, nos, ez pontosan így van Jászalsószentgyörgyön is.

A jászboldogházi Aranykalász Tsz tagjai ezt azzal egészítették ki, hogy náluk sok
esetben azért marad el a karbantartás, mert a teljesen meghibásodott, mint mondani
szokás: a „lerobbant" gépeket kell javítani, s minden idő és energia erre megy el.

A vita során a jászboldogháziak részletesen kifejtették, hogy való igaz: a teljesen
megrokkant gépek javítása a legsürgősebb feladat, de azért a karbantartásnak se lenne
szabad elmaradni. Oka náluk is, mint a szentlőrinckátai Űj Világ Tsz-ben, amelyről
a Magyar Mezőgazdaság kiegészítő riportot írt: a javítóműhely kicsi még, s a szerelők
létszámát is szaporítani kell. Jászboldogházán megállapították: a tv műsora és a
Magyar Mezőgazdaság cikke nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a javító-
műhely korszerűsítésére nem szabad sajnálni a beruházási összeget, mert az busásan
megtérül.

A jás2alsószentgyörgyiek őszintén bevallották, hogy az erőgépek vonóerejét jobban
ki kell használniok a jövőben, úgy, ahogyan a szakfilm mutatta.

Jászboldogházán ebben a tekintetben nincs hiba, ők jól megrakják az erőgépeket,
vagyis minél több munkagépet vagy vontatót akasztanak utána. Náluk viszont a gépek
csoportos üzemeltetésével kapcsolatban okozott igen sok fejtörést a helyes működési
elvek megállapítása, kidolgozása. Országosan elfogadott alapelv ugyanis, hogy a
gépekéi: egy-egy területi egységen, egymáshoz közel kell üzemeltetni. így mutatta a
szakfilm is. Ilyen módon géphibásodás esetén mindjárt tudnak egymásnak segíteni.
A gyakorlatban azonban az a helyzet, hogy olyan traktorosokat kell a műszak 10 órája
alatt egy-egy csoportban foglalkoztatni, akik nagyjából hasonló teljesítmények eléré-
sére képesek. Az ilyen összeválogatás kezdetben igen nehezen ment, s könnyűnek ma
sem lehet mondani, a jó munkateljesítmény érdekében azonban feltétlenül szükség
van rá.

A tv „Műszak közben" c. műsorát, mint már említettük, a Magyar Mezőgazda-
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ság a szentlőrinckátai Üj Világ Tsz gépesítést helyzetének bemutatásával egészítette kí.
A tv-műsorban pompás szerelőkocsit láttunk, amely mindjárt a mezőn kijaví-

totta a hibákat.
A cikkben szereplő szentlőrinckátai Üj Világ Tsz-ben a szerelők nagy munkák

idején állandóan készenlétben vannak, sokszor késő estig a javítóműhelyben tar-
tózkodnak, hogy súlyosabb géphibák esetén azonnal segítsenek.

A jászalsószentgyörgyiek elmondották, hogy az ő sokkal nagyobb területükön
az a célravezető, hogy motoros futár cirkál azok között a határrészek között, ahol
a gépek dolgoznak. S ha szükséges, azonnal küldik hozzájuk a „mozgó műhelyt".

Jászboldogházán viszont ott helyezkedik el a mozgó műhely, ahol a legtöbb
gép van, de híradás alapján innét ők is azonnal odasietnek, ahol a fennakadás van.

A jászberényi Kossuth Tsz-ben „Az öntözés gépei" c. műsorból az élővízből
való öntözés kérdéseit figyelték meg elsősorban jól, mivel már 12 éve öntöznek a
Zagyvából.

A Magyar Mezőgazdaság kiegészítő cikkére is erősen felfigyelt mindenki, mert
arról van benne szó, milyen eredményesen öntöz a tassi Petőfi Tsz a Dunából, tehát
szintén élővízből. Elnökük így nyilatkozott a cikkben: „Nyolc kilométeres hosszú-
tágban határolja földünket a Duna, súlyos hiba lenne hát, ha ezt ki nem használnánk."

A jászberényi Kossuth Tsz tagjai ehhez hozzáteszik: „A mi elnökünk is olyas-
féléket szokott mondani, hogy területünket félhold módjára kanyarítja körül a Zagyva,
ha eszünk van, hát öntözünk."

A jászberényi Kossuth Tsz-ben tehát az érdeklődés a képernyőről gyorsan át-
terjedt a betűre is.

Végül arra is rá kell mutatnunk: A mezőgazdasági szakfilmsorozat a széleskörű
tömegpropaganda szolgálatában áll. Ezért látszik helyesnek, hogy a műsor nyomán
először a Magyar Mezőgazdaság élénken, érdekesen, olvasmányosan megírt cikkeire :
irányítjuk az érdeklődést. Ezeket a rövidebb terjedelmű, számos képpel illusztrált
cikkeket könnyebben elolvassák azok, akik az első és a második lépést most teszik
meg a művelődés útján. Emellett a Magyar Mezőgazdaság a legtöbb tsz-ben jár a.
brigádvezetőknek, munkacsapatvezetőknek, de haszonnal forgathatják az agronómu-
sok is, annál inkább is, mert éppen a legkiválóbb agronómusok egyben cikkírói is a .
folyóiratnak, szövetkezetük eredményeit, újításait adván közre. Akik viszont nézőink,
hallgatóink közül már előbbre haladtak a művelődés, a szakmai felkészültség útján,
a Magyar Mezőgazdaság cikkei mellett a „nehezebben olvasható" szakkönyvekkel is
foglalkozhatnak.

A televízió mezőgazdasági műsorainak módszeres feldolgozásával kapcsolatban
szerzett tapasztalatainkat összefoglalván, a következőre kell rámutatnunk:

A módszeres feldolgozás legfontosabb célja a vitafórum megteremtése. Ha ez
sikerül, nem csupán a mezőgazdasági ismeretterjesztés új, érdekes formájával van
dolgunk, hanem olyan ún. „hasznos aktivitást" alakíthatunk ki, amely a tsz munká-
jának megjavítására, végső soron a többtermelésre irányul. Az is az aktivitás egyik
formája, hogy az érdeklődést a képernyőről mindjárt átvezetjük a betűre, azaz a
Magyar Mezőgazdaság megfelelő szakcikkeire, riportjaira. Sőt a tv-műsor feldolgo-
zását sok esetben ankét és tapasztalatcsere is követi.

Az elmúlt őszön és télen így, ezen az irányvonalon haladt a munka a jászberényi
járás néhány községében, Kunszentmártonban, Tiszaföldváron. Reméljük, hogy 1965.
őszén sok termelőszövetkezetben elindulnak ezen az úton, amelyet a képernyő és a
Magyar Mezőgazdaság cikkei jelölnek ki az egész ország számára.

BOGNÁR GYULA

--72 —


