
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

A TIT mezőgazdasági
ismeretterjesztésének új feladatairól

Az MSZMP IX. kongresszus határoza-
tainak a szocialista mezőgazdaság fejlesz-
téséről, s a gazdasági mechanizmus reform
teladatainak megvalósítása a mezőgazda-
ságban - további történelmi jelentőségű
változásokhoz vezet a mezőgazdaság és az
egész falusi élet társadalmi-gazdasági ai-
culatának szocialista alakításában. A me-
zőgazdaság fejlődése az egész magyar
népgazdaság továbbfejlődésének egyik
kulcskérdése, szelepe, jelentősége tovább
nő szocialista társadalmi-gazdasági rend-
é i rünkben.

A mezőgazdaság előtt álló olyan jeien-
tős feladatok megoldása, mint a termelés
növelésének megkívánt ritmusa, a 4c mil-
liárd forintot meghaladó beruházás, ezen
belül az ipari eredetű műszaki eszközök
és ráfordítás további nagyarányú növelése
(1960 = 31 százalék, 1965 — 46 százalék,
1970 = 60 százalék) a termelésben, 37 000
új traktor*, 6700 új kombájn, 30 800 új
pótkocsi; kat. holdanként a műtrágya fel-
használásának növelése az 1960. évi 81 kg
és az 1965. évi 164 kg-ról 1970-ig 320 kg-ra;
a korszerű termelési eljárások, technikák
és technológiák jelentősen nagyobb mér-
tékű alkalmazása, elvileg í'ij módon vct'k
fel az ipar és a mezőgazdaság viszonyát,
a kettő egymást kiegészítő voltát s egyre
erősödő kölcsönhatását. A tsz-ek vállalat-
szerű gazdálkodásának és vezetésének ki-
alakítása, a tsz-ek belső szervezeti életének
további demokratizálódása, a tagsági vi-
szony új módon való rendezése, a sióvet-
kezeti képviseleti szervek létrehozása és
jó működése stb. pedig jelentő hatást
gyakorol a parasztság arculatának további

fejlődésére. E feladatok megvalósítási
csak úgy lesz eredményes, ha abban az
érintett paraszti tömegek is alkotó, akti»r
közreműködést tanúsítanak.

A TIT ismeretterjesztő tevékenységé-
nek legjelentősebb területét eddig is a
mezőgazdasági terület jelentette, most
azonban különösen fontos a TIT egeszé-
nek összehangolt munkája, a mezőgazda-
ságban reá váró szerteágazó feladatok
eredményes megoldása. Annál is inkább,
mert a TlT-nek továbbra is fontos társa
dalmi feladata, hogy sajátos nevelő, fel-
világosító eszközeivel szocializmust építő
nemzeti ügyünk mögé állítsa a dolgozó
tömegeket, és ez lehetséges, mert a TíT
egyik alapvető társadalmi fóruma - a me-
zőgazdasági, falusi dolgozók legszélesebb
rétegei közölt az élőszóval, tömegesen és
szervezetten, a legszélesebb rétegek szá-
mára hozzáférhető módon végzett - tudo-
mányos alap- és alkalmazott ismeretek
terjesztésének.

Ezért, ha a TIT fő feladatait helyesen
akarjuk megszabni a következő évekre,
úgy a TIT munkájában - szocialista-tti:a-
dalmi, gazdasági fejlődésünk következmé-
nyeinek megfelelően - kiemelt helyet kuli
biztosítani a mezőgazdaság, a falu terii'e-
tén végzett tudományos ismeretié'xsztő
munkának.

E területen az MSZMP IX. kongresszus
határozatai széleskörű lehetőséget adnak
a TIT munkájához. Az a fontos, hogy az
ismeretterjesztés az emberekhez jól címzett
és pontos legyen: következésképp a mező-
gazdasági ismeretterjesztőktől a szakmai-
pedagógiai igényesség fokozását, az adott
feladatok több tudományág területéről
való együttes megközelítését várjuk, h
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komplex módon összefüggő munkában a
TlT-ben dolgozó minden szakterületnek
megvannak a maga sajátos feladatai: az
agrár, közgazdasági, jogi, irodalmi és a
többi társadalom- és természettudományi
választmányoknak és szakosztályoknak.
Az eddiginél átgondoltabb, tervszerűbb,
s minden társadalmi erőt és eszközt össze-
fogó, céltudatos, folyamatos és hosszútáv-
ra szóló munkára van szükség a mező-
gazdasági dolgozók nevelésében, általános
és szakműveltségük emelése érdekében. E
nagyarányú, tömeges oktató-nevelő felada-
tokat a termelés és a nevelés érdekeinek
szoros összefüggése, tudatos összekapcso-
lása alapján lehet jól megoldani.

(A TIT Országos Elnökségének határo-
zatából.) * * *

Az 1966. évi ismeretterjesztésről
Az MSZMP IX. kongresszusának a me-

zőgazdaság fejlesztéséről szóló határozata
megszabja a mezőgazdaság, valamint a
falusi élet gazdasági-társadalmi arculatá-
nak szocialista alakítását, a gazdasági me-
chanizmus feladatainak megvalósítását.

Az ipar és mezőgazdaság előtt álló fel-
adatok megvalósításához az ismeretter-
jesztés terén a népművelés munkásai, a
TIT előadók kívánnak segítséget adni. Az
ismeretterjesztő előadások nemcsak szóra-
koztatnak, hanem szakmai téren is segít-
séget adnak idősebbeknek és fiataloknak
egyaránt. Vannak, akik élnek a lehetősé-
gekkel1, vannak akik közömbösek, érzé-
ketlenek minden hívó szóra, mellyel elő-
adásra, filmestre vagy egyéb ismeretter-
jesztő rendezvényre hívják.

Megyénkben az elmúlt évben 4532 elő-
adás hangzott el 228 417 hallgató előtt. Ha
a megye 76 helységére arányosan eloszta-
nánk!, akkor 59 előadás jutna egy községre
vagy városra. Ez azonban nem így van.
Az előadások számát egy-egy helységben
sok tényező szabja meg. Így a település
nagysága, az ott levő üzemek, kultúrotriio-
nok és a sok egyében kívül az érdeklődés
és a szükségszerűség is.

Az összes előadás 56,7 százaléka ("2573
előadás) hangzott el falun és tanyán, te-
hát 69 községben. A megye 7 városában
pedig 1959 előadás, az előadások 43,3 szá-
zaléka. Az 1965-ös adatok szerint a váro-

sok lakossága 182 S43 fő. A városokban
tartott előadásokon 107 045 fő vett részt.
A falvak létszáma 259 720 fő. A falusi
előadásokat 121 372 fő látogatta. A számok
azt mutatják, hogy a falusi lakosság 47
százaléka és a városi lakosság 58 százaléka
vett részt az előadásokon. A valóság azon-
ban az, hogy a városok és falvak lakossá-
gának csak 10-20 százaléka hallgatta az
előadásainkat. A nemek szempontjából
falun főleg az asszonyok, városon a fér-
fiak és nők körülbelül egyforma arány-
ban.

Hogy mi érdekli az embereket? Erre
néhány adattal szeretnék válaszolni. A
legtöbb előadás (509) pedagógiai1, egész-
ségügyi (473), agrár (439) és közgazdasági
(364) témákból volt. Legnagyobb hallgatói
átlag pedig a művészeti (81 fő), az egész-
ségügyi (61 fő), a hadtudományi (61 fő)
és történelmi (60 fő) előadásokon volt.

Mi a helyzet a többi tudomány terüle-
tén? A legkevesebb előadás földtani (22),
kémiai (40), matematikai (49), biológiai
(96) és fizikai (99) témákból volt. Előadá-
saink 19 tudományterületen oszlanak r>)eg.
A megye 76 helységéből 71 helyen volt
egészségügyi, 67 helyen pedagógiai és 61
helyen volt agrár előadás. A városokban
és nagyobb községekben több tudomány-
területről tartottak előadást. Vannak
azonban falvak, ahol gyér az érdeklődés
az egyes tudományterületek eredményei
iránt. Tiszasas községben pl. nem volt
egyetlen természettudományi előadás sem,
Besenyszögön, Kuncsorbán, Mezőhéken,
Tiszagycndán1, Tiszainokán, Tiszaro'fon
és Örményesen pedig csak egy természet-
tudományi ágban volt előadás, pedig igen
sok új, érdekes tudományos eredminyt
értünk el a technikában, ha csak a házt.ir-
tási, mezőgazdasági és iparban használa-
tos új gépekre gondolunk is. Kit nem ér-
dekelnek a világűr meghódításának esz-
közei az űrhajók, vagy a Földünkkel
együtt száguldó, számokkal ki sem fejez-
hető csodálatos csillagvilág. Csillagászati
előadásaink egyre kedveltebbek, mert 144
előadás mellett 65 távcsöves bemutató is
volt.

29 községünkben 99 műszaki előadást
tartottunk, főleg a mezőgazdasági gépek-
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rőí, azok javításáról, a házépítésről, a ra-
kétákról és a technika fejlődéséről. Köz-
ségeinkben sokkal több műszaki előadásra
van szükség, hogy a termelés műszaki
problémáiról, a legújabb eredményekről
vagy a gazdaságos üzemeltetés feltételei-
ről adjunk tájékoztatást és tanácsot.

Legkedveltebb előadásformák egyike
az akadémia, ahol többé-kevésbé azonos
kis közösségek hallgatják végig a 6-10
előadásból álló sorozatokat. Az év első
felében 247 akadémia zárult, a második
félévben pedig 152 tagozat indult. Ebből
legtöbb a munkás, a tsz, és a szülők aka-
démiája.

Kedveltté vált a komplex előadás is,
amikor egy témát 2-3 tudományág elő-
adója tett szemléletesebbé. 28 alkalommal
66 előadó tartott ilyen jól sikerült előadást
s ezen előadásokon 8} fő átlagos halka-
tóság volt jelen.

A mezőgazdasági termelés jobbátétclé-
nek egyik feltétele a szakmunkások szá-
mának az emelése. A TIT azt a feladatot
kapta, hogy mezőgazdasági előkészítő tan-
folyamokon készítse fel azokat a mező-
gazdasági munkásokat, akiknek nincs meg
az általános iskolai végzettségük és akik
a 150 vagy 250 órás tanfolyam elvégzése
után szakmunkásképző tanfolyamra me-
hetnek. Ilyen tanfolyamokat évek óta nem
sikerült szervezni, ill. ha szerveztünk is, né-
hány óra megtartása után megszűnt, mert
az idős hallgatóság nem vállalta a tanu-
lással járó feladatokat. A 250 órás tanfo-
lyamokkal szemben az elmúlt év végen
sikerült 4 helyen 150 órás előkészítő tanfo-
lyamot szervezni.

A nyelvtanfolyamok sokkal sikeresebbek
voltak. Egyre többen látogatnak el kül-
földre és a külföldiekkel való kapcsolatok
felvétele sok embert nyelvtanulásra kész-
tet. A két félévben 32 nyelvtanfolyami ta-
gozat működött 621 hallgatóval. Legtöbb
tagozat a német nyelvből volt.

Baráti köreink közül egészen fiatal, a
fiatalokból álló Kis Matematikusok Baráti
Köre, melyen VII. osztályos általános isko-
lai tanulók (24 fő) bővítik matematikai
tudásukat.

Az Ország-Világjárók Baráti Köre tag-
sága (131 fő) számára havonként tartunk

égy-égy színes díaképekkel szemléltetett
előadást az ország és a világ tájairól.

A Csillagászat Baráti Köre a csillagá-
szati előadásaink látogatója. Az őszi Csil-
lagászati Hét alkalmával a megyében 8
helyen 14 előadást tartottunk kiállítással
és távcsöves bemutatóval. A csillagászati
szakosztály és a szakkör tudományos meg-
figyeléseket is végez.

Évek óta kísérleteztünk a szabadegyete-
mi forma bevezetésével. Az elmúlt év
őszén sikerült is a szabadegyetemet meg-
szervezni 14 tagozattal. Az előadásokat a
legjobb helyi és budapesti előadók tartják.*

A művelődésre sokféle lehetőséget biz-
tosítanak a TIT rendezvényei. Az i;gyik
legszórakoztatóbb, legkomplexebb lehető-
séget az országjáró kirándulások biztosít-
ják. Az országjárásokon résztvevők megis-
merik a táj gazdasági, földrajzi, történel-
mi stb. nevezetességét s emellett a szabnd
levegőn eltöltött kollektív séta, hegymá-
szás, üzemlátogatás stb. a legjobb kikap-
csolódást, tanulást és szórakozást jelenti
a szellemi és fizikai dolgozóknak egyaránt.
Az elmúlt évben 51 alkalommal összesen
90 napot kitevő időtartammal vezetrek
előadóink országjáró kirándulást. E túrá-
kon szép számmal voltak mezőgazdasági
dolgozók.

Tagságunk létszáma 1359. A 4532 előadást
1547 személy tartotta. Ebből 1304 Szolnok
megyei és 243 budapesti előadó volt. Az
1304 megyei előadó 90 százaléka TIT-tag.
Az összes előadásból 60 százalék társada-
lomtudományi, 40 százalék pedig termé-
szettudományi.

Az új gazdasági mechanizmus felada-
tainak megoldásához a TIT minden szak-
osztályának megvan a feladata. Különös
érdeklődéssel fordulunk a mezőgazdaság-
ban dolgozók felé és várjuk igényeiket.
Előadásaink, tanfolyamaink megyénk la-
kosságának zöméhez még nem jutottak el.
Több előadást szeretnénk a fiatal dolgo-
zók számára tartani, hogy segítsük őket
szakmai, ideológiai és kulturális igényük
kielégítésében.

SZILADI JÁNOS

* A szabadegyetemek eredményeiről külön
beszámolót adunk közre a Jászkunság követ-
kező számában. J3zerk.)
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