
A közgazdasági ismeretterjesztés tapasztalatai
Szolnok megyében

Szocialista társadalmunk gazdasági életének előrehaladásával elválaszthatatlanul
együtt jár a tudatformálás, a népműveltség fejlesztése. A szocializmus teljes felépítésé-
nek időszakában az eszmei, politikai tudatformálás és nevelőmunka nagyjelentőségű.
E munkához napjainkban az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei,
a IX. kongresszus határozatai, a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos párt-
határozat és a III. ötéves terv célkitűzései adnak keretet. Valamennyi említett doku-
mentum felveti a TIT ismeretterjesztő tevékenységének továbbfejlesztését, ezen beliiJ
a közgazdasági ismeretterjesztés előbbrevitelének szükségességét.

Közvéleményünkben az utóbbi időkig háttérbe szorult a közgazdasági gondol-
kodásmód. Számos ok miatt a társadalmi fejlődéshez kellően nem igazodó szemlélet
alakult ki. Társadalmunkban - ezen belül megyénkben is - számos olyan változás
történt a termelési viszonyok és a társadalmi élet területén, amelyek e szemléletmóddal
való szakítást, az alkotó jellegű közgazdasági gondolkodásmód kialakítását tette szük-
ségessé.

Utalok itt megyénk iparának jelentős növekedésére, a mezőgazdaság szocialista
átalakítására, a lakosság műveltségének lényeges emelkedésére, melyek együttesen nem
csupán igénylik, hanem meg is követelik az ismeretterjesztő munka kiterjesztését és a
társadalmi fejlődés középpontjában álló területekre való koncentrálását.

A IX. kongresszus határozatai alapján felmérve a feladatokat, szakosztályunk
úgy látta, hogy a lakosság érdeklődési köre elsősorban a gazdaság összműködésének
új irányaira és annak életünkre közvetlenül kiható változásaira összpontosul.

Ennek alapján állítottuk munkánk homlokterébe a gazdasági mechanizmus reform-
jával kapcsolatos ismeretterjesztést és azzal összefüggően a III. ötéves népgazdasági
terv ismertetését.

Ügyeltünk arra, hogy a reformot a népgazdaság helyzetével összefüggésben a III.
ötéves terv célkitűzéseivel együttesen ismertessük.

Célunk elsősorban a gazdasági szakemberek, értelmiségiek felkészítése volt, hogy
a reform bevezetésének idejére a gazdasági egységek vezetői értsék megváltozott fel-
adataikat. A hallgatóság összetételének megfelelően igyekeztünk a reform szükséges-
ségét, közgazdasági és gazdaságpolitikai összefüggését feltárni. Igyekeztünk a reform
tudományos magyarázatára. Ennek kapcsán rámutattunk, hogy a szocialista országok
gazdasági fejlődése milyen tudományos általánosításokra adott lehetőséget, hogy a
szocializmus politikai gazdaságtana kategóriái milyen mértékben változtak, bővültek,
gazdagodtak, nyertek új tartalmat. Ezeket az előadásokat általában szabadegyetemi
szinten tartottuk.
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Az előadások egyben segítséget nyújtottak más jellegű ismeretterjesztési formák
felkészítésére, előadói hálózatunk kibővítésére.

A népgazdasági előadások sem egyszerűen tervismertetők voltak. Az előadók
a feladatokat és az eredményeket együttesen ismertették, a gazdasági mechanizmusnak
a gazdálkodásra gyakorolt hatásával.

A népgazdasági előadások legtöbbje akadémiák keretében hangzott el.
Az említett legfontosabb témák mellett természetesen számoltunk azzal, hogy a

gazdasági élet különböző területei iránt érdeklődők igényeit a nagyközönség vala-
mennyi körében kielégítsük. Ezért változatos ismeretterjesztési formákat alkalmaztunk.

így:
- egyedi előadásokat tartottunk a lakosság különböző területeinek megfelelő

témákkal,
- ifjúsági akadémiákon belül is tartottunk egy-két közgazdasági tárgyú előadást,
- kis sorozatokban három-négy közgazdasági tárgyú előadást szerveztünk valamely

szakterület feldolgozására,
- önálló sorozatokat indítottunk, hat-nyok, teljesen közgazdasági tárgyú előadással,
- akadémiákat az ágazati szerkezetnek megfelelően (fmsz, tsz, munkás stb.) és
- szabadegyetemeket szerveztünk.

A szervezést a TIT megyei szervezete időben beindította.

A TIT a vállalatokhoz és a mezőgazdasági üzemekhez időben eljuttatta írásos
tájékoztatóját és egyben témajavaslatot is adott.

A TIT kezdeményezését messzemenően támogatta számos társadalmi és gazdasági
szerv. Ennek köszönhető, hogy a vállalatvezetők -, az előző évektől eltérően - meg-
értéssel fogadták a TIT kezdeményezését és támogatták az egységen belül az ismeret-
terjesztés különböző formáinak megszervezését, illetve biztosították dolgozóiknak ezeken
való részvételét. Megemlítjük - többek között - a megyei pártbizottság ipari osztá-
lyának iparvállalatok vonatkozásában, a MESZÖV-nek pedig a kereskedelmi jellegű
területeken adott támogatását.

Örvendetes számos üzem aktív bekapcsolódása, mint pl. a Martfűi Cipőgyár, a
Szolnok megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat, a Szolnok megyei Mező-
gazdasági Gépjavító Vállalat, a Budapesti Fűrészek Szolnoki Üzeme és a KISZÖV
amelyek vállalaton belül önállóan szervezték meg az ismeretterjesztést.

A szervezettség javulását mutatja, hogy megyénkben az országos 2530 előadásból
a; első félévben 152-őt tartottunk meg.

Ezen belül a legmagasabb szintű szabadegyetemi forma is elterjedt, amit előző
években általában nem sikerült megszervezni. Országosan 105 helyen1, ebből vidéken
60 helyen működik szabadegyetem, melyből Szolnok megyében 8 indult. Ugyanakkor
24 munkás és 17 földművesszövetkezeti akadémia is beindult.

A megnövekedett szervezett ismeretterjesztés természetesen igényelte a szakosztály
taglétszámának növelését is. E téren is értünk el eredményt. 1964-hez viszonyítva
országosan a taglétszám 1128-ról 1208-ra, 7 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor me-
gyénkben ez idő alatt 47-ről 75-re, 59 százalékkal emelkedett a taglétszám.

Az említett taglétszám növelés egyben minőségi javulást is eredményezett az
összetételben. Ennek eredménye, hogy a szervezett ismeretterjesztési formák előadá-
sainak megtartásán túl három - a szakosztály által gondozott - cikk jelent meg külön-
féle folyóiratokban. Ez a szám aránylag alacsony, de az országos 37 cikk alapján már
eredményt jelent.
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A hallgatók érdeklődésének azonosságát jelrik, hogy mind az iparban, mind a
mezőgazdaságban és egyéb helyeken tartott előadások közül a legnagyobb számú igény
a „Miért kell az új gazdaság imechanizmus" c. előadás iránt merül fel.

Ebből az iparban 15 helyen, 534 fő részvételével, a mezőgazdaságban 11 helyen
442 fő részételével és 18 egyéb helyen 570 fő részvételével tartottunk ismeretterjes-nő
előadást.

Másik nagy érdeklődést kiváltó téma a III. ötéves terv volt, melyből csupán
mezőgazdasági területen 16 előadást >-tottuntí, 816 fő részvételével. A ea-dasáei
mechanizmus reformjához kapcsolódóan 8 helyen tartottunk előadást, 286 fő látoga-
tottság mellett, a szövetkezeti és s'emélvi anyagi érdekeltség összefüggéseiről is 6
helyen, 383 fős látogatottsággal a vehetők és a veretes című témakörből.

A már említett szabadegyetemi szintű ismeretterjesztés iránti igény növekedéére
megemlítjük, hogy az ipari tagozatra 193 fő, a mezőgazdasági tagozatra 85 fő, a keres-
kedelmi tagozatra pedig 83 fő jelentkezett.

Az ipari tagozat előadásai az alábbiak voltak:
Vezető és vezetés
Vezetői döntések előkészítése
A gazdaságos termékstruktúra és a piackutatás
Önköltség és kalkuláció szerepe a vállalatok gazdálkodásában
Termelői árak és rugalmas árképzés
Állóeszköz újraértékelés és állóeszköz gazdálkodás
Ezek az előadások leginkább a megye nagyipari vállalatai dolgozóinak és az

ezekhez kapcsolódó pénzintézeti dolgozóknak szóltak. A látogatók közül megemlítjük
a Kőolajipari Vállalat, a Járműjavító Vállalat, a TITÁSZ Szolnoki Üzletigazgatósága,
a Kooiaj és Gázipari Tröszt, valamint a Magyar Beruházási Bank dolgozóit, akik
legnagyobb számban képviseltették magukat.

A mezőgazdasági tagozat szabadegyetemi előadássorozata az alábbi témakörű volt:
Vezető és vezetés
Vezetői döntések előkészítése
Mezőgazdasági termelés és fejlesztés
A termelőszövetkezeti alapokkal való gazdálkodás és a hitelrendszer néhány

kérdése
A termelőszövetkezeti jövedelmek felosztásának, a közös alapok és a részese-

dési alap kialakításának elvei és módszerei.
A mezőgazdasági tsz-ek üzemfejlesztési tervének készítésére vonatkozó irány-

elvek.

A mezőgazdasági tagozatot első ízben szerveztük meg. Az előadásokat a termelő-
szövetkezeti vezetők (elnököld, főkönyvelők, üzemgazdászok), az állami gazdaságok
vezetői, a banki és tanácsi szakterület illetékes dolgozói látogatták legnagyobb számban.

A kereskedelmi tagozat előadássorozata az alábbi témakörű volt:
A vezető és a vezetés
A vezetői döntések előkészítése
A gazdasági irányítási rendszer reformja és a kereskedelmi módszerek.
A belkereskedelmi áruellátás tervezése és a szállítási szerződések rendszere
A fogyasztás és a belkereskedelmi árualapok
A kereskedelem finanszírozásának módszere
Ezeken az előadásokon elsősorban a megye állami kereskedelme (Élelmiszer és

Iparcikk Kiskereskedelmi, Élelmiszer és Vegyiáru Nagyker. Vállalat), a vendéglátó-
ipar, a MÉSZÖV dolgozói vettek részt.
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Valamennyi szabadegyetemi előadást neves közgazdász tartotta. Ezeknek a köz-
gazdászoknak a részvétele természetesen csak a közgazdasági választmány segítségével
valósulhatott meg. Ezért a közgazdasági választmány titkárát köszönet illeti. Fel-
kérésünkre fáradhatatlan segítséget nyújtott céljaink megvalósításában.

Sikerült elérni, hogy az előadók személyileg a szakterületet jól ismerő, elméleti-
leg képzett és a gyakorlatban is jártas közgazdászok legyenek. Negatívumként említ-
jük meg ugyanakkor, hogy nem sikerült biztosítani az előadások megtartásánál a prog-
ram szerinti logikai sorrendet és előfordult előadói csere is.

A szabadegyetemek és az akadémiák előadásai után sok esetben vita alakult ki.
Ez arra mutat, hogy a hallgatók készültek a foglalkozásokra és sajátos meglátásaiknak
nyíltan hangot mertek adni. Általában ez a légkör jellemezte ismeretterjesztő mun-
kánkat, mely egyben arra is következtetni enged, hogy alapvető célunkat a közgazda-
sági gondolkodásmód fejlesztését valamelyest előbbre vittük. A közgazdasági terület
sokoldalúsága, a mikroökonomiai területek számos összefüggése ezeken a vitákon meg-
világosítást nyert. Tudatosodott a marxista-leninista társadalomszemlélet, az egyéni',
a vállalati és a népgazdasági összefüggések és kölcsönhatások számos esete.

A viták során felvetett főbb kérdések kritikailag, a megoldás irányában vetettek
fel jónéhány problémát, sok esetben pedig alkalmasak voltak alaptalan aggodalmak
eloszlatására.

A gazdasági mechanizmus és a gazdasági irányítás reformjával kapcsolatban
merültek fel az alábbi főbb kérdések:
- A gazdasági egyensúly biztosításával kapcsolatban legtöbb kérdés az anyagellátási

nehézségekkel összefüggésben merült fel. A jelenlegi anyagellátás mellett a kötött
anyaggazdálkodás megszüntetésében azt a veszélyt látták, hogy az új módszer
további aránytalanságokat idéz elő, mivel a vállalati tevékenységet meghatározó
differenciált lehetőségek elősegítik az egyenlőtlenebb elosztást.
Kérdésként merült fel a kereskedelem befolyásoló tevékenységének hatékonvsáea
az ipari termelésre abból a szempontból, hogy bizonyos területeken megfelelő
kapacitások álljanak majd rendelkezésre.
Általában a kérdések a hiánygazdálkodás megszüntetésének feltételeivel foglal-
koztak és a szükségletnek megfelelő termelés kibontakozását vetették fel alapvető
problémaként azzal, hogy ennek megvalósításakor jelentős akadályok merülnek fel.

- Az életszínvonallal kapcsolatos kérdések lényegét a munkaerő foglalkoztatás és
az árszínvonal, illetve a pénz értékállandóságának védelme képezte.
Pontosabban arra kívántak választ kapni, hogy a gazdasági mechanizmus reformja
és az új irányítási rendszer idéz-e elő foglalkoztatottsági problémát, amennyiben
igen, hogy a munkaerő átcsoportosítására milyen központi intézkedések születnek.
Az árak vonatkozásában arra szerettek volna választ kapni ,hogy a szabad ár-
képzést a cikkek milyen körére alkalmazzák és a kereslet-kínálat egyensúlyának
lassúbb biztosítása milyen mértékben érintheti az árszínvonalat), vagyis a nagyobb
kereslet következtében nem lesznek-e a vevők kiszolgáltatva a termelőknek.
Ezzel összefüggésben több esetben felmerült a monopolhelyzetben levő vállalatok
által kialakítható ár, abból a szempontból, hogy milyen hatással lesz az az ár-
színvonalra és milyen központi intézkedések várhatók a nyereség maximalizálá-
sában való vállalati érdekeltség árfelhajtó tevékenységének megakadályozására.

- A vállalati önállóság kérdésével összefüggésben a vállalatok (trösztök, országos
és nagyvállalatok) keretében működő termelő egységek önállóságának felvetése
jelentkezett.
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Különösen az anyagi ösztönzést illetően és a műszaki fejlesztés vonatkozásában
merültek fel aggályok.
Felmerült ennek keretében, hogy mi történik abban az esetben, ha az adott gyár-
egység gazdálkodása eredményes, azonban a nagyvállalat eredménye nem meg-
felelő, hogyan lehet ilyenkor elismerni az adott egység eredményes munkáját.
Ez a kérdés kisebb egységekkel - pl. földművesszövetkezetekkel - kapcsolatban
is felmerült, ahol előfordul, hogy egyes üzemágak eltérő jövedelmezőségűek és az
esetleg veszteséges üzemág vállalati eredményre gyakorolt meghatározó szerepe
nem szünteti-e meg az eredményesen működő üzemágak dolgozóinak anyagi
elismerését.
Több hozzászólásból azt a következtetést lehet levonni, hogy nem bíznak a vál-
lalatok gazdasági önállóságának korlátozás nélküli érvényesülésében. Azt a veszélyt
látják, hogy a felügyeleti szervek beavatkozása az operatív gazdálkodásba csak
formailag változik, tartalmilag nem csökken, így megmarad a beavatkozás, ami új
viszonyok között még bonyolultabbá teszi a felelősség megállapítását.

A kisebb vállalatoknál (tanácsi vállalatok) a műszaki fejlesztés forrásainak a
képzése vetődött fel. Ugyanis a nyereségből visszatartható fejlesztési alap volumene
itt nem nyújt lehetőséget jelentősebb bővítésre, a hitel igénybevétele pedig terhet
jelent. Ez a kérdés elsősorban a nagy és kisvállalatok közötti versennyel össze-
függésben merült fel.

- Több kérdés vetődött fel a vezetéssel kapcsolatban, elsősorban olyan irányban,
hogy mennyiben felel meg a vezetők felkészültsége az új igényeknek.

- Felmerültek kérdések a társadalmi ellenőrzés szerepének, kialakításának irány-
zatával kapcsolatban, abban a vonatkozásban, hogy a nyereségre való törekvés nem
vezet-e a fogyasztó megkárosítására és ezt milyen eszközökkel kívánja a központi
vezetés megelőzni.

A hozzászólók több esetben felvetették a bázis szemléletet az anyagi ösztönzés
szempontjából. Rámutattak, hogy még jelenleg is tapasztalható törekvés tartalékok
képzésére, annak érdekében, hogy a későbbiek során a nyereségtömeg megálla-
pítása a vállalatra kedvezőbb legyen.

Tapasztalható volt a vezetők részéről bizonyos türelmetlenség egyes konkrét ren-
delkezések, döntések mielőbbi kiadását illetően, legtöbb témánál már ezeket sze-
rették volna hallani.

- Nyíltan ideológiai kérdések nem vetődtek fel1, azonban egyes gazdasági kategó-
riák formai azonossága zavart okozott az emberek tudatában és így célszerű a
formaazonosság mellett a szocialista rendszer lényegének fokozottabb tudatosítása.
A III. ötéves terv téma kapcsán

- a helyiipar fejlesztése,
- a nők foglalkoztatási lehetőségeinek javítása vidéki viszonylatban és
- a mezőgazdaság helye, szerepe népgazdaságunkban, valamint az ennek megfelelő

gazdaságfejlesztési előirányzatok voltak vitatva.

Egyértelmű helyeslést váltott ki a szövetkezeti szervezetek - ezen belül a termelő-
szövetkezetek - vonatkozásában a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos
határozat. Különösen az a megállapítás, hogy a szövetkezetek működésének, az állam-
és a szövetkezetek viszonyának alapja a szövetkezetek önigazgatásának, továbbá a
szövetkezetek és az állami vállalatok egymás közötti kapcsolatában az egyenjogúságnak
elismerése és alkalmazása.
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Helyeselték és szükségesnek tartották a mezőgazdaság terén a felvásárlási árszín-
vonal felemelését, amely lehetővé teszi az önálló - vállalatszerű - gazdálkodás kiszé-
lesítését.

Egyetértettek az állam beavatkozási módszereivel, helyeselték, hogy azok döntő
többségében gazdasági jellegűek lesznek és elősegítik a tagok jövedelme és a felhal-
mozás közötti helyes arány kialakítását, eltérő viszonyok között gazdálkodó szövet-
kezetek közötti túlzott differenciálódás csökkenését.

Alkalmas módszernek tartották erre a jövedelemelvonás átalakítását, a földadó
szerepének növelését, az állami támogatás új várható módszereit, a már megtörtént
hitelrendezést és az amortizációs alapképzést.

Megelégedéssel vették tudomásul), hogy a jövedelemfelosztási formák megválasz-
tása továbbra is a szövetkezetek belső ügye. Különösen azért, mert az állam a bruttó
jövedelem felosztása révén a részesedési és jövedelembiztonsági alap kötelező képez-
tetése útján a munkadíj és kiegészítő részesedés eszközeivel a tagjövedelem évközi
egyenletesebb biztosítását és biztonságosságát segíti elő.

Ügy tűnt a hozzászólásokból, hogy a szövetkezeti jelleget továbbra is erősíteni,
fejleszteni kell, emellett azonban ki kell építeni a vállalatszerű gazdálkodást. Erre a
már tett intézkedéseken kívül a vezetőség önállóságának növekedését, a tagokkal a
kétoldalú munkaszerződések megkötését, a területi elv alapján képzendő termelő-
szövetkezeti szövetségek érdekvédelmi munkáját előnyösnek tartják.

Ugyancsak közeledtek annak megértéséhez, hogy a közös és háztáji gazdaságok
egy típusú szocialista egységek, azok elválaszthatatlanul, egymással összhangban fej-
lesztendők.

A kérdések megválaszolásánál nagyon jelentős volt az előadók felkészültsége.
A válaszokban elsősorban a reform szükségességét, lényegét és fő vonásait kiVán-

tá1' kidomborítani, a konkrét kérdéseket ebbe ágyazva válaszolták meg. Érvényes
határozatok hiányában néhány kérdést kielégítően nem lehetett megválaszolni.

A megválaszolatlan kérdések száma nem sokra tehető, mivel a témához igazított
vita azokat csökkentette és az előadásban is kitértek előadóink a kérdés végleges ren-
dezésének helyzetére.

Az új oktatási év és a II. félév időszakában már alkalmunk nyílik arra, hogy ?.
gazdasági bizottság megjelent határozatai alapján - a reformmal kapcsolatos - csak-
nem valamennyi kérdést megválaszoljunk.

Ismeretterjesztői tevékenységünket a következő változások jellemzik:
- az oktatási évben jobban és konkrétabban szolgáltuk a gazdaságii, politikai és

ideológiai, művelődési feladatok megvalósítását.
- jobban középpontba került a nagyüzemi mg.-termelés útjára tért parasztság köré-

ben végzet: propagandamunka.
- fokozottabban érvényesítettük a korszerű közgazdasági műveltség elemeit az ipari,

kereskedelmi, mezőgazdacági gazdálkodásban, egyben a marxista-leninista világ-
nézet megalapozásában.

- Emelkedett előadásaink száma, amelyek döntő többsége szabadegyetemen és aka-
démián hangzott el, azokon az előző időszakhoz képest mintegy megháromszoro-
zódott hallgatóság vett részt.
Az előadások többsége a jelen időszak legfontosabb kérdéseire összpontosult, mint
a gazdasági mechanizmus irányítási rendszer reformja, ill. a III. ötéves terv, a
vezetés - irányítás kérdései, továbbá az intenzív jellegű nagyüzemi gazdálkodás
eredményessége témakörre.
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Kevés volt azonban -nég a mezőgazdasági üzemekben (termelőszövetkezetekben,
állami gazdaságokban) tartott előadások száma.
Jobban segítették előadásaink tehát a gazdasági feladatok megoldását, mindenek
előtt megyénk mezőgazdasági termelésének fejlesztését, a termelőszövetkezetek
megszilárdítását, a jövedelmezőbb gazdálkodást.
Előadásaink segítették és szélesítették a termelőszövetkezeti parasztság általános
műveltségének és szakismeretének bővítését.
Termelőszövetkezeteink megerősödéséhez igazodtak témáink is. Nagymértékben
nőtt az önálló - vállalatszerű - gazdálkodással kapcsolatos előadások száma.
Ennek ellenére növelni kell az előadások számát és a hallgatók részvételét.
Az előadások színesebbé tételével, megfelelő szemléltető eszközök alkalmazár
sával, az üzemlátogatások meghonosításával még népszerűbbé tehetjük előadá-
sainkat.

- Eredménynek tekinthetjük, hogy megyénk jelentősebb ipari-kereskedelmi üzemei-
ben sikerült megszervezni önálló sorosatok, akadémiák tartását.

- Az ipar és a mezőgazdaság előtt álló ismeretterjesztési feladatok megvalósítását
a legjobban az akadémiai és a szabadegyetemi rendszer szolgáltatja.

- A társ-osztályokkal arra törekedtünk, hogy az akadémiák és a szabadegyetemek
programja és tartalmi mondanivalója meggyorsítsa az ipari munkások, a termelő-
szövetkezeti tagok és a dolgozók széles tömegei között a kommunista emberré-
válás folyamatát, segítse a dolgozókat abban, hogy a korszerű termelési folyamatok
szakmailag felkészültebb irányítóivá tudjanak válni.
Előtérbe került tehát a korszerű, nagyüzemi termelést elősegítő propaganda.
Különösen az előadások színvonalában állapítható meg fejlődés.
Az akadémiák számszerű fejlesztése problémákat is felvetett.

a) a gazdasági vezetők egy része még mindig közömbös,
b) a hallgatók általános és szakmai műveltsége nagyfokú különbözőséget mutat,
c) a bejáró munkások problémái megoldatlanok,
d) a szervezési nehézségek és jó tárgyi feltételek hiánya.

Az eredmények ellenére különösen a szocializmus teljes felépítéséből adódó köve-
telményekhez viszonyítva problémák, fogyatékosságok jelentkeznek tehát:

a) a szocialista tudat alakulása - a fejlődés ellenére - nem tartott lépést a szocia-
lLmus építésének ütemével,

b) a lakosság társadalomtudományi alapismereteinek viszonylag alacsony színvonala
nehezíti az általános és szakmai ismeretterjesztő munkát,

visszahúzóan hat a művelődési igény fejlődésére, fékezője a TIT tevékenységének,
lassítja a világnézeti fejlődést.

Az ismeretterjesztés funkcióját sem sikerült még mindenütt megoldani. Sokan
leszűkítik az érdeklődés felkeltésére, s figyelmen kívül hagyják az ismeretkiegészítő,
pótló, valamint a tudományok fejlődése következtében az ismereteket korszerűsítő
funkcióját.

A szocializmus építésének jelenlegi szakaszában fő feladat a munka termelékeny-
ségének emelése, harc a világszínvonal eléréséért. E feladat megoldása érdekében
gyarapítani kell azokat a formákat, amelyek az általános műveltség megalapozása
mellett minél rövidebb idő alatt képessé teszik a dolgozókat a magasabb színvonalú
munkára.

Ennek érdekében a társulat tömegszervezeti jellegét szakosztályunk sajátos fel-
adatainak megfelelően tovább kívánja erősíteni. Tagságunkat is ennek megfelelő ütem-
ben kívánjuk növelni, elsősorban fiatal közgazdászok bevonásával.
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Mindezekkel a továbbiakban is eredményesen folytatható a közgazdasági gon-
dolkodásmód és a társadalomszemlélet fejlesztése. Az oktatási év alatt leraktuk az új
gazdasági irányítási rendszer megértéséhez szükséges alapokat, továbbiakban az eddig
alkalmazott ismeretterjesztő formákkal rá kívánunk térni egyes ágazatok szakmai
területeinek mélyebb, rendszerében összefüggő ismertetésére.

Ügy gondoljuk, hogy e munkánkban továbbiakban is messzemenő támogatást
kapunk a TIT megyei vezetőségétől és a művelődésügy valamennyi munkásától.

MOHÁCSI OTTÓ

Az előadások ágazati megoszlása és látogatottsága
(II. félév)

Megnevezés Megártott
1965.

Ipar 57
Mezőgazdasági 13
figyéb 82

összesen 152

előadás
1966.

77

31

33

151

Résztvevők
1965.

1405

528

1969

3902

száma
1966.

2657

1532

1108

5391

Látogatottsági
1965

24,6

40,6

24,0

25,6

átlag
1966.

34,4

37,3

33,6

35,6

Látoga-
tottság a

bázis "/o-ában

139

92

140

139

Megjegyzés: Megyei szinten a társadalomtudományi előadások említett időszak-
ban 1265-ről 922-re, vagyis a bázis 72 százalékára csökkentek, e mellett a látogatottság
is 65 831 összrésztvevőről 49 686 összrésztvevőre csökkent, vagyis az előadásokkal azo-
nosan a bázis 72 százalékára.
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