
Á társulat életéből

A TIT Szolnok megyei Szervezetének Szolnokon, 1972. szeptember
24-én tartott küldöttgyűlés anyagából

Szurmay Ernő, a TIT megyei elnöke megnyitójából:

Négy éve már, hogy TIT-tagságunk választott képviselői, küldöttei utoljára
közgyűlésen találkoztak.

A gyorsuló idő e négy év alatt is annyi és olyan jelentőségű eseményt, tör-
ténést, közéleti és tudományos információt halmozott fel, amennyit régen egy
egész emberöltő sem volt képes. Bár igaz, hogy c rövid időszakban is emberek
ezrei pusztultak, s százak hullanak ma is a nacionalista és vallási balhitek saj-
nálatos áldozataiként, de az is igaz, hogy erre az időre esik „óriási ugrása n/
emberiségnek", amikor a Föld-bolygó embere először lépett a Holdra. Milyen
s^ép is lenne, ha az az 1969. július 21-én, a Hold kompjába elhelyezett kisded
emléktábla nemcsak néma és kihűlt útitársunk sivár és kietlen csöndjében hirdetné:
„Békében jöttünk az emberiség nevében."

A Társulat úgy kötelezte el magát a marxizmus-leninizmus eszméinek.
ho<>v mindig meg is tud újulni általa, úgy követi a marxista-leninista párt irá-
nyítását, hogy maga is segíti e politika kiteljesedését, úgy szolgálja a szocialista
Magyarország célkitűzéseit, hogy a maga értelmiségi tevékenységével közelebb
viszi azokhoz, akik e célok megvalósítására hivatottak: munkásokhoz, parasz-
tokhoz, tanuló vagy dolgozó, de mindenképpen a jövő építésére készülő fiatalok-
hoz. Énncn ezért törekszik további munkája egészében: jellegében, szervezeté-
ben, világnézeti megalapozottságában, az ismeretterjesztés tartalmában, formá-
jában, metodikában állandó korszerűsödésre.

így törekszünk a TIT tömegmozgalmi jellegének erősítésével a párt értel-
miségi politikáját valóra váltani, ezért hívjuk és várjuk megyénk értelmiségét
társulatunk soraiba, előadóink közé, tovább szilárdítva és összehangolva tevé-
kenységünket társszerveinkkel. Azt a folyamatot szeretnénk erősíteni, amelyet
olyan jó érzéssel tapasztaltunk a járási-városi küldöttértekezletek alkalmával,
s amelyért ezúton is köszönetet mondok megyei elnökségünk nevében is a járási-
városi pártbizottságoknak, járási-városi szervezeteinknek, s valamennyi együtt-
működő társszerveinknek. Gondolok itt arra a célok értéséből fakadó aktivitásra,
amely tagságunk körében megnyilvánult, pártbizottságaink egyre gazdagodó s ott
is érzékelt irányítására, amelynek csak erősítését tudom kérni, kiegészítve azzal,
ami az irányítás másik oldala, hogy titkáraink az időbeli tájékoztatást is tekintsék
mellőzhetetlen feladiíuknak. Ezzel már arra is utaltam, mennyire fontosnak
tekinti tár»latunk, így megyei elnökségünk is, a területi elv fokozottabb érvé-
nyesülését. A mi szervezeti munkánk gerincét a járási, városi elnökségek alkot-
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ják. Ezért tekintjük a korszerűsítési folyamat részeként járási-városi titkáraink
majdani függetlenítését, vidéki elnökségeink s a taglétszám megerősítését.

Anyagi lehetőségeinktől, nem utolsó sorban központunk támogatásától füg-
gően többet kívánunk tenni a technikai ellátottság, a gyorsabb, színesebb és kor-
szerűbb tájékoztatás, valamint tagságunk felnőttoktatási módszertani képzett-
ségének emelése érdekében. Mondanom sem kell, hogy feladataink csak tagsá-
gunk egyetértő támogatásával, az állami intézményeknek, társadalmi s'ervesK-
teknek a TIT szerepét, a tudományos ismeretterjesztésben elfoglalt helyét való-
ban értő, kezdeményező segítségével tudjuk megoldani hazánk és népünk javára.

Tabck Lajos, az SZMT elnöke felszólalásából:

Jelentős eredményeket, felelősségtől áthatott és gondokat is tükröző be-
számoló jelentést terjesztett elő a TIT Szolnok megyei elnöksége és ellenőrző
bizottsága az elmúlt négy esztendei tevékenységről. Ebből az alkalomból azt
i megtisztelő feladatot kaptam, hogy tolmácsoljam a VI. Küldöttértekezlet min-
den résztvevője számára a Szakszervezetek Szolnok megyei Tanácsa Elnökségé-
nek üdvözletét, továbbá, hogy fejezzem ki Elnökségünk őszinte elismerését a
megvében végzett sokoldalú és sikeres tudományos ismeretterjesztő munkáért
mindazok részére, akik a TIT megyei, városi vagy járási szervezetének keretei
között aktívan közreműködtek ebben.

Köztudott, hogy a munkásosztály műveltsége a legutóbbi években erősen
tovább fejlődött, tartalmában és eszmeiségében egyaránt gazdagodott. Erősödött
a szélesebb értelemben vett kultúra, a tudomány, az oktatás, a közművelődés,
a művészetek megnövekedett jelentőségének felismerése és szerepe a szocializ-
mus építésében. Szükséges azért, hogy a művelődési rendszer egészét szervezet-
tebben és céltudatosabban állítsuk a dolgozók politikai, általános és szakművelt-
sége fejlesztésének szolgálatába. Növelni kell tehát az olyan közművelődési tan-
folyamok, akadémiák és iskolák hálózatát, amelyek biztosítják a felnőtt dolgo-
zók számára az alapműveltség megszerzését és továbbfeilesztését, illetve ter-
melési kultúra és szakmai műveltség fokozását. Ebben a fontos tevékenységben
előtérbe kell helyezni, segíteni kell a szocialista brigádokat, hogy a közművelő-
désnek olyan egyéniségeivé fejlődjenek, amelyek nemcsak szakmailag fejlesztik
tagjaikat, hanem befolyásolják őket érdeklődésükben, művelődésükben és ezeken
túlmenően a szabadidő felhasználásában is. Mindezért nagy a felelőssége a szak-
szervezeti mozgalomnak, és mind ebben, fontos szerep hárul a TIT által végzett
és végzendő tudományos ismeretterjesztésre. A szakszervezetnek és a TlT-nek
tehát együttesen tovább kell bővíteni azoknak a művelődési funkciót betöltő
szabadegyetemek, munkásakadémiák, szakkörök és egyéb ismeretterjesztési for-
máknak a sorsát, amelyek elősegítik a társadalmi kérdésekben való eligazodást
és ismeretanyagukkal jó.l kapcsolódnak a termelési feladatokhoz is.

Ebből kiindulva, s ezt a célt szolgálva jött létre az SZMT és a TIT megyei
Szervezete között 1969. októberében az együttműködési megállapodás is, amely-
ben kifeieztük kölcsönös törekvésünket, hogy fokozotan segíteni fogjuk az üzemi,
a vállalati dolgozókat az általános és szakműveltség emelésében, a világnézeti
nevelésben, a szocialista emberrénevelés folyamatában.

A mai küldöttértekezlet nemcsak lehetővé, de kötelességünkké is teszi
annak a vizsgálatát, hogy miként teljesítettük az együttműködés keretében kö-
zösen vállalt feladatokat. Ennek mind a pozitívumai, mind a negatívumai kiol-
vashatók a TIT megyei beszámolójából. Mégis szeretném hozzátenni a pozitívum-
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hoz, hogy csupán Szolnokon az SZMT hatókörébe tartozó Ságvári Endre Megyei
Művelődési Központ szervezésében 1086 különféle TIT előadást, illetve ren-
dezvényt tartottunk 1968-1971 között. Az egy évre eső átlag tehát - ismétlem -
csupán Szolnokon, és csupán az említett intézmény szolnoki klubjaiban 272 ren-
dezvény egy év alatt. Ez a többi eredmény mellett feltétlenül pozitív. Érdemes
rá felfigyelni és levonni belőle azokat a következtetéseket, amelyeknek a fel-
használásával enyhíteni lehet a meglévő, s az egyébként elégedetlenségünket
kiváltó negatívumokat.

Helyesen mutat rá továbbá a beszámoló, hogy ebből adódnak a legfon-
tosabb feladataink is, az, hogy a lehető leggyorsabban az eddigieknél sokkal
szorosabb kapcsolatot kell kialakítani az üzemek gazdasági vezetőivel a párt
és a szakszervezeti szervekkel. Az, hogy a kapcsolatok még nem váltak elég
szorossá, kétoldalú dolog, nekünk is részünk van ebben. Éppen ezért az SZMT
elnökségének oldaláról is mindent el kell követni, hogy a rendelkezésünkre álló
sajátos eszközök felhasználásával segítsük elő, hogy a TIT törekvései az üzemi
dolgozók körébén végzendő tudományos ismeretterjesztés fejlesztése és bővítése
terén sikeresen megvalósuljanak.

Sipos Károly, a Megyei Tanács elnökhelyettese felszólalásából:

A beszámoló jelentés az élet igazolta eredményes munkáról ad részletesen
számot. A mellékelt statisztikák alapján kibontakozik az a tevékenység, amelyet
a teremben ülők és az itt nem lévő társaink a felvilágosító munka területén vé-
geztek. A beszámoló több helyen olyan jelentést használ, hogy „némi fejlődés
történt" egyes területeken. E mértéktartó megfogalmazást is üdvözölni keil,
azonban a mértéktartásnál is vigyázni kell, hogy árnyalataiban ez ne a saját
értékeinknek a nem kellő hangoztatását jelentse.

A beszámoló 19. oldalán 14 sor szól a Jászkunságról, pedig ez többet érde-
melne, hisz a maga nemében ilyen jellegű folyóirat a megyében nincsen. A rend-
szeres olvasók tudják, hogy milyen értékes publikációk szoktak ebben meg-
jelenni.

A TIT munkája a közművelődés szerves része és mint ilyen a művelődés
pótlásának szerepét is betölti. Az MSZMP Központi Bizottságának a közokta-
tásról szóló határozata az iskolákban éppen a tananyag csökkentését, a mérsék-
lést tűzte ki feladatul. Ez mintegy növeli a fontosságát a művelődéspótlásnak,
de a rohanó világunk megannyi új ismeretei is kötelezővé teszik, hogy még
nagyobb mennyiségben vigyük dolgozóink körébe ezeket az ismeretanyagokat.
Az állami szervezetek ezt segítik.

Visszatérve az előzőekre, a Jászkunságnál további lépést kellene előre tenni
nekünk - a megyének. Erre a folyóiratra szellemi életünknek nagyobb szüksége
van, mint ahogy ezt eddig észrevettük. Kár, hogy nem fordítunk nagyobb gon-
dot rá. Idáig nagy probléma volt a nyomda. Bármilyen lassan is készül, de aki
a Vörös Csillag úton jár, láthatja, hogy a nyomda előbb-utóbb úgyis felépül.
Most már csak az kell, hogy a TIT, vagyis mi felkészüljünk arra az időre, ami-
kor már valóban nyomda áll a rendelkezésünkre. Érdemes volna azon is gon-
dolkodni, hogy a Jászkunságnak a profilját szélesíteni kellene.

Hiányolom, a beszámolóból hiányzik, hogy Szolnok város 900 éves jubileu-
mára készül. Köztudott - de azért mégis mondom -, hogy el ne felejtsük.
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye. Létezése a megyével kötődik
össze. Együtt létezik tehát vele. Ha a 900. évfordulóját ünnepli, azt a megyével
együtt ünnepli. Nagyobb célokat szeretnénk megvalósítani. Nevezetesen, hogy
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megyéikben mindenütt jobban feléhresszük az emberekben a szűkebb pátriájuk
iránti ragaszkodást, mert az emberek nem általában Magyarországon élnek, ha-
nem élnek Szolnokon, Tószegen, Mezőtúron, Karcagon.

A megyeszékhely együvétartozását az egész megyével hangsúlyosabban le-
hetne erősíteni. Ebben a TIT-nek nagy szerepe lehet, és azt hisszük üstökön is
ragadja a TIT vezetősége ezt az alkalmat, hogy ismeretterjesztő tevékenységében
ezt is szerepeltesse. Az állami szervek a maguk részéről messzemenően közre-
működnek ezekben a feladatokban.

Dr. Majoros Károly, az M S Z N Í P Megyei Bizottsága titkára
felszólalásából:

A Megyei Pártbizottság nevében nagyrabecsüléssel köszöntöm a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat Megyei Küldöttértekezletét. Minden kedves részt-
vevőjét és Önökön keresztül azt a sok-sok ezer ismeretterjesztőt, akik önzetlen
és lelkes munkájukkal segítenek a szocializmust építő emberek gondolkodásának
a formálásában. Úgy érzem nem túlzás azt mondani, hogy megtisztelő köteles-
ség az ismeretterjesztők üdvözlése, hiszen minden ismeretterjesztő közéleti ember.
Bármi legyen is a munkaköre, önmagát értelmiségivé avatja azzal, hogy önmaga
és mások művelésére képes. Önmaga és mások művelését lelkesedéssel, áldozat-
vállalással és önzetlenül végzi. Megtisztelő kötelesség szerintem azért is, mert
az ismeretterjesztő sokfelé, sok irányban figyelő ember, nagy érdeklődéssel és
még talán nagyobb közéleti cselekvésvággyal. A beszámoló gazdag munkáról ad
számot, cs úgy gondolom, hogy természetes is.

A szocializmus és a tudomány egymástól elválaszthatatlan, a szocializmus-
nak szerves része a tudományos ismeretterjesztés. Sokszor és egyre gyakrabban
mondták és mondjuk, hogy olyan korban élünk, amikor az embernek többször
kell kijárni azt az iskolát, amelyet apáink csak egyszer jártak ki és azt is gyer-
mekkorban tették. Nincs befejezett ismeret, és ha nincs befejezett ismeret, akkor
a TIT-nek nem lehet szebb hivatása és kötelessége, mint segíteni, hogy az em-
berek az ismereteket minél többen, minél gyakrabban és pontosabban tudják
megújítani.

Ny'Iván nemcsak a gépek avulnak. Az emberek ismereteit is egyre gyor-
sabban fenyegeti a kopás veszélye és hivatásbeli kötelességünk, mint ismeretter-
jesztőknek, hogy segítsük a kopástól megóvni az emberi ismereteket. Ha azt
mondjuk, hogy a szocializmust magasabb szinten építjük, akkor ez azt is jelenti,
hogy növeljük a tudomány szerepét, növeljük az emberek ismereteit és ebben
a TIT és annak minden tagja a legfőbb pillér, az az oszlop, amelyre lehet épí-
teni a továbbiakban is, hiszen az ember termeli a tudományt, az ember alkal-
mazza a tudományt és ahhoz, hogy jobban tudja alkalmazni, ehhez nekünk, isme-
retterjesztőknek is jobban hozzá kell járulni. Elterjeszteni az ismereteket és
tettekre sarkallni az embereket, gondolom ez a két fontos feladat, amelyet mind-
annyiónknak végezni kell.

Kérdés az, hogy milyen szinten tudjuk ezt a feladatot végezni. Sikerül-e
mindig mindent elérni. Nyilvánvaló nem. Nemcsak sikereink, gondjaink is van-
nak, amivel a beszámoló is foglalkozik. Ha lelkesen végezzük a munkát, akkor
sikereink nagyobbak lesznek. Ha vállaltuk az ismeretterjesztést, amely önzetlen
társadalmi tevékenységünk, akkor nem szabad, hogy letörjenek a sikertelensé-
gek, esetleg kudarcok, hanem további munkára kell, hogy serkentsenek ben-
nünket. . :
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Úgy érzem, hogy nem túlzás azt sem mondani, hogy a célunk, talán .<.«a-
dalmi méretben megtanítani az embereket, hogy megértsék korukat. Saját ko-
runkat. Eligazodjanak ebben a korban és legyen optimizmusuk, legyen bátor-
ságuk hinni, és nemcsak hinni, hanem terjeszteni is, hogy a szocializmusé a jövő.
Ez az ismeretterjesztő feladat nagy kötelessége.

Az ember önmaga mindig szelektál. Sok mindent hall a tömegkommuniká-
ción keresztül és gyakori a felvetés, hogy vajon az ismeretterjesztés nem fog-e
veszíteni szerepéből. A szóbeli ismeretterjesztés, az egymás közötti vélemény-
csere szerintem nem, mert az embereknek nemcsak ismeretet nyújtunk, hanem
vitatkozunk, politizálunk, orientáljuk az embereket. Ebből következik, hogy ne
künk kötelességünk a marxista értékvállalás. Az ismeretterjesztésben más úton
nem járhatunk. Úgy érzem, joggal mondjuk, hogy a marxizmus időszerűsége nen
azért van, mert mondjuk, hanem azért, mert így igaz. így igaz a valóságban, é;,
ha igaz, hogy a marxizmus nagy klasszikusai, Marx, Engels és Lenin egy törté-
nelmi kor törvényszerűségét állapították meg, akkor az is igaz, hogy ma éljük ezt
a történelmi kort. Az átmenetet a szocializmusba, és addig, míg ezt a kort éljiik,
addig ezek a törvényszerűsűégek igazak lesznek. Az őszinte ismeretterjesztőnek
kell, hogy vállalja korát, és kell, hogy vállalja azt a marxista értéket is. Ebből
következik, hogy kötelességünk, meg feladatunk a megalapozott igényesség A-i
a biztos tájékozottság. Van egy sajátos kettősség az ismeretterjesztésben. Van CJ»»'
állapot, amellyel mindig szemben találjuk magunkat, nem is lehet másképpen,
amelyek megfogalmazódnak az emberek részéről kérdésekben, igényekben. Össze-
geződnek és megkapjuk, hogy mire kérnek választ. Ugyanakkor van az ismeret-
terjesztésnek egy sajátos folyamata is, és ez a folyamat az, amit nekünk tudni
kell, mert lehetőség arra, hogy az igazi kulturális értékeket közvetítsük, tolmá-
csoljuk az embereknek. Lehetőség arra, hogy tudjuk változtatni az embereket
meghatározott irányba. Tudjuk változtatni az emberek gondolkodását a szocia-
lizmus irányába. A világnézeti igényeit saját maga fogalmazza meg mindenki.
Nekünk kötelességünk, hogy ebben a megfogalmazásban segítsük, a mi tudo-
mányos világnézetünk alapján álljanak minél többen. Nincs világnézeti semle-
gesség az ismeretterjesztésben. Nincs és nem is lehet. Sokat ismételt dolog, de
nem tudjuk elégszer mondani, hogy a mi hazánkban a politikai és a gazdasági
harc eldőlt. Egyértelműen és végérvényesen győzött a szocializmus. A világ-
nézeti harc folyik, kegyetlenül és nemcsak társadalmi rendszerek között, hanem
az emberek fejében is. Az emberek fejében a világnézeti harc nem dőlt el. Viszont
a gazdaság és a politika győzelme garancia arra, hogy az ideológiában is mi fogunk
győztesen kikerülni. Van a mi szocialista ideológiánk és van más ideológia, cs
van más ideológia a saját magunk fejében is, saját magunkkal harcolunk, amikor
a két ideológia harcáról beszélünk. Csak az arányok különböznek, hogy kinél
több a szocialista és kinél kevesebb a más ideológia. Éppen ezért talán a tájé-
koztatás és az orientálás egységei nélkül megnyugtatóan ismeretterjesztő tevé-
kenységet nem tudunk folytatni.

Az elkötelezettség a hazánknak, az elkötelezettség a szocializmusnak ez az,
amit az ismeretterjesztő munkában is követni kell. Épp ezért az ismeretterjesz-
tést a ma és a holnap feladataihoz kell igazítani, akkor is, ha a múltról besze-
lünk. Egységesen kell értelmezni és egységesen cselekednünk. Ez lehet a siker
záloga ismeretterjesztésünkben. Véleményem szerint csak akkor beszélhetünk is-
meretterjesztésről, ha az érdekeltek, a hallgatók és az előadók egyaránt szívc-
sen vállalnak részt benne.
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Számunkra az ismeretterjesztés nem lehet csak munka, élménynek is kell
lennie. Persze többen vagyunk, mint ahányan végezzük, sokkal több a rátermett
ember az ismeretterjesztésben, éppen ezért a létszámnövelés feladata is a mi
munkánk közé sorol. Lenin valamikor azt mondta, talán ma is igaz, hogy tulaj-
donképpen az emberek gondolkodásának formálásával minden egyes ismeret-
terjesztőre szükség van.

A TIT Szolnok megyei elnökségének tagjai:

Elnök: Szurmay Ernő, Szolnok, a m. könyvtár igazgatója.
Alelnök: Dr. Sipos Sándor, Karcag, városi eln. kut. int. ig. h.

Tolna Károly. Szolnik, közg. szo. MNB m. ig.
Titkár: Várdai Jánosné, Törökszentmiklós, városi elnök,

VT műv. oszt. vez.

Tagok:

Mészáros Ferenc, Szolnok, a TIT m. titkára
Barna Gábor. Szolnok, városi elnök, VT műsz. oszt. vez.
Bodon Béla, Tmiklós, járási eln. ált. isk. ig.
Dr. Borok Imre, Kisújszállás, városi eln. gimn. tanár
Bornemissza Ilona, Szolnok, járási eln., népműv. felügy.
Dr. Draskovits Dénes, Mezőtúr, városi eln. városi főorvos
Farkas Dániel, Túrkeve, városi eln,. pártmunkás
Lencse Gyula Jberény, járási eln., tanítókép, tanár
Dr. Temesváry Ottó, Tfüred, járási eln., járási főorvos
Tóth Gyula, Jberény, városi elin., tanítókép, tanár
Dr. Várnai Albert, Ksztmárton, járási eln.. főorvos

Szakmai képviselet:
Csépé Lajos, mezőg. tudományág, tsz. ter.. sz. munkatárs
Dohanics János műszaki tudományág, főmérnök
Egri Mária művészeti tudományág, művészettörténész
Dr. Ferencz; György egészségű, tudományág, íg. főorvos
Győri Tibor történelmi tudományág, pártharc, vez.
Dr. Lánczi Ferenc jogi tudományág, ügyvédi kam. elnöke
Lévai István filozófiai tudományág, pártisk. tanszékvez.
Nagy Lajos hadtudományi tudományág, alezredes
Szabó István, szoc. csop. tudományág pártokt. I. tanszékv.
Dr. Vidra József eü. tudományág, oszt. vez. főorvos
Zakár Zoltán ped.-pszich. tudományág, vt elnökh.

Társszervezetek képviselete:
Cseppentő Miklós m. műv. közp. igazgatója
Elek Lajos mt. műv. oszt. h. vez.
Kaposvári Gyula, múz. megyei ig.
Dr. Lukács Pál, KSH m. ig., Közg. Tud. Egy. titkára
Pápay Mihály HNF m. munkatársa
Tabák Lajos SZMT elnöke
Tari Kálmán MSZMP MB PMO h. vezetője
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A megyei küldöttértekezleten megválasztott országos
választmányi tagok:

Közgazdasági: Tolna Károly, az MNB megyei igazgatója
Varjú István, a m. Beruh. V. főkönyvelője

Művészeti: Barna Gábor, a Szolnoki VT oszt. vez. főmérnöke
Egri Mária muzeológus, művészettört.

Nemzetközi: Koródi Béla, az MSZMP Jberényi jár. biz. titkára
Tabák Lajos, az SZMT elnöke

Pedagógia— Verók István pszich.. a Pályával. Tan. vez.
Pszichológia: Zakár Zoltán, a Szolnoki VT elnökh.
Történelmi: Győri Tibor, az MSZMP m. archiv. vezetője

Kaposvári Gyula, a m. múzeumok igazgatója
Biológiai: Tarjányi István, a KÖJÁL munkatársa
Csillagászati: Hidasi Vilmos nyűg. vegyészmérnök
Egészségügyi: Dr. Farkas Emilia főorvos, Tmiklós

Dr. Ferenczi György ig. főorvos, Szolnok
Dr. Vidra József, a m. kórház oszt. v. főorvosa

Fizikai: Nagypál Miklós szakközépisk. tanár
Kémiai: Paffén Elemér gimn. tanár
Matematikai: Hajdú Ferenc ált. isk. tanár
Földrajzi: Janó János, a MT műv. o. főelőadója

Kerecsendi Gyöngyi ált. isk. tanár
Mezögazd.— Dr. Sipos Sándor kandidátus. Karcag
Élelmezésügy: Csépé Lajos agrárménök Tsz Ter. Szöv. munkatársa
Műszaki: Dohanics János gép- éc vill.-mérnök
Néprajzi— Deák Imréné dr. múz. ig.. Tiszafüred
Szakcsap.:
Szociológiai Szabó István, az MSZMP MB oszt. vez. h.
Szakcsop.:

A TIT Szolnok megyei Ellenőrző Bizottságának tagjai:

Elnök: Dr. Leveles György, MNB főcsoportvezető
Titkár: Varjú István, M. Beruházási V. főkönyvelője
Tagok: Ballá Dezső, ny. gépészmérnök

Kádár Ágoston, ny. gazdasági ig.,
D. Nagy János, Járműjav. Műv. Ház ig.


