
A bejáró munkások kulturális ellátottsága Szolnok megyében

A dolgozók kulturális nevelésének, a szakszervezeti népművelésnek egyik leg-
izgalmasabbnak látszó területe, kulturális „fehér foltja", a bejáró munkások művelő-
dési helyzete. A kezdeti lépéseken túl még ma is megoldásra vár ez a kérdés. Sok
hasznos elképzelés, ötlet, intézkedés született szakszervezeti szerveink részéről, bár
nem egy helyen találkozunk olyan megnyilatkozásokkal is, hogy a bejárókkal ma még
úgysem tudunk mit kezdeni, a vonat, az autóbusz nem vár, az üzemben úgysincs rá
lehetőség, hogy a bejárókkal foglalkozzanak. A mai közlekedési viszonyok, különösen
az autóbusz-közlekedés útközben sem ad módot a művelődésre. A napi 2-3 órás,
vagy még hosszabb utazás után pedig a lakóhelyén sem lehet bevonni a dolgozót a
kulturálódás áramkörébe.

Jelentős embertömeget érint ez a kérdés, ezért nem lehet egyetérteni ilyen jellegű
borúlátó véleményekkel. A Központi Statisztikai Hivatal 1960-as adatai szerint Szol-
nok megyében az ipari üzemek dolgozóinak több mint 30 százaléka naponta jár be
munkahelyére. Ez az arány napjainkban is elfogadható. Néhány helyen, így a Martfűi
Tisza Cipőgyárban, a vasutas üzemeknél, vagy az Autóközlekedési Vállalatnál pedig
a dolgozók 70-75 százaléka vidékről jár be.

Bonyolítja a kérdést, hogy a bejáró munkások közvéleményformáló ereje igen
nagy falun, a paraszti lakosság úgy tekint rájuk, mint a város, a munkásosztály kép-
viselőire. Ennek ellenére a bejárók politikai nevelése nem tart lépést az igényekkel,
nem fordítottak erre kellő gondot szakszervezeti szerveink.

A szakszervezeti bizottságaink, az üzemek gazdasági vezetése látják a bejárókkal
való foglalkozás fontosságát, valamit tettek is már, de még nem eleget annak érde-
kében, hogy javuljon a bejárók kulturális ellátottsága. Viszonylag kevés még a ki-
alakult kapcsolat az üzemek szakszervezeti bizottsága és azon községek között, ahon-
nan legtöbb dolgozó jár be. Nem ismerték még fel, hogy ezen a területen a szakma-
közi bizottságok milyen sok segítséget tudnának nyújtani. Szakmaközi bizottságaink
a lehetőségek megteremtésével, a tanácsi művelődési intézmények bejárókkal foglal-
kozó munkája segítésével, a rendezvényekre való mozgósítással vehetnének részt e
kérdés megoldásában.

Alig egy-két helyen tapasztalható, hogy a bejárók jobb kulturális ellátása érde-
kében összefogtak volna az üzemek, mint ahogyan például a Tiszamenti Vegyiművek
kihelyezett tószegi munkásakadémiájának előadásain résztvesznek a szolnoki Papír-
gyár Tószegen lakó dolgozói is. Azokkal a községi művelődési otthonokkal van inkább
kapcsolat, ahol az üzemi művelődési csoportok műsort szoktak adni.

Nehéz bevonni a bejáró dolgozókat a felnőttoktatás, a szakmai képzés, vagy
a politikai oktatás valamilyen formájába. Ez annál inkább fontos lenne, mert a bejárók
jelentős százaléka a segédmunkások közül kerül ki. Nem sikerült még megszervezni,
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hogy valamelyik üzem bejáró munkásai számára a lakóhelyen hozzanak létre szak-
szervezeti politikai iskolát.

Az ismeretterjesztés területén eredményesnek látszik a kihelyezett munkásaka-
démia. A szolnoki Járműjavító így szervezett Üjszászon, az ott lakó dolgozói részére
vagy a Tiszamenti Vegyiművek Tószegen már második évfolyammal indította az
akadémiát, amelynek előadásaira a Tószegen lakó, de más szolnoki üzemekben dol-
gozókat is bevonják. Néhány helyen az üzemben szerveznek ismeretterjesztő előadá-
sokat a bejárók számára, mint a martfűi Tisza Cipőgyárban, vagy az Alföldi Kőolaj
fúrási Üzem szolnoki központjában, és utána az üzem autóbusza szállítja haza a
résztvevőket.

A bejáró munkások kulturális ellátásának egyik legkönnyebben megoldható
lehetősége az olvasás, a könyvtár lenne, mégis amig szakszervezeti könyvtárainkban
a dolgozóknak kb. 20 százaléka olvas rendszeresen Szolnok megyében, addig a bejá
róknak csak 10-12 százaléka olvasója a szakszervezeti könyvtáraknak. Néhány helyen,
mint a szolnoki Cukorgyárban, vagy az Autóközlekedési Vállalatnál még ennél is
alacsonyabb az arány. Céltudatosabb könyvpropagandával, műhely-, vagy brigád-
könyvtárak létesítésével az étkezőkben létesített kölcsönzőhelyek felállításával lehetne
segíteni ezen a helyzeten. Felismerték ezt a lehetőséget és éltek is vele a szolnoki
Járműjavítóban, vagy a martfűi Tisza Cipőgyárban is.

A szakszervezeti műkedvelő művészeti csoportok, színjátszók, népitáncosok,
énekkarok rendszeresen jártak ki azokba a községekbe, ahol nagyobb számú bejáró
dolgozó lakik. Sok forró sikert arattak a szolnoki Ságvári Endre Művelődési Ház
táncosai, bábosai a környező községekben, de a többi szakszervezeti művelődési
otthon is élt ezzel a lehetőséggel, sőt az üzemi műkedvelő csoportok, a papírgyáriak
és a Kőolajfúrási Üzem színjátszói is rendszeresen felkeresték lakóhelyükön bejáró
munkatársaikat.

Néhány üzemünk segítséget nyújtott a községekben a bejáró munkások klubjának
létrehozásában, így a Tisza Cipőgyár Tiszaföldváron és Kunszentmártonban, a Tisza-
menti Vegyiművek Tószegen. Ezek a munkásklubok jó lehetőséget nyújtanak a szó-
rakozás és művelődés legkülönbözőbb formáihoz.

A szocialista brigádmozgalom javított a bejárók kulturális ellátásán, mert a
brigádokban sok bejáró munkás dolgozik, így kulturális vállalásaik teljesítése, egyben
a bejárók problémáinak megoldását is célozza. A falun lakó brigádtagok is épp úgy
törekednek a művelődési felajánlásaik végrehajtására, mint városi társaik.

A Szakszervezetek Szolnok Megyei Tanácsának Elnöksége nemrégiben foglal-
kozott a bejáró dolgozók kulturális ellátotságával. A hozott határozatok reális lehe-
tőséget nyújtanak ahhoz, hogy előre lépjünk ezen a területen is. Nem szabad türel-
metlennek lenni, szívós, alapos munkával, a szakszervezeti, a tanácsi és a gazdasági
szervek közös erőfeszítései nyomán érhetünk el eredményt. Az egész megyét úgy sem
tudjuk átfogni egyszerre, ezért néhány olyan üzemünkkel, ahol a legnagyobb számban
dolgoznak bejáró munkások, kiemelten kell foglalkozni. így alapos felmérést végzünk
a Tisza Cipőgyárban, a Járműjavítóban, a Tiszamenti Vegyiművekben és a Papír-
gyárban. A 8-10 legfontosabb községben, ahol legnagyobb számban laknak bejárók,
a községi tanácsok, a szakmaközi bizottságok és a művelődési intézmények közös
erőfeszítésével, pontosan kidolgozott terv alapján látunk munkához, hogy elsősorban
a lakóhelyükön közelítsük meg a kultúra legkülönbözőbb eszközeivel a bejáró mun-
kásokat.

Sokkal nagyobb gondot fordítunk arra, hogy két-három szomszédos üzem, közös
összefogással indítson akciót a bejárók jobb kulturális ellátásáért. Szorgalmazzuk
továbbra is, hogy a politikai oktatás megszervezésénél, a dolgozók iskoláinál és a
szakmai képzésnél legyenek tekintettel a bejárók helyzetére, esetleg kihelyezett osztá-
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lyok, szakszervezeti politikai iskolák, vagy szakmai tanfolyamok szervezésére töre-
kedjenek.

A jövőben még inkább azon leszünk, hogy az ismeretterjesztésbe bevonjuk a
bejárókat, részükre kihelyezett munkásakadémiákat szervezünk. A kötetlenebb for-
mák, szellemi fejtörők, kiállításlátogatások, országjáró kirándulások rendezésére is
gondot fordítunk.

A bejáró dolgozók kulturális ellátottságának javításában egyik legfontosabb eszköz
lehec a könyv. Fokozzuk a könyvtári propagandát a bejárók körében, közelebb visz-
szük a könyvet a dolgozókhoz, brigád- vagy műhelykönyvtárakat hozunk létre.

A szakszervezeti műkedvelő művészeti csoportok továbbra is rendszeresen láto-
gatják azokat a községeket, ahol nagyobb számban laknak bejárók. Ezeket az előadá-
sokat jobban fel kell használni az élenjáró dolgozók népszerűsítésére.

A szocialista brigádmozgalom kulturális vállalásai is sokat segíthetnek a bejáró
munkások kulturális helyzetén. Ezért tekintjük fontos feladatnak, hogy a szocialista
brigádok mozgalma szélesedjék, és elérjük azt, hogy művelődési vállalásaik a szo-
cialista nevelésüket is szolgálja. A bejáró munkások közül az összekötőket, bizal-
miakat a siocialista brigádok tagjai sorából választjuk ki.

A bejáró munkásokkal való foglalkozás nem csupán szakszervezeti szervek fel-
adata. Közös erővel, a községi tanácsok, a szakmaközi bizottságok és az üzemek
összefogásával előbbre juthatunk a bejárók nevelésében.

SÁGI PAL
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