
Szabadidő — művelődés — jellemformálás

L Kikről van szó?
Ifjúságunk életmódja, munkája, világnézete, helytállása, sőt szórakozása is szinte

állandó vitatéma közéletünk legkülönbözőbb fórumain épp úgy, mint az újságok,
folyóiratok hasábjain, vagy éppen a legnagyobb nyilvánosságot jelentő televízióban.
A dolog természetétől függ, hogy ifjúságunkat elég gyakran felületi jelenségek, egyedi
tapasztalatok alapján szélsőségesen ítélik meg, de még a tárgyilagosságra törekvő
megállapítások is inkább megérzésekre, meglátásokra, mintsem tudományos vizsgáló-
dásból fakadó helyzetelemzésre és következtetésre támaszkodnak.

Ebben is újat jelentenek pártunk Központi Bizottságának ideológiai irányelvei,
amelyek világosan rámutatnak az átmenet-i korszak ellentmondásaira, a polgári társa-
dalom káros örökségére, a környező kapitalista világ hatására és ezek adekvát vagy
esetleg torzult tükröződésére ifjúságunk tudatában.

Korunk ifjúságának lényegesen mások a szokásai, problémái, más az életritmusa,
mint akár a mi nemzedékünké. Egészen biztosan más lesz a következő emberöltő
ifjúságának életritmusai, mint a jelenkor fiataljaié. Egy azonban bizonyos: a szocializ-
must építő, vagy a már felépült szocializmusban a kommunista társadalom alapjait
rakosgató, egymást váltó nemzedékek fiatalságának életéből már hiányozni fog a mi
nemzedékünk torkát még fojtogató létbizonytalanság érzése.

Ez a tanulmány a ma ifjúságának közelebbi megismerését szeretné szolgálni azzal,
hogy egy város fiatalságának szabadidő eltöltését, szórakozását vizsgálja. E vizsgáló-
dás célja annak a megközelítése, miként járul hozzá a szabadidő kulturált felhaszná-
lása ifjúságunk jellemének formálásához, mennyiben segíti felkészíteni a ma fiatal-
jait a jövő feladataira.

Vizsgálódásunk Szolnokon az általános iskolák felső tagozatos növendékeire, a
középiskolák tanulóira, s az üzemek, intézmények dolgozó fiataljaira terjed ki, tehát
valósunk lakosságának mintegy 20 százalékát érinti.

Á város 13 általános iskolájába 4054 felsőtagozatos tanuló jár, közülük 3952 úttörő
(97 százalék). Az 5 középiskolában 2981 tanuló közül 2750 a KISZ-tag (92 százalék).
A MüM. 605. sz. Ipari Tanuló Intézetének 2026 növendéke közül 1340 tagja az ifjúsági
szervezetnek (66 százalék).

Az üzemekben, intézményekben, ÁG-ban dolgozó fiatalok számát csak hozzá-
vetőlegesen tudnánk meghatározni. Az ifjúsági szervezet tagságába 3114 fiatal tartozik.

A felsorolt számadatok azt tükrözik, hogy az ifjúsági szervezet az iskolákban
átfogja gyakorlatilag az egész fiatalságot. Az iskolán kívül dolgozó fiatalok szerve-
zettsége 40-60 százalékos. Az ifjúság szabadidejének kulturált felhasználása, tarta-
lommal való kitöltése tehát jó részt a mozgalmi keretek között történik. A mozgalmi
élet kisugárzása feltétlenül előnyösen érezteti hatását a nem KISZ-tagok soraiban is.
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II. Tanulás — romantika — játék

Az általános iskolák felső tagozataiban az úttörőszervezet keretében működő 47
szakkör a tanulók 39 százalékát foglalkoztatja. A szakkörök közül különösen értékes
a filmesztétikai, ezermester, nyelvi és matematikai szakkörök munkája, de a zenei és
művészeti szakkörök is nagy hiányt pótolnak. - Viszonylag kevés az irodalmi szakkör.
A nyelvművelés teljesen hiányzik, s a szakköri formában történő bélyeggyűjtésnek is
csak a gondolata vetődik fel itt-ott. Általában több változatosság, játékosság, gyakor-
latiasság csak előnyére válna az ált. iskolai szakköri mozgalomnak. Természetesen a
kettős váltál, a helyiség hiánya nem kedvez ennek sem. Mint ahogy gátolja a sokrétű
sportköri munkát helyenként a tornaterem hiánya.

A 15 sportkörben egyébként a tanulók 61 százaléka foglalkozik rendszeresen vala-
mely sportággal. Üttörő énekkar, illetve kamarakórus minden általános iskolában mű-
ködik 15-20 taggal. Ezek a foglalkozások általában hetenként visszatérő alkalmakként
egy-egy tag 2-4 óráját kötik le.

Evenként minden iskola úttörőcsapata megrendezi a Ságvári Kulturális Szemle
selejtezőit őrsi és rajkeretben, valamint a győztesek bemutatóját ünnepélyes keretek
között. Ezeken gyakorlatilag az iskola egész ifjúsága részt vesz. A tanulóknak mintegy
60-70 százalékát foglalkoztatják a különböző szellemi vetélkedők, versenyek. Ezek
legtöbbször a gyermekek által nagyon kedvelt klubdélutánok keretében zajlanak le.

A sportversenyek látogatottsága minden iskolában magasabb a 80 százaléknál.
Egyéb alkalmi rendezvények (fenyőünnep, karneválok stb.) természetesen szintén meg-
mozgatják egy-egy iskola ifjúságának egészét.

Az iskola falain kívül az Üttörőbáz szakkörei 360 főt, az úttörőknek mintegy
10 százalékát foglalkoztatják. Vezetőképzésben 208 úttörő vesz részt (5 százalék). A
havonként megrendezésre kerülő találkozókon, vetélkedőkön, a hetenkénti filmvetíté-
sen, vidám hétvégén, játékdélutánokon, mintegy 6-700 fiatal jelenik meg rendszere-
sen (16-20 százalék). Az Üttörőházban hetenként 1100-1300 úttörő fordul meg. Csökken
a forgalom!, amikor a felső tagozat délután jár iskolába.

Ifjúsági színházbérlete 389 tanulónak van (10 százalék). Míg a Kassai úti, Kert-
városi, Rákóczi úti, Beloiannisz úti iskolák felsős ifjúságának 25 százaléka rendelke-
zik bérlettel, addig az Újvárosi, Bajcsy-Zs., Abonyi úti iskolák egyetlen tanulójának
sincs színházbérlete. Pedig éppen ezekből az iskolákból kerül ki a munkásosztály után-
pótlásának zöme s nem mindegy, hogy színházkedvelőként, vagy a színház iránt kö-
zömbösen.

Hogy mennyire igénylik a gyermekek a színház nyújtotta élményt, hadd bizonyít-
sam az egyik külterületi felmérés alkalmával kapott válasszal: „Én színházban éle-
temben nem voltam. Egyszer nagyon jó lenne, ha elmehetnék olcsóbb áron." Érdemes
lenne színházunknak is megfontolni egy kimondottan 10-14 e v e s korúak számára össze-
állított 4 éves műsorterv megvalósítását. Évi négy előadásban meg lehetne ismertetni
a magyar és világirodalom legremekebb, a 10-14 éves kornak megfelelő, nevelő hatá-
sokban bővelkedő alkotásait.

Fiatal színészeink valószínűleg szívesen vállalnák a Ludas Matyi, a Légy jó mind-
hajálig, a Fanny hagyományai, a Koldus és királyfi, A kőszívű ember fiai, a Tem-
pefői, a Timur és csapata, Az új ember kovácsa, meg a többi remek darab bemu-
tatását. Egészen biztos, még a felnőttek is szívesen megnéznék egyszer-egyszer a dara-
bokat, de tájelőadásban is megtérülne a befektetett pénz és energia. Azt is szerencsé-
sebb megoldásnak tartanánk a jelenleginél, hogy - tudomásul véve Szolnok iskola-
város jellegét - egy ifjúsági, de nemcsak nevében, hanem tartalmában is ifjúsági bér-
letsorozatot indítana a színház. így töltené be igazán azt a szerepet, amelyet méltán
elvárhatunk tőle ifjúságunk esztétikai nevelésében, ízlésének fejlesztésében.
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Érdekes, hogy ugyanakkor az Űjvároson 35 tanulónak van operabérlete s másutt
nincs.

Ifjúsági hangversenybérlete 284 általános iskolai tanulónak van (8 százalék). A
hangversenyek előtti zenetörténeti1, illetve zeneesztétikái bevezető jól szolgálja a fia-
talok zenei kultúrájának fejlesztését.

Rendszeresen látogatja a mozi ifjúsági előadásait a tanulók 63 százaléka.
A gyermekkönyvtár és a a fiókkönyvtárak olvasói között 3189 a 14 éven aluliak

száma. Ebben a számban az alsótagozatos gyermekek is benne foglaltatnak. Kedves
és szép szokás, hogy az általános iskola VIII. osztályát elvégző gyermekkönyvtári
olvasókat kis ünnepség keretében írják be a felnőtt részleg olvasói közé. A gyermekek
ajánló bibliográfiát kapnak névreszólóan azokról a könyvekről, amelyek már nincsenek
meg a gyermekkönyvtárban, de életkoruknak már megfelelnek és tudásukat haszonnal
gyarapítják.

A felsőtagozatos tanulók tanulmányi kirándulás keretében a múzeumot, könyv-
tárat, üzemeinket, városunk új létesítményeit, nevezetességeit tekintették meg, mintegy
86 százalékos arányban.

„Ismerd meg hazádat" mozgalom keretében kb. 25 százalékos részvétellel ország-
járásban vettek részt.

Gyermekeink a kettős váltásból, a szülők elfoglaltságából eredően egész hetüket
szinte maradéktalanul a tantermekben töltik. Kétségtelenül hasznos kezdeményezések
történtek a napközis foglalkozások színesebbé tételére az utóbbi esztendőkben. Most
nyáron pl. iskoláink felváltva jártak ki a Tisza-ligetbe napközis foglalkozásokra. Ezek
a foglalkozások azonban eléggé kötöttek, nem egyszer egy-egy pedagógus jó vagy ke-
vésbé jó elgondolásához, mozgékonyságához vagy éppen fáradtságához kapcsolódnak.
Tanulmányi kirándulásra visszük őket autóbusszal 3-400 forintos költséggel lehe-
tőleg Sopronba vagy Pécsre, s ismét járjuk velük a múzeumokat, városokat, s a végén
hullafáradtan arra sem emlékeznek, mit láttak, merre jártak. De ha még mintaszerű
is a szervezés, az előkészítés, akkor is szervezett formában, állandó fegyelmezés alatt
teszik meg az utat.

Mennyire hasznos lenne feleleveníteni a vasárnapi kirándulásokat kisebb, raj vagy
őrsi keretben. S ezekhez nem is kellene mindig pedagógus kísérő, csak jól képzett, a
vezetésben gyakorlott ifi vezető.

Tovább kellene fejleszteni úttörőtáboraink nevelő hatású romantikáját. Az össz-
komfortos - villanyvilágításos, szakácsnőhadsereges, mindent készenadó - táborok
helyett a gyermekek aktivitására, találékonyságára jobban építő, nevelőbb hatású tábo-
rokat igényelnénk.

Így segítenék ezek fiataljaink edzettebb emberréválását, hasznos emberi tulajdon-
ságokkal való felvértezését.

Meg kell mondanunk, mindehhez kissé fokozottabban gyermekközpontú munkára
lenne szükség általános iskolai pedagógusaink között. De ne mi állapítsuk meg ezt,
hanem maguk az érdekeltek. Egyik nem belvárosi gyermekanyaggal rendelkező iskolá-
ban végzett felmérésből idézünk:

„Emeljék fel a fiatal nevelők fizetését, hogy jobb kedvük legyen!"
,,Nagyon szeretnék országot járni, megismerni a hazámat. Ha rám lenne bízva,

sok kirándulást szerveznék, de a gyengébb és rossz tanulókat is elvinném, hiszen ők is
vágynak erre.

Éppen az utóbbi szavakban megnyilvánult legtermészetesebb mozgás és közös-
ségi élmény-igényt elégítenék ki a város környékére, a sajátos szépségű tiszai táj meg-
ismerésére szervezett fél vagy egész napos séták, kirándulások, melyek a gyermekek
számára mindig érdekes hajóúttal is összekapcsolhatók. A hazai táj, a szülőföld meg-
szerettetésének is jó alkalmai lennének ezek a kirándulások, amikor az úttörőpróbák
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anyaga is a legjobb hatásfokkal gyakorolhatók. Annál is inkább megfontolandónak
tartjuk ezt, mivel az eddig elmondottak is azt igazolják, hogy a mai fiatalok szórako-
zása, szabadidő kitöltése összehasonlíthatatlanul sokoldalúbb, gazdagabb, kulturáltabb,
mint még a mi nemzedékünké is volt. Ugyanakkor sokkal intellektuálisabb jellegű,
lényegesen kevesebb benne a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás.

III. Közösségi élet — világnézet — szórakozás

A 14-18 éves középiskolás fiatalok szabad idejének eltöltése lényegében hasonló
formában történik!, mint az általános iskolásoknál. A gépipari technikum kivételével
- ahol néhány technikai jellegű szakkör van - valamennyi középiskolában 15-17 szak-
kör működik a KISZ szervezet irányításával. A szakkörökben magasabb szinten ismer-
kednek a tantárgyak anyagával, aktív és önálló munkát végeznek (beszámolók, kis-
előadások, gyűjtőmunka, kiállítás rendezés) érdekes vitákat rendeznek, felkészülnek
a középiskolai tanulmányi versenyekre illetve az egyetemi, főiskolai felvételekre. Az;
alapvető tárgyakból (matematika, nyelvek, fizika, kémia) kezdő fokon is működnek
szakkörök, elsősorban a hátrányos helyzetben levő tanulók segítésére. A szakkörök
látogatotsága jó), a lemorzsolódás kicsi. Azonban az iskolák állandó 2-3 műszakos
kihasználtsága rendkívül megnehezíti a foglalkozások rendszeres megtartását.

A Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya nagyon jól ismerte fel a közép-
iskolai szakkörök jelentőségét, a bennük rejlő rendkívül gazdag nevelési és oktatási
lehetőségeket. Ezért is rendezi meg a tanév végén a szakkörök megyei kiállítását, s
ezzel kapcsolatos szakköri bemutatókat.

A középiskolákban is a legnépszerűbb, a legtöbb tanulót foglalkoztatnak a sport-
körök. Ez nem is csodálható, mivel a 6 órás tanítási, a 3-4 órás felkészülési idő meg-
lehetősen korlátozza a tanulók mozgásigényét. A sportkörök elsődleges célja a tömeg-
sport fejlesztése. A Közgazdasági Szakközépiskolában és a Varga Katalin gimnázium-
ban valamennyi tanuló sportköri tag. De szép számmal sportolnak a különböző szak-
osztályokban a többi középiskolában is. Az ipari tanuló intézetben 80-90 fiatalt az
önálló városi sportegyesületek foglalkoztatnak.

Minden középiskolában - kivéve a gépipart - van énekkar, illetve irodalmi szín-
pad. Ezekben rendszeres heti próbafoglalkozások kötik le 20-60 fiatal szabad idejé-
nek egy részét. Eredményeikről a gyulai Erkel Diáknapok sikerei tanúskodnak, s
minden iskolai ünnepély, kulturális rendezvény. A téli és tavaszi hónapokban min-
denütt hagyományos szavaló és újabban tért hódító helyes magyar beszédejtési ver-
senyek mozgósítják az ilyen tehetségű fiatalokat. Külön említésre méltó az ipari tanu-
lóintézet erőfeszítése irodalmi színpad fenntartására. Kisebb csoportokat foglalkoztat
a Verseghy Gimnázium és az ipari tanulóintézet tánckara, a Verseghy, a gépipari és
a közgazdasági tánczenekara.

Nehezen hódít teret a természetjárás. Természetjáró szakosztály csupán a köz-
gazdasági szakközépiskolában működik 50 taggal'; s most folyik a szervezés a gép-
ipari technikumban. A közgazdász lányok rendszeresen járnak hegyi túrákra. A téli
szünet egy részét a Bükkben töltötték. Az ipari tanulóintézetben a vízi szakosztály
már több éves múltra tekinthet vissza, tanulóik sikeres csónaktúrán vettek részt Sáros-
pataktól Szolnokig. A nyári szünidőben a gépipari technikum a népi demokratikus
országokat ismerteti növendékei egy részével, a Közgazdasági Szakközépiskola pedig
saját balatoni táborában foglalkoztatja növendékeit.

A már fentebb említett indokoknál fogva az eddiginél jóval nagyobb figyelmet
érdemelne a természetjárás, helyi adottságunknál fogva a különböző vízisportok,
egyáltalán a víziélet népszerűsítése, s a téli sportlehetőségek biztosítása. Bár az utóbbi
időben a Verseghy gimnázium és a Kassai úti általános iskolában létesült jégpálya,



az igények kielégítése céljából hasznos lenne a salakos tenisz-, röp- és kézilabda pályák
jégpálya céljára történő átalakítása a tél kezdetére.

Középiskolás fiatalok társas szórakozását különösen a késő őszi és téli hónapok-
ban a klubfoglalkozások szolgálják. Ezeket általában alapszervezetenként rendezik kis
műsorral, vetélkedővel, vagy vitával egybekötve. Nagy előnye a klubdélutánoknak,
hogy a különböző iskolák, a rep. tiszti iskola, az ipari tanulóintézet, üzemi KISZ-
szervezetek fiataljait hozza közelebb egymáshoz.

Bár évenként csak egyszer-kétszer kerül sorra, mégis megemlítjük a hagyományos
tablóbálakat, ill. a közgazdasági szakközépiskola iskolanapját, mivel ezek valóban
az iskolák egész ifjúságát megmozgatják.

A szakközépiskolákban működő öntevékeny együttesek, énekkarok tánckarok,
irodalmi színpadok, vetélkedő csoportok felkészülésének központjában a múlt tan-:
évben felszabadulásunk 20 évfordulója, az idén a Verseghy Diáknapok állnak.

Az iskolán belül-rendszeresen foglalkoztatott KISZ tagok aránya a Verseghy és
a Varga Katalin gimnáziumban, valamint a közgazdasági szakközépiskolában kedvező
(70-80 százalék). Az ipari tanulóintézetben, a Tisza-partiban, a gépipari technikumban
gyengébb (25-30 százalék). Bár a tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyeznünk!, hogy
az ipari tanulóintézet növendékeinek jelentős része az üzemi KISZ szervezetekben
dolgozik.

A középiskolák falain kívül igen népszerűek az Ifjúsági Akadémiák előadásai.
A Ságvári Endre Művelődési Házban tartott évi 6 előadáson a Tisza-parti, Verseghy,
közgazdasági és ipari tanulóintézet felsős tanulói vesznek részt. A honvédségi alaku-
latoknál is rendszeresen folynak az Ifjúsági Akadémia előadásai. Az Ady Endre Kul-
túrotthonban ugyanezen iskolák más tanulói a Fórum /oglalkozásain vesznek részt.

Politikai vitakör, Ifjúsági filmszeminárium, filmmúzeum egészítik ki a fiatalok
világnézeti tájékozottságát. Kár hogy a sok bejáró, illetve a tanulók elfoglaltsága
miatt a Varga Katalin és a gépipari technikum távol marad ezektől.

A fiatalok politikai-világnézeti tájékoztatásának ezek a formái változtatásra szo-
rulnak. A nagy létszámú hallgatóság éppen azt a lehetőséget nem hagyja meg, amely
a nézetek tisztázásához vezethetne: a vita lehetőségét. Nem csoda, ha az utóbbi időben
az érdeklődés is megcsappant az előadások iránt. Nem véletlen, hogy az ügy fon-
tosságára való tekintettel a Ságvári E. Művelődési Ház Igazgatósága és a KISZ új
utak keresésével foglalkozik. Ez az új út csakis a decentralizálás irányába vezethet.

Kb. 2000 középiskolás tanulónak van ifjúsági színházbérlete. Általában a tanu-
lók 50 százaléka bérlettulajdonos. Kiemelkedik e tekintetben a közgazdasági szak-
középiskola, ahol 557 tanulónak, az ifjúság 92 százalékának van bérlete. - A zenei
érdeklődés lényegesen alacsonyabb, iskolánként átlag 20-30 tanulónak van hangver-
senybérlete, de ezek nagy részét is a KISZ szervezet vásárolta, s jutalomként rend-
szerint az énekkar tagjainak adják ki.

Az operabérletek száma az előző évekhez képest erősen csökkent. A tanulók
nehezebben vállalják az ezzel járó tetemesebb költségeket.

Régi és megoldásra váró ügy a komolyabb zene iránti érdeklődés felkeltése,
ill. felkeltése a középiskolás korban - sőt szeretnénk kimondani -, továbbra is. Az
új hangverseny bérletrendszer vonzóbb a régieknél, nagyobb is valamivel a népszerű-
sége. Ezzel azonban nem mondtunk sokat! Ifjúságunk zenei műveltségének, egyálta-
lán esztétikai neveltségének fokozása az érdekelt erők nagyobb összefogásával a
KISZ keretében folyó nevelőmunka tudatosabbá tételével érhető el.

A mozilátogatást évente több, egész iskolára kiterjedő szervezés, illetve alap-
szervezeti keretben esetenkénti szervezés biztosítja. Túl gyakori kollektív mozilátoga-
tás azért nem iktatható be, mert a bejáró tanulók miatt csak a déli órákban szervez-
hető ilyen előadás. Ez pedig a tanítást zavarja.



Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a múzeum állandó régészeti és hely-
történeti kiállítása, valamint a múzeum által rendezett időszakos képzőművészeti
kiállítások. Csaknem minden iskola növendékei végignézik ezeket. Még csak elvétve
találkozunk helyszínen tartott történelem órával vagy egy-egy témához kapcsolódó
szakköri foglalkozással.

A könyvtárral kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják hogy a gimnáziumi tanu-
lók többet, a szakközépiskolaiak kevesebbet olvasnak. A szünidőben mindig megnő
a könyvtár forgalma. Egyébként jórészt kihasználatlanul áll az iskolák jelentős ifjú-
sági könyvtári állománya, mivel a tanulók nagyobb része csak a kötelező olvasmá-
nyokat kölcsönzi ki. Ez a helyzet szoros összefüggésben van a tanulók hivatalos
lekötöttségével, a szabad idő egyéb kihasználási lehetőségeivel, a tv okozta idő-
kieséssel és nem utolsó sorban a hiányos iskolai könyvtár-propagandával, a könyv-
tárfejlesztés tervszerűtlenségével, a meglevő állomány nehézkes hozzáférhetőségével s
helyenként a könyvtár mostoha elhelyezésével.

Egyetértőleg idézhetjük az iskolai könyvtárak jövőbeni szerepéről és jelentősé-
géről szólva Kisfaludi Sándornak, a Köznevelés XXII/}. számában megjelent cikké-
nek egyik érdekes gondolatát:

„Pedagógusok kellenek hozzá, akik nemcsak rutinórákat tartanak, hanem való-
ban jobbat és jobban akarnak adni tanítványaiknak, ami az oktatott anyagban nem,
de a szerzett ismeretekben feltétlenül főbbet jelent."

IV. A munka a művelődés vonzásában

A dolgozó fiatalok, szabad idejének kulturált felhasználásáról az alábbi képet
tudjuk adni:

A KISZ 1964-es városi értekezlete két évre szóló feladatokat szabott meg a
fenti vonatkozásban. Ennek ért-elmében az alapszervezetek tovább folytatták erőfeszí-
téseiket a fiatalok esti és levelező oktatásba való mozgósítására. Adataink szerint az
ált. iskolák esti levelező tagozatán jóval kisebb volt a jelentkezés az eddigieknél.
A középiskolákból, főleg a technikumokból viszont több jelentkezőt vissza is uta-
sítottak. Ez nyilván mutatja azt is, hogy dolgozó fiataljaink között nem igen van
olyan, aki az általános iskolát még nem végezte el. A dolgozó fiatalok eszmei-poli-
tikai nevelése, továbbképzése a KISZ, illetve a pártoktatás formájában - szintén a
szabadidő felhasználásával - történik. Előbbire 976, az utóbbira 930 fiatal jár. Ezek
a foglalkozások általában 1-2 órát kötnek le a fiatalok szabad idejéből.

Mintegy 100 fiatal fél havonként rendszeres irodalmi művelődését szolgálja az
ÁRKÁD irodalmi presszó. Itt említhetők meg a nagyobb üzemeinknél működő mun-
kásakadémiák, melyeknek hallgatói között is szép számmal vannak fiatalok.

A KISZ alapszervezetek klubestjein is meghonosodtak a „Ki mit tud?" játékok,
szellemi vetélkedők stb. Minden alapszervezetben van könyvtár, legtöbb helyen
könyvankétokat, vitákat is szívesen rendeznek.

Igen szép képet mutat a dolgozó fiatalok színházi bérletakciója. A városi KISZ-
bizottság kezdeményezésére a KISZ-fiatalok 50 százalékos bérletvásárlási kedvez-
ményt kaptak. Így 2300 bérlettulajdonos dolgozó fiatalunk van. (Ez a szám az elmúlt
évi kétszerese.)

A városi KISZ bizottság Szolnokról 1965-ben 17 önálló külföldi társasutazást szer-
vezett a szocialista országokba. Ezeken 359 fiatal vett részt és 43-an jártak még Nyu-
gaton is. Legtöbb alapszervezetnél • meghonosodtak a 2-3 napos belföldi túrák, kirán-
dulások, különvonatos akciók.

Külön érdemes szót ejteni a munkásszállásokon élő fiatalok kulturált szórako-
zásának lehetőségeiről.
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Az EM Beloiannisz úti 400 személyes munkásszállásán 100 fiatal lakik. Minden
szobában rádió, a társalgóban tv, sakk-készletek, dominók, kártyák, biliárd-felszerelés
áll a fiatalok rendelkezésére, valamint 5 napilap és 5 folyóirat. Hetenként van film-
vetítés, két hetenként politikai előadás1, két hetenként ismeretterjesztő előadás film-
mel. A fiatalok több, mint 60 százaléka esti tagozaton is tanul.

A Nagyalföldi Köolajüzem 200 személyes munkásszállójában jelenleg 62 fiatal
lakik. A házon belüli szórakozási lehetőség hasonló az előbbihez. A vállalat KISZ
szervezete szakmai tárgyú versenyeket, fejtörőket1, Ki mit tud-ot rendez, van sakk-
csapatuk, kis tánczenekaruk. Három nyelvtanfolyam is működik (orosz, német, angol).
Havonta van ismeretterjesztő előadás.

A Cukorgyár 250 személyes munkásszállásán 38-42 fiatal lakik, közülük 15 a
KISZ-tag. A klubszobai felszerelésen kívül a kultúrotthonban hetenként 3 alkalom-
mal vetítés is vart, ezt is látogatják. Igen jó a sportpályájuk, de mivel az itt lakó
fiatalok kampánymunkások, azt nem, vagy csak igen ritkán használják.

Az Alcsiszigeti Állami Gazdaságnál változóan 28-32 KISZ-korú dolgozik. Ezek-
nek alkalmanként filmvetítéssel összekötött ismeretterjesztő előadást, szellemi vetél-
kedőket, szobai társasjátékokat, rádió és tv-nézést biztosítanak.

Az egyéb kulturális megmozdulásokban nehéz lenne elválasztani a diák, illetve
a dolgozó fiatalokat. Minden esetre a Szolnoki Kulturális Hetek, a Ságvári Kul-
turális Szemle, a Tiszai Vízikarnevál, a hagyományos Tisza-ligeti Napok több ezres
tömeget mozgatott me^, s késztetett szabad ideje hasznos eltöltésére.

Változatlanul sikerrel folyik lassan közel egy éve a Fiatalok Fóruma c. rendez-
vénysorozat. A szeszmentes, kultúráik szórakozást nyújtó Fórum nagy népszerűségnek
örvend a fiatalok között. A táncon kívül rendszerint a könnyű műfaj keretébe tartozó
műsor tarkítja a délutánokat. Lehetőséget ad ez a rendezvény különböző öntevékeny
zenekarok, kisegyüttesek fellépésére, ízlésfejlesztő divatbemutatókra is. Nem lehet
alkalmas azonban olyan rendezvény lebonyolítására, mint pl. a Néplapban is kifogá-
solt Salemi boszorkányok színházi vitája.

Ugyancsak nehéz szétválasztani a fiatalok sportegyesületi munkájában a dolgozó
és diákfiatalokat, de kimutatható, hogy 3375 nem iskoláskorú fiatal tevékenykedik a
Szolnoki MÁV úszó, vívó, atlétikai, labdarúgó, a Szolnoki Dózsa vízilabdái, úszó, a
Szolnoki MTE evezős, kajak-kenu, röplabda, labdarúgó, a VÍZIG SK kézilabda, női
asztalitenisz, kajak-kenu^ a Vörös Meteor kosárlabda, torna, az Olajbányász SK kosár-
labda, s labdarúgó szakosztályaiban. Amint a felsorolásból is kitűnik, sportköreinkben
minden sportkedvelő fiatal megtalálhatja a maga szórakozását.

Az igénybevétel ideje a téli időszakban heti 8 óra, nyáron 12-14 óra. A verse-
nyeken való részvétel a sportoláson kívül lehetőséget ad hazánk különböző tájainak,
városainak megismerésére is.

Fiataljaink kulturált szórakozásának biztosításában jelentős részt vállal a Szolnok
Megyei Ságvári Endre Művelődési Ház. A már említett és a KISZ szervezet által
irnyitott foglalkozásokon kívül a vasárnap délutáni diáktáncokon 200-300 fiatal részére
biztosítanak könnyebb szórakozási lehetőséget. Hasonló szórakozási alkalom adódik
a Járóműjavító Vállalat Kultúrházában is. Míg az előbbit főleg diákok, utóbbit mun-
kásfiatalok látogatják. Magatartásuk ellen különösebb kifogás nem merült fel.

A megyei művelődési ház szakköreiben összesen mintegy 150 fiatal talál hajla-
mainak megfelelő szórakozásra, s az ifjúsági szocialista brigádok 80 tagja látogatja
az „Értelemig és tovább" c. előadás-sorozatot. 25-30 fiatal az énekkarban, ill. a Tisza
Táncegyüttes próbáin tölt hetenként 4-5 órát.
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V. Fehér foltok, megoldandók

Míg egy részről örülünk annak, hogy rendkívül sokrétű lehetőség van a szabad
idő felhasználására, azt is látjuk, hogy a diákok egy része, s éppen a legaktívabbak
túlterheltek, olvasásra, pihenésre alig jut idejük. Ugyanakkor iskolánként változó
számban, de mindenütt adódnak teljesen passzív tanulók, akik semmiben részt nem
vesznek, látókörük szükségképpen beszűküli, világnézetük nem formálódik.

- A városban lakó, de nem kollégista tanulók esti és szünnapi szabad idejének
felhasználása alig ellenőrizhető. A középiskolákban előforduló fegyelmi ügyekben a
legnagyobb éppen az ő részesedésük. Nyilvánvaló, hogy a megoldáshoz csak a kol-
légiumi hálózat bővítése vezethet el. Örvendetes, hogy az előjelek erre vonatkozóan
biztatóak.

- A dolgozó fiatalok agy része kívül került a kultúra vonzáskörén. Míg a na-
gyobb munkásszállók lakóinak kulturális ellátottsága megnyugtatónak látszik, lénye-
gesen rosszabb a helyzet a kisebb szállásokon, nem is beszélve az ,i,illegális" tömeg-
szállásokról.

- Az úttörő korú ifjúság szabad idejének okos, a gyermek életkori sajátosságai-
nak megfelelő felhasználását erősen akadályozza a váltott tanítás, a teremhiány. De
középiskoláink jó részéből is hiányzik egy klubhelyiség, ahová tv-t nézni, beszélgetni,
folyóiratokat olvasni, akár lukas órákon, akár délután, vagy esti órákban beülhet-
nének a tanulók.

- Úttörőtáborba a gyermekeknek csak egy része jut el. Hiányzik a szabadabb
mozgás kielégítésének lehetősége a városban. Ezért találkozunk nyári időben olykor
cél nélkül csavargó, bandába verődött fiatalokkal. Innen már csak egy lépés kell a
huligánoskodáshoz.

- A fiatalkorúak bírósága ebben az évben 14 szolnoki fiatalkorút bocsátott pró-
bára, garázdaság, huligánkodás miatt. Az esetek nagyobb részében rendezetlen otthoni
körülmények, megfelelő szülői felügyelet hiánya volt a félresiklás okozója. Nem
véletlen, hogy legtöbbjük kívül esik az ifjúsági szervezet hatáskörén.

- Bár a továbbtanulási százalék városunkban egészen magas, mégsem feledkez-
hetünk meg azokról a fiatalokról, akik az általános iskola elvégzése után a tovább-
képző iskolába kerülnek. A velük való törődés külön feladata a továbbképző iskola
másutt is lekötött nevelőinek.

Tanulmányunk a teljesség igénye nélkül ugyan, de mégis átfogó képet igyekezett
rajzolni a rendelkezésre álló adatok alapján Szolnok város fiatalságának kulturált
szórakozási és művelődési lehetőségeiről és azok kihasználásáról. Azzal is, hogy
ifjúságunk életének egyetlen szektorát, a szabad idő felhasználásának problémáit vette
vizsgálat alá, s tett erre vonatkozóan szerény javaslatokat, igyekszik hozzájárulni
ifjúságunk életének mélyebb és sokoldalúbb megismeréséhez, végső fokon fiatalságunk
reálisabb megismeréséhez!, s ennek alapján szocialista arculatának formálásához.

SZURMAY ERNŐ

I R O D A L O M :

1. Kisfalud! Sándor: Ami már ma is meg- vezetői és az Ifjúságvédelmi Albizottság
valósítható. (Köznevelés XXII/3.) és aktivál;

2. Szokolszky István: Az átmeneti korszak a K I SZ Városi Bizottsága;
néhány ellentmondása az iskolai értékelés a Városi Testnevelési és Sporttanács;
tükrében. (Ped. Szemle XVI/1.) a Verseghy Könyvtár;

3. Veress Judit: Az ifjúság megítélése a pub- a JS8."^.™?^-,.
licisztika
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a Vaiosi Tanács V. B. Művelődésügyi AB a szerző
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