
A munkásműveltség és kulturális ellátottság helyzete
Szolnok város üzemeiben

„A munkásosztály meghatározó módon befolyásolja
a dolgozók minden rétegét:
munkája, magatartása, fegyelme, szemlélete kihat
az egész társadalomra . . . "

A Szolnok Városi Tanács V. B. művelődésügyi osztálya társadalmi aktívák
bevonásával felmérést végzett a munkásság üzemen belüli kulturális helyzetének,
a közművelődési munka feltételeinek és a meglévő tevékenység formáinak fel-
mérésére. A meglévő helyzetet akartuk látni, hogy a tanulságokat levonva, foko-
zott összefogással tovább lépjünk előre a „mélység" irányába - vagyis a tartalmi
tevékenységben.

A témából nagyobb tanulmány készült. Egyrészének megjelentetése a köz-
művelődési rétegtevékenység egyik igen fontos területére kívánja felhívni a fi-
gyelmet. A felmérést 18 üzemben végeztük, az 1972. szeptember 30-i állapotnak
megfelelően. Az összes dolgozók létszáma 21 310 fő, akik közül 16488 a fizikai
munkás. A felmérésre került üzemeket úgy állítottuk össze, hogy abban magas
és alacsonyabb munkáslétszámú, modern és inkább hagyományos termelőeszkö-
zökkel rendelkező, újonnan telepített és régen Szolnokon termelő, művelődési
intézménnyel rendelkező és ezzel, nem rendelkező üzemek legyenek. Így lehető-
ségünk legyen általánosítható következtetések levonására és tendenciák megálla-
pítására. Ennek figyelembevételével munkánkban a munkásműveltség területén
továbblépést biztosító feladatok megjelölését végezzük el. Az alapanyagot kérdé-
sekre adott írásos válaszok és a vezetőkkel folytatott interjúk adták. Az anyag-
gyűjtésben - a témát figyelembevéve - a kérdőíves és az interjú módszertől volt
várható a legtöbb eredmény.

I. Az üzemek dolgozóinak összetétele, struktúrája

A felszabadításunkat követő kultúrforradalom egyik legnagyobb eredménye
az általános műveltség szélességben és mélységben való nagyfokú elterjedése és
számotevő emelkedése volt. Az egyik döntő része és eredménye, a volt uralkodó
osztály műveltségi monopóliumának megszüntetéséért, a tudás és kultúra demok-
ratizálásáért folytatott harcnak. Az iparosítás, majd azt követően a tudományos-
technikai forradalom eredményeinek egyre szélesebb körű alkalmazása, a techni-
kai és szakmai műveltség emelkedését eredményezte. Az általános és szakmai
műveltséget szem előtt tartó eredményes közművelődési munkának a rétegdiffe-

4



renciált tevékenység elengedhetetlen feltétele. Ezt tette szükségessé, hogy az üze-
mek dolgozóinak összetételét, struktúráját is megvizsgáljuk.

A felmért üzemek dolgozóinak 77,2%-a fizikai munkás. Magas a dolgozók
összlétszáma és köztük- a fizikai dolgozók száma a Szolnok megyei Állami Építő-
ipari Vállalatnál, a 7. sz. Volán-nál, a Járműjavítóban, a Tiszamenti Vegyi-
művekben és a Papírgyárban. Alacsonyabb a dolgozók száma és a fizikai dol-
gozók összlétszáma a Beton- és Vasbetonipari Műveknél, a Május 1. Ruhagyár
szolnoki telepénél, a Cukorgyárban, a MEZŐGÉP Vállalatnál, a Ganz Villamos-
sági Művek szolnoki üzemegységénél és a Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. Üze-
ménél. Alacsony ez a mutató a 17. AFIT Szolnoki Üzemegységénél és a Városi
Tanács V. B. Tiszaligeti Költségvetési Üzeménél. A fizikai dolgozók 40,8%-a
szakmunkás. Magas a részarányuk a Járműjavító, a MEZŐGÉP, a Szolnok me-
gyei Tanács Vasipari Vállalat, a GANZ Villamossági Művek Szolnoki Üzem-
egysége, a TITÁSZ, a 17. AFIT Szolnoki Üzemegysége és a Nagyalföldi Kőolaj-
és Földgáztermelő Vállalatnál (50% felett). Alacsony a részarányuk a Május 1.
Ruhagyár Szolnoki Telepénél, a Papírgyár, a Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz.
Gyáregységében. Ezekben az üzemekben viszont magas a betanított munkások
száma.

A felmért üzemekben 5538 nődolgozó van. Így az összdolgozók 25,9%-a
nő. A nődolgozók 62%-a fizikai munkás. Ez az ossz. fizikai dolgozóknak
20,9%-át jelenti. Az ossz. dolgozók közötti százalékos arány a nődolgozók ad-
minisztrációban betöltött szerepével magyarázható. Különösen magas a nők rész-
aránya a fizikai dolgozók között a Májusi. Ruhagyár szolnoki telepénél (87%),
a Jász-N agykun Vendéglátó Vállalatnál (85%) és a Tisza Bútoripari Vállalat-
4. sz. Gyáregységénél (56°,o)- Nagyon alacsony ez az arány a Nagyalföldi Kőolaj-
és Földgáztermelő Vállalatnál (6,1%), a Tiszamenti Regionális Vízmű és Víz-
gazdálkodási Vállalatnál (3,1%) és a 17. sz. AFIT Szolnoki Üzemegységnél
(2,8%). A fentiek összefüggenek az üzem termelési profiljából következő hely-
zettel.

A felmérésben szereplő üzemekben 7695 fiatal dolgozik. Az ossz. dolgozók
36,1%-a (30 éves korig). Az ossz. fizikai munkások 34,3%-a fiatal dolgozó.
A különbség a két százalékos adat között a vezetésben és az adminisztrációban
való részvételükből adódik. Az ossz. fiatal dolgozóknak 74,3%-a fizikai dol-
gozó, 35,7%-uk nődolgozó. Különösen sok fiatalt foglalkoztat a Május 1. Ruha-
gyár szolnoki telepe (84%), a Szolnok megyei Tanács Vasipari Vállalata (59,8%),
a MEZŐGÉP (53,3%), a 17. AFIT Szolnoki Üzemegysége (52,4%), a Jász-
Nagykun Vendéglátó Vállalat (43,7%) és a Tiszamenti Vegyiművek (43,1%).
Figyelemre méltó, hogy az újonnan telepített ipari üzemekben magas a fiatal
dolgozók aránya (35-84%). Kevés a százalékos arányuk a TITÁSZ-nál (20,1%)
és a Járműjavítóban (21%). A nődolgozók között a fiatal nők százalékos rész-
aránya magas. A MEZŐGÉP Vállalatnál (60,4%), a 7. sz. VÖLÁN-nál (50,3%),
a Május 1. Ruhagyár szolnoki telepénél (48,9%) és a TVM-nél (48,3%)- Ala-
csony az arányuk a Cukorgyárban (29,1%), a Szolnok megyei Tanács Vasipari
Vállalatánál (22,4%) és a TITÁSZ-nál (13,4%).

Az igényeket kielégítő, illetve megközelítő rétegdifferenciált tevékenység
vizsgálatához szükséges a különböző szintű alapműveltséget biztosító iskolai vég-
zettség helyzetének vizsgálata. Mind a szakmai műveltség, mind az általános mű-
veltség emeléséhez - a megfelelő tevékenységi formákat - ennek ismeretében
lehet elemezni. A jövőben szükséges működési területeket, formákat és azok ará-
nyait csak ennek a képnek az ismeretében lehet megjelölni. Egyetemet végzett



az összes dolgozók 2,5%-a. Középiskolát végzett az összes dolgozók 14,9%-a,
az ossz. fizikai dolgozók 4,5%-a. A középiskolát végzettek 23,3%-a fizikai dol-
gozó, ez emelkedő tendenciát jelent, ami pozitív jelenség. Magas az érettségizet-
tek közül fizikai munkát végzők aránya a TVM-nél (57,4%), a Járműjavítóban
(57.3%) e s a Szolnok megyei Vasipari Vállalatnál (43,9%). A fizikai dolgozok
zöme általános iskolai végzettségű (62,7%). Elgondolkodtató az általános iskolát
el nem végzettek magas aránya. Ez az összes fizikai dolgozók 32,8%-a. Magas
az arányuk a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalatnál (55,3°/o)» a Tisza-
menti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalatnál (45,2%) és a Jármű-
javítóban (40%).

A felvázolt képet enyhíti, hogy a tanulásra nem kötelezhető idősebb dolgo-
zók is itt szerepelnek. Örvendetes jelenség, hogy két vállalatnál, a 17. AFíT
Szolnoki Üzemegységénél és a Városi Tanács Tiszaligeti Költségvetési Üzeménél
nincsen általános iskolát el nem végzett dolgozó. A MEZÖGÉP-nél 3,3%. A

Május 1. Ruhagyár szolnoki telepénél 9,8%, a Papírgyárnál 9,9°/o a 2 általános
iskolát el nem végzettek aránya. Ez pozitív tendenciát jelent.

I!. Anyagi, tárgyi, személyi feltételek

A közművelődési tevékenység lehetőségeit, formáit és azok hatékonyságát
nagymértékben meghatározzák az üzemekben is az anyagi, tárgyi és személyi
feltételek. Ezek a felmért üzemekben változó képet mutatnak. Valamennyi a szo-
ciális, sport- és kulturális alap egy költséghelyen van. A kulturális tevékenységre
fordított összeg százalékos részarányban legmagasabb a Cukorgyárban, a Tisza
Bútoripari Vállalat 4. sz. Üzeménél, a Papírgyárban és a MEZÖGÉP-nél. Az egy
főre jutó forint összeg legmagasabb a MEZÖGÉP-nél és a Tisza Bútoripari Vál-
lalat 4. sz. Gyáregységénél. Viszonylag alacsony ez az arány a Május 1. Ruha-
gyár szolnoki telepénél és a TlTÁSZ-nál.

A felmérésre adott válaszaik szerint a GANZ Villamossági Művek Szolnoki
Gyáregységénél ez évben megszüntették a kulturális célokra fordítható összeget.
A 17. AFIT Szolnoki Üzemegységénél nem terveztek ilyen célra keretet.

A fentiek felhívják a figyelmet arra, hogy a Szolnokra kihelyezett üzem-
egységek egy részének a bázisüzem kulturális tevékenységre nem juttat megfelelő
keretösszeget. Örvendetes és figyelemre méltó, hogy a kulturális célokra a leg-
magasabb százalékos arányú összeget azok a vállalatok, üzemek fordították, ahol
a fizikai dolgozók és a fiatalok aránya magas. Ezeknél az üzemeknél a vezetés
felismerte a kulturális tevékenység jelentőségét. Anyagi lehetőségeikhez mérten
igyekeztek támogatni a kulturális tevékenységet.

A tárgyi feltételeket vizsgálva elgondolkodtató képet kapunk. Viszonylag
megfelelő számú helyisége kulturális tevékenységre a művelődési intézménnyel
rendelkező üzemeknek van. (Járműjavító, TVM, Cukorgyár). Ezek közöl jó a
helyzete a Járműjavítónak. Ez az üzem művelődési központtal rendelkezik. A TVM
bővíti intézményét. A Papírgyárban és a 7. sz. VOLÁN Vállalatnál enyhül a
feszültség, amikor átadásra kerül új létesítményük. Ebben kap helyet a kulturális
tevékenység is. Öt üzemben az ebédlőt, vagy a Tiszaligetben lévő üdülőt hasz-
nálják kulturális célokra. Három üzemnek, vállalatnak már nincsen kulturális
célokra is használható helyisége. Felszereltség tekintetében is az intézménnyel
rendelkezők állnak a legjobban (tv, magnó, rádió, szemléltetési eszközök, játé-
kok, stb.). Mellettük a Nagyalöldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat és a Május
1. Ruhagyár szolnoki telepe említhető meg. A többiekben alig, vagy nincsen fel-
szerelés. A könyvtár is a tárgyi feltételek egyik összetevője. Ezen a területen



tapasztalható a legszebb eredmény. Önálló könyvtárként vagy letéti állomány-
ként találhatók az üzemekben. A könyvállomány 500-11000 kötet között válto-
zik. Az állományszerkezetben jelentősebb a műszaki könyvállomány. Ezen a terü-
leten a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, a Járműjavító, a TVM
és a Cukorgyár jár z élen. A könyvtárakkal kapcsolatban meg kell említeni az
SZMT Központi Könyvtárának jelentős szerepét. Feladatából következően nagy
számban működtet az üzemeken belül letéti könyvtárakat. Ezzel hozzájárul a fel-
tételek javításához. Napilapok és szakmai lapok, folyóiratok járnak az üzemekbe.

A személyi feltételek kedvezőtlenek. Közművelődési tevékenységre függet-
lenített dolgozó a Járműjavító (2 fő) és a TVM (1 fő) művelődési intézményei-
ben van. Egy fő függetlenítettet találunk a Szolnok megyei Állami Építőipari
Vállalatnál. 10 fő tiszteletdíjas tevékenykedik még a közművelődési munkában.
Ök is az intézménnyel rendelkező üzemekben találhatók, ezenkívül a Május 1.
Ruhagyár szolnoki telepén egy fő. 12 üzemben nincsen a kultúrmunkával fog-
lalkozó függetlenített vagy tiszteletdíjas dolgozó. Ezekben az üzemekben, vállala-
toknál különböző létszámú és összetételű kultúrbizottság vagy aktívák látják el
a feladatokat.

Az üzemek, vállalatok egy része készít közművelődési munkatervet. Jelentős
azoknak az üzemeknek a száma, ahol nincsen munkaterv (8 üzemben). Ezek kö-
zött van olyan, ahol a szocialista brigádvállalások helyettesítik a munkatervet.
Másoknál a KISZ-szervezet munkatervében szerepel a kulturális tevékenység.
Egyes üzemekben különböző helyeken jelentkezik részfeladatként. A munka-
tervek általában a szakmai és politikai oktatást, továbbképzést kezelik döntő
súllyal. A szabadidő hasznos eltöltésének fő formája az országjárás. Az általános
műveltséggel kapcsolatos feladatok előadások, bérletek, ankétok, találkozók stb.
formájában jelentkeznek. A munkatervek szemlélete jól nyomon követhető a te-
vékenységben.

111. A termelési kultúrát és általános műveltséget segítő, fejlesztő tevékenység

,, . . . a tudomány és a technika rohamos fejlődése az emberek képzettségé-
nek növelését, az ismeretek szüntelen bővítését igénylik . . ." (MSZMP X. kong-
resszus.) Ez a folyamat teszi szükségessé - minden szinten - az állandó képzést,
továbbképzést. Ez az ismeretek korszerű szinten tartásának elengedhetetlen kö-
vetelménye. Az előrelépésnek nélkülözhetetlen feltétele. Mindez megköveteli az
az iskolai oktatásra épülő permanens képzési, továbbképzési tevékenységet. Ez
a feladat a közművelődés különböző területén jelentkezik és közreműködésével
valósulhat meg. Nem véletlen, hogy az MSZMP X. kongresszusa - a közoktatás
mellett - a közművelődéi továbbfejlesztését, tökéletesítését " . . . szocialista to-
vábbfejlődésünk egyik alkérdése"-ként értékeli. A felmérésben szereplő vállala-
tok, a szakmai műveltség és termelési kultúra emelésében jelentős erőfeszítéseket
tesznek. Szakmai képzés, továbbképzés a 18 üzem mindegyikében van. Ez álta-
lában differenciált. A differenciáltság és az egyes formákban résztvevők száma
változó. Formái az üzem termelési profilját követik. Erősen differenciált ez a
tevékenység a TVM, a Május 1. Ruhagyár szolnoki telepe, a Járműjavító, a 7. sz.
VOLÁN, a TITÁSZ, a MEZŐGÉP, a Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. Gyár-
egysége, a Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat és a Jász-
Nagykun Vendéglátó Vállalatoknál, üzemeknél. A fenti vállalatoknál, üzemeknél
a tevékenység az üzem fejlesztésével, a termelési eszközök modernizálásával járó
szakemberképzésre, továbbképzésre irányul. Ez valamennyi dolgozó kategóriára,



benne a fizikai dolgozók különböző rétegeire is vonatkozik. Szélessége és mély-
sége az üzem profiljától, dolgozóinak struktúrájától, létszámától függően vál-
tozik. A káderfejlesztési tervek és a szakemberszükséglet is befolyásolja ezt a
munkát.

A szakmai műveltséget és termelési kultúra fejlesztését segítő tevékenységi
formák közül a különböző szakmai és átképzős tanfolyamok, szakmunkásképző
iskola kihelyezett osztályai, magasabb szinten való továbbtanulás, előadások,
ankétok, tapasztalatcserék a leggyakoribbak. A sokszínűség és változatosság ér-
vényesül a tevékenységben. Hatékonysága akkor lesz még számottevőbb, ha a
dolgozók szélesebb körére terjed ki. Nagyobb számban vesznek részt ezeken
a számukra biztosított lehetőségeken. A termelés, az üzemek és az egyes munka-
vállalók közös érdeke ezt kívánja. A szakmai műveltség és termelési kultúra
szinten tartását és fejlesztését segítik a különböző szintű és nyelvű műszaki, szak-
mai folyóiratok, lapok, kiadványok. Ebben a TVM példamutató. 136 fajta kiad-
vány jár az üzembe (72 magyar-, 54 idegen nyelvű és 10 tájékoztató lap). A Ti-
szamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat 24, a Cukorgyár 12 ide-
gen- és magyar nyelvűt járat vegyesen. A Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő
Vállalat és a 7. sz. VOLÁN Vállalat 6-6 fajtát bocsájt dolgozói rendelkezésére.
A többi üzemhez, vállalathoz elenyésző számban, vagy nem járnak ilyen jellegű
kiadványok. Az üzemek, vállalatok könyvtárainak műszaki állománya is a fenti
célt segíti elő. A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, a TVM, Jár-
műjavító és a TITÁSZ rendelkezik komoly műszaki állománnyal (2000 kötet
felett). Hat üzemnek van még kevésbé jelentős könyvállománya. A felmért üze-
mek nagyobb részében a feltételek ezen a területen adottak. Célját azonban ak-
kor éri el, ha az igénybevevők, az olvasók számát is növelik.

A világnézeti-politikai képzettséget adó és fejlesztő tevékenységet az üze-
mekben fontosnak tartják. Ez a tevékenység is sokrétű. Döntőek az SZMT Kul-
turális Bizottsága által szervezett tanfolyamok. Ezeken vesz részt a politikai
oktatásba bevont dolgozók és munkások zöme (14 üzemnél, vállalatnál). Ezt a
formát kiegészítik a párt- és KTSZ-szervezetek által rendezett tanfolyamok, vita-
körök. Ezek száma alacsonyabb az előzőknél. Szervezett politikai oktatásban leg-
több dolgozó a 7. sz. VOLÁN, Járműjavító és TVM-ben vesz részt. A marxizmus
-leninizmus középiskoláiba és esti egyetemére való beiskolázás magasabb fokon
biztosítja a világnézeti-politikai képzettséget. Ez az oktatási forma a politikai
képzettséggel kapcsolatos igényessége következtében, a dolgozók kis részét érinti.
A tudatformálást elősegítő tevékenység egyéb formái a vitaestek, ankétok, talál-
kozók, tájékoztatók, brigádvetélkedőkre való felkészülés. A világnézeti, politikai
tevékenység területén is láthatjuk a sokrétű és változatos formát. A résztvevők
számát azonban növelni szükséges a szélesebbkörű hatékonyság érdekében.

Az általános műveltséget segítő, fejlesztő tevékenység a közművelődés egyik
legkomplexebb nevelési területe. A megnövekedett szabadidő egy részének „okos"
irányítása és felhasználása is segíti ezt a tevékenységi területet. Eredmények el-
érésének elengedhetetlen feltétele az alapműveltséget figyelembe vevő rétegdiffe-
renciált munka. Az első fejezetben szó volt a különböző szintű alapműveltséget
adó iskolai végzettség arányairól. Ezt szem előtt tartva, az üzemekben folyó álta-
lános műveltséget segítő, fejlesztő tevékenységnél meg kell különböztetni: az is-
kolapótló tevékenység támogatását; az öntevékeny kiscsoportos formák meglétét,
és az egyéb formákat.

Az iskolai végzettség helyzetét szem előtt tartó iskolapótló, kiegészítő tevé-
kenység támogatása az egyik legfontosabb feladatként jelentkezik. Az üzemek
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egyrésze komoly erőfeszítéseket tesz ezen probléma megoldásának segítésére. A 7.
sz. VOLÁN V., ahol az általános iskola 5., 6., 7., 8. osztálya kihelyezett osztály-
ként működik, a TVM, a Járműjavító, a Tisza Bútoripari V. 4. sz. Gyáregysége
példa erre. A többi üzemben kevésbé jelentős ez a tevékenység. Mindenképpen
fokozni kellene ezt a tevékenységet a Szolnok megyei Állami Építőipari Válla-
latnál.

Pozitívan értékelhető, hogy az üzemek egyrésze jelentősen támogatja dolgo-
zóinak középiskolai továbbtanulását. A Május 1. Ruhagyár szolnoki telepe D;>i-
gozók Ruhaipari Szakközépiskoláját indított, a Járműjavító, a MEZŐGÉP, a
Tisza Bútoripari V. 4. sz. Gyáregysége, a Tiszamenti Regionális Vízmű és Víz-
gazdálkodási Vállalat jelentős számú dolgozójának biztosítja a középfokú to-
vábbtanulást. Fel kell figyelnünk arra a jelenségre, hogy a középfokú állami ok-
tatásban továbbtanuló dolgozók túlnyomó többsége, az adott üzem termelési pro-
filjának megfelelő szakközépiskolában tanul (ruhaipari, faipari, gépipari, köz-
gazdasági szakközépiskola). Ez aláhúzza azt a közművelődési törekvést, hogy
a szaktevékenységhez kapcsolódó, termelési kultúrát segítő formákat kell foko-
zottabban segíteni, felhasználni. A végzett munka profiljának megfelelő felső-
iokú intézményekben is többen tanulnak tovább. Á dolgozóknak a részvétele
az iskolapótló tevékenységben és az állami oktatásban sokoldalú. Ez számot-
tevően hozzájárul az általános és szakmai műveltség szintjének emeléséhez. Az ál-
talános iskola 8.osztályának elvégzését segítő támogatás a jövőben is az egyik
legfontosabb feladat. Az üzemek, vállalatok a szakmai általános műveltség eme-
lését sokféleképpen ösztönzik. Legfőbb formái az előléptetés, fizetésemelés, juta-
lom és szabadság. Ezek formái és mértéke a helyi körülményektől függően változó.

A közművelődés öntevékenységet igénylő (pl. művészeti csoportok) és egyéb
kiscsoportos formái (pl. különböző szakkörök) szinte csak az intézménnyel rendel-
kező üzemeknél lehetséges (TVM, Járműjavító, Cukorgyár). Ezekben van is ilyen
tevékenység. Mellettük még a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat
működtet zenekarokat, szakköröket, irodalmi színpadot. A többi vállalatnál, üzem-
nél helyiség és megfelelő pénzösszegek hiányában nem találjuk meg ezeket a fon-
tos tevékenységi formákat. Ez szükségessé teszi, hogy az üzemek, vállalatok a
városban lévő közművelődési intézményekkel intenzívebbé tegyék kapcsolatukat.
Jobban használják ki az ezekben megtalálható lehetőségeket. Az egyéb formák kö-
zül az egyes előadások, előadássorozatok, ankétok, vitaestek, vetélkedők, színházi
és egyéb művészeti rendezvények, kiállítások látogatása jelentkezik különböző
összetételben és súllyal. Figyelmet érdemel az országjáró kirándulások elterje-
dése. Minden üzemben volt egy-négy. Növekvő tendenciája és kulturális szem-
pontból adott lehetőségei következtében gondolni kell az intenzív kihasználására.
A fentiek figyelembevételével a kép itt is sokoldalúságot és színes tevékenységet
mutat. Hatékonyságuk további vizsgálódásokat igényel. A változatos formák ösz-
szességében alacsony száma, sok esetben egyedisége, az azokon résztvevő fizikai
dolgozók száma teszi ezt szükségessé. Általában más-más dolgozó vesz részt eze-
ken a rendezvényeken. így maximum évi 1-2 alkalmat jelent a dolgozók egyrésze
számára.

A könyvtárak szerepe az általános műveltség adása és fejlesztése, az önmű
velés és önképzés szempontjából nagyjelentőségű. A Tiszamenti Regionális Víz-
mű és Vízgazdálkodási Vállalat kivételével (ahol csak műszaki letéti könyvtár
van) minden könyvtárral rendelkező üzemben szépirodalmi könyvállomány is ta-
lálható. A szépirodalmi állomány magasabb a műszakinál a Cukorgyárban és a
GANZ Villamossági Művek Szolnoki Gyáregységénél. Jelentős a Járműjavítóban



és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalatnál. A munkásolvasók szám.1
a TVM-ncl, a Járműjavítóban és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vál-
lalatnál a legmagasabb. Az olvasók számának növelése mindenhol szükségei.
Könyvtári rendezvények (író-olvasó találkozók), mozgalmak (i hónap i könyv,
Kell a jó könyv) csak az intézménnyel rendelkező üzemeknél alakultak ki. A tár-
gyi, személyi és könyvállományi feltételek - a viszonylag kedvezőbb helyzet elle-
nére - az üzemi könyvtárak dolgozóitól hosszantartó erőfeszítéseket igényelnek
az olvasóvá nevelés nagyszerű feladatában.

Az üzemben dolgozó értelmiségiek részvétele az üzemi, vállalati, kulturális
tevékenységben sok szempontból fontos tényező. A felmért üzemek értelmisége
részt vesz a kulturális életben. Arányuk azonban változó. A TVM, a Jász-Nagy-
kun Vendéglátó Vállalat, a 7. sz. VOLÁN Vállalat és a Tiszamenti Regionális
Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalatnál nagyobb számban vesznek részt. A többi
üzemben, vállalatnál kisebb arányban. Lényeges a tevékenységi területük és mun-
kájuk folyamatossága ezen a területen. Működésük zömmel a termelési kultúra
éí, szakmai műveltség emelésének segítésére terjed ki. Közreműködésük az üze-
mek egy részében folyamatos. Többségükben azonban inkább esetenkénti és egyes
alkalmakra terjed ki. Az egyéb kulturális tevékenységben egyedek esetenkénti
részvételéről beszélhetünk. így ezen a tevékenységi területen az üzemi értelmiség
üzemének követelményét tartósan befolyásoló, formáló szerepe jelentősebb lehetne.
Részben ebben is lehet keresni az egyéb már tárgyalt okok mellett az üzemekben
folyó kulturális tevékenység gyengébb színvonalát. A szabadidő hasznos eltölté-
sének és az általános műveltség emelésének megoldásában nagy segítséget tudnak
adni a városban működő közművelődési intézmények. Az üzemek vezetésének
nagyobb gondot kellene fordítania a velük való elmélyültebb kapcsolatra.

Az üzemeken, vállalatokon belüli kulturáis tevékenység bázisa egyre inkább
a szocialista brigádmozgalom. Kulturális vállalásaik alapját képezhetik a folya-
matos, széleskörű és hatékonyabb kulturális tevékenységnek. Vállalásaik tartalmát
és lebonyolítását kell jobban segíteni. így ezek a kulturális szempontból primer-
közösségek mind a fizikai dolgozók, mind a közösség számára még hatékonyab-
bak lesznek.

Nagy problémát jelent a közművelődési tevékenység számára a vidékről be-
járó dolgozók nagy száma. Az ingázás, kétlakiság mind a tudat formálása, mind
az ossz. kulturális tevékenység szempontjából az eddigieknél hatékonyabb munkát
igényel. A bejáró munkások kulturális problémájának megoldása egyre sürgetőbb
feladat. A megoldás irányába mutató kísérlet a TVM Tószegi Bejárók Klubja.
A kísérlet lényege, hogy az üzem oda viszi ki a kulturális tevékenységet, ahol
a legtöbb bejáró dolgozója van.

A többműszakos munkavégzés is problémát jelent. Az értékelés minden
munkavégzésben nagy jelentőségű. A közművelődési tevékenységet valamennyi
felmért üzemben, vállalatnál értékelik. Ezt a pozitívnak látszó képet zavarja,
hogy ott, ahol nem készül munkaterv, ahol csak egyes területek részfeladataként
jelentkezik ez a munka, mi képezheti az értékelés alapját. Kérdés, mire terjedhet
ki az értékelés ott, ahol „0" forint a kulturális tevékenységre fordítható keret-
összeg.

A fiatalok nagy száma, az ifjúsággal kapcsolatos kulturális tevékenységet
is fontos feladati áteszi. A tárgyi feltételek jelentősen befolyásolják az ezzel a
réteggel kapcsolatos tevékenységet is. Az intézménnyel rendelkező üzemek a 7. sz.
VOLÁN és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat biztosított külön
helyiségeket a fiatalok számára. Az üzemekben általában gyengék az ifjúsági
kulturális tevékenység feltételei, azonosak a felnőttekével.
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A fiatalok jó munkahelyi közérzetéhez hozzájárul a kulturális élet milyen-
sége és lehetőségei. Tevékenységüknek két formáját különböztethetjük meg. Az
egyik terület, ásol a fiatalok nem passzív befogadók. Öntevékeny közreműkö-
désük folyamatos, örömteli alkotó munka. Erre az öntevékeny művészeti csopor-
tok, szakkörök, részben a vetélkedők és a sporttevékenységek adnak lehetőséget.
A feltételek ezeken a területeken meglehetősen korlátozottak. Az intézménnyel
rendelkező üzemekben és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalatnál
találhatunk ilyeneket. Ennek következtében az alkotó, öntevékeny kultúrmunká-
ban rejlő kollektív és egyéb nevelési ráhatások az üzemekben lévő fiatalok kis
részére terjed ki. A tevékenység másik csoportját azok a formák adják, ahol a
fiatalok inkább „befogadók", résztvevők. Ezek a formák a különböző előadások,
ankétok, játékok, táncos összejövetelek. Az üzemekben különböző számban és
súllyal vannak ilyenek. Zömükben azonban nem az igényeknek megfelelő szám-
ban. Nagy jelentősége van az ifjúság kulturális és szórakozási igényeinek kielé-
gítésében az ifjúsági kluboknak. Külön ifjúsági klub az üzemek egy részénél mű-
ködik (TVM, Cukorgyár, Május i. Ruhagyár Szolnoki Telepe, Nagyalföldi Kő-
olaj- és Földgáztermelő Vállalat, stb.). Néhány üzemben, vállalatnál klubszerű
összejöveteleket tartanak. Jónéhány üzemben, vállalatnál még ezeket sem találjuk
meg. A fiatalok kulturális tevékenységének lehetőségeit, formáit fokozni, a tar-
talmi munkát színesíteni szükséges.

A nőkkel kapcsolatos kulturális tevékenység a leggyengébb az üzemekben.
Néhány üzem kivételével kizárólag csak egészségügyi előadások vannak. Hét
üzemben még ez sincsen. Ezt a programnélküliségct és egyarcúságot az üzemek
közművelődési tevékenységében nem menti és magyarázza a nők esetleges na-
gyobb elfoglaltsága.

A város kulturális életével való kapcsolata az üzemeknek elsősorban közmű-
velődési intézmények rendezvényeire való mozgósításban jelentkezik. Emellett
egyrészük bekapcsolódik a város nagy kulturális rendezvényeinek lebonyolításába.
Az üzemen belüli kulturális tevékenység tartalmi segítésére a közművelődési in-
tézményekkel való mélyebb kapcsolat alig található meg. Az üzemek, vállalatok
lelkesen kapcsolódtak be Szolnok város 900 éves évfordulójának megünneplé-
sébe és komoly felajánlásokat is tettek erre az alkalomra.

A felmérés tanulságait az alábbiakban összegezhetjük.

Az üzemek egyrésze megteremtette a kulturális tevékenység legszükségesebb
feltételeit, törekszik ezek továbbfejlesztésére. A dolgozók között igen jelentős
a fizikai dolgozók aránya. Közöttük növekszik a fiatalok részaránya. A nődolgo-
zók adják egyes üzemekben a dolgozók túlnyomó többségét. A képzettség szín-
vonala emelkedő tendenciájú, az ált. iskolát el nem végzettek arányai ellenére.
Kialakult néhány üzem, ahol már nem találunk általános iskolát el nem végzett
dolgozót, vagy csak alacsony százalékos arányban. Egyre több érettségizett vesz
részt a termelő munkában fizikai dolgozóként. Számottevő a továbbtanulás. Diffe-
renciált és sokprofilú a szakmai és termelési kultúrát segítő és fejlesztő tevékeny-
ség. Differenciált és széleskörű a világnézeti, politikai képzés, továbbképzés.
Jelentős üzemi könyvtárhálózat van. Számottevőek a szakmai és politikai, sajtó,
folyóirat és egyéb kiadványok az üzemek egy részénél. Az üzemi értelmiség egy-
része bekapcsolódik a közművelődési tevékenységbe, különösen a szakmai tovább-
képzések segítésébe, vezetésébe. Ahol lehetőség van rá, törekszenek a közmű-
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vetődés kiscsoportos formáinak megteremtésére. Általánossá lettek az ország-
járások, terjednek a klubszerű formák. Jelentős felajánlások születtek Szolnok
900 éves évfordulójára.

A tanulságok levonásakor a jelentkező problémákról is írnunk kell.

Az üzemek, vállalatok nagyobbik részénél alacsony a kulturális tevékeny-
ségre fordítható keretösszeg. Ezek felhasználása sem mindig a legszükségesebb
tevékenységek támogatására történik. Jelentős a helyiséghiány és felszerelés hiá-
nya. A tevékenység személyi feltételei nem kellően megoldottak. Még mindig
magas az általános iskolát el nem végzettek aránya. Az általános műveltséget
segítő, fejlesztő tevékenység mozaikszerű és esetenkénti. Az üzemi értelmiség
több üzemben nem kapcsolódik be kellően az általános műveltséggel kapcsolatos
tevékenységbe. Az üzemek egy részében hiányoznak a fiatalok kulturális tevé-
kenységéhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek. Nem alakul-
tak ki az üzemek, vállalatok és a közművelődési intézmények között a tartalmi
munkát segítő kapcsolatok. Negatívumként értékelhetjük, hogy a bázisüzemek
egy része nem ad kellő támogatást kihelyezett üzemeik kulturális munkájának
segítésére. Vannak üzemek, vállalatok, ahol egyetlen helyiség sem áll rendelke-
zésre a közművelődési tevékenységre. A nőkkel kapcsolatos rétegközművelődési
tevékenység kevés és egysíkú. Néhány vállalatnál a közművelődési tevékenység
alig értékelhető.

A felmérés részletei és tanulságai néhány fontos tennivalóra is felhívják
a figyelmet.

Az üzemekben a közművelődési munka anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek
javítása szükséges. A tevékenységben - pozitívumok megtartása mellett - az
iskolapótló munka támogatása változatlanul az egyik legfontosabb és legszebb
feladat. Az általános műveltséget és a szabadidő hasznos eltöltését segítő, fej-
lesztő tevékenység magasabb színvonalra emelését fokozottabban kell segíteni.
Az ifjúsággal és a nőkkel kapcsolatos közművelődési rétegtevékenység színesebbé
tétele és fokozása is a fontos teendők közé tartozik. A város közművelődési in-
tézményeivel a kapcsolatot tovább kell szélesíteni és elmélyíteni az üzemi köz-
művelődési tevékenység tartalmi munkájának támogatására.

A közművelődési intézmények számára is levonható néhány tanulság. Az üze-
mi kulturális munka tartalmi és módszertani támogatására szükséges részünkről
is - az üzemekkel - a mélyebb és szélesebb kapcsolatok kialakítása. A meglévő
kiscsoportos tevékenységi formákban törekedni kell a munkások számának eme-
lésére. Tovább keressék munkájukban a bejáró és munkásszálláson lakó fizikai
dolgozókkal kapcsolatos kulturális tevékenység lehetőségeit. Fontos a termelési
kultúra emelését segítő új formák, módszerek keresésében és elterjesztésében
való előbbrelépés. Az ifjúsági klubokkal kapcsolatos tevékenység, munkájuk foko-
zott támogatása is szükséges. Fontos megkeresni, illetve szélesíteni a nőkkel kap-
csolatos közművelődési rétegtevékenység formáit.

Az előzőkben a felméréssel kapcsolatos legfontosabb kérdések kerültek expo-
nálásra, szem előtt tartva az összefüggéseket. Mindez a további részleteket feltáró
munka kiindulópontja lehet. A közművelődési tevékenység a megfelelő helyzet-
kép birtokában léphet előre a munkásműveltség emelésében rá váró fontos feladat
teljesítésében. Megfelelő koncepcióban való előrelátással, koordinált tevékeny-
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seggel, a tartalmi és módszertani munkában történő további előrelépéssel tud-
hatunk megfelelni az MSZMP X. kongresszusa által megfogalmazott nagyszerű
feladatnak: „A közművelődés az egyéniség kibontakoztatásának, a szocialista
demokrácia erősítésének, a termelési kultúra emelésének nélkülözhetetlen té-
nyezője."

Zádor Béla

Felmérésére került üzemek, vállalatok:

Az új ipari üzemek közül:
AFIT
Beton- és Vasbetonipari Müvek
GANZ Villamossági Művek
Május 1. Ruhagyár Szo'.noki Üzeme
Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat
Szolnok városi Tanács Tis^nligeti Költségvetési Üzeme

Művelődési intézménnyel rendelkező nagyobb üzemek, vállalatok közül:

Cukorgyár
Járműjavító
Tiszamenti Vegyimüvek

Művelődési intézménnyel nem rendelkező nagyobb üzemek, vállalatok közül:

Állami ÉM Vállalat
Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. Gyáregysége
Nagyalföldi Kööolaj- és Föld^áztermelö Vállalat
MEZŐGÉP
Papírgyár
TITASZ
Szolnok megyei Tanícs Vasipari Vállalata
.Táez-Nagykun Vend glátó Vállalat
VOLÁN 7. sz Vállalat
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