
Kézikönyv a propagandistáknak
Ellentmondásokban és eredmények-
ben egyaránt gazdag, felgyorsult rit-
musú korunk utóbbi évtizede az ideo-
lógiai harc élesedését és ebből adó-
dóan a propaganda munka javításá-
nak szükségességét eredményezte. Eb-
ben a folyamatban jelentősen megnőtt
a propagandisták feladata, illetve fe-
lelőssége, s ez különösen igaz az ifjú-
ság kőiéiben tevékenykedő KISZ-es
propagandistákra. Munkájuk igényes
végzéséhez kíván gyakorlati segítsé-
get nyújtani a KISZ Szolnok megyei
Bizottságának legújabb —, s tegyük
hozzá eddigi legjelentősebb — kiad-
ványa a „Kézikönyv popagandisták-
nak 1984" című könyv, mely 1500 pél-
dányban került az olvasókhoz ez év
szeptemberében. Az öt fejezetbe ren-
dezett anyag bepillantást nyújt a KISZ
propaganda-munkájának alaphatáro-
zataiba, a tömegpropaganda munka
javítását szolgáló lehetőségeikbe, a
KISZ-vezetők és propagandisták képzé-
si rendszerébe, a módszertani anyagok
tárházaiba és a megye ifjúsági moz-
galmának főbb statisztikai jellemzőibe.

A KISZ ideológiai munkájának to-
vábbfejlesztését szolgáló határozatok,
állásfoglalások című első fejezetben.—
a széles körű hozzáférhetőség bizto-
sítása érdekében — megtalálható a
KISZ KB Intéző Bizottságának állás-
foglalása a propagandistákról, a KISZ
KB állásfoglalása időszerű ideológiai
kérdéseikről és határozata a KISZ ideo-
lógiai munkájának javításával össze-
függő feladatokról. E két alapdoku-
mentumot egészíti ki, aktualizálja
napjainkra és megyénkre a KISZ Szol'.
nok megyei Bizottságának határozata
a KISZ KB ideológiai határozata meg-
ismertetéséből, feldolgozásából és vég-
rehajtásából adódó feladatainkról.

Hazánk felszabadulásának közelgő
40. évfordulója méltó megünneplése a
megye valamennyi KISZ-szervezetének
nemes feladata, amelyhez a megyei
KISZ-bizottság rendezvényekben gaz-
dag akciótervet fogadott el. Ennek
közlésével zárul a határozatokat tar-
talmazó első fejezet.

A második fejezetet elolvasok bőséges
tájékozatatást kapnak a tömegpropa-
ganda munkát, elsősorban az ifjúsági
vitakörök tevékenységét segítő sokféle
lehetőségről. A KISZ Szolnok megyei
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politikai képzési központja (PKK) —
sokaknak még KISZ-iskola — jelentős
diafilm, hangosított dia. diaporáma,
hangfelvétel és mozgófilm gyűjte-
ménnyel áll a kölcsönzők rendelkezé-
sére. E bőséges és korszerű „média-
bázist" másfél éve a videó technika is
kiegészítette, s mára elmondható, hogy
az, ország hasonló intézményei közül
az egyik legazdagaibb videofelvételtára
a szolnokiaknak van. A BETAMAX-
rendszerben dolgozó videóbázis ren-
delkezik a legfrisebb politikai esemé-
nyeket bemutató felvételekkel —, me-
lyeket folyamatosan bővítenék — s
szép számmal készítettek saját felvé-
teleket is, a megye jelentősebb ifjú-
sági rendezvényeiről. E gyűjtemény ás
kölcsönözhető, melynek feltételeit a
kiadvány ismerteti. A propaganda-
munka színvonala emeléséhez: nagy-
ban hozzájárul a megfelelő előadó,
szakértő meghívása, részvétele a fóru-
mokon, vitakörökön. A személy kivá-
lasztásához és felkéréséhez ad segít-
séget a KISZ KB Előadói Irodája és a
KISZ MB Előadói Csoportja, melyek-
ről részletes leírást ad e fejezet. Az
ifjúsági vitakörök, fórumok vezetői
mellett várhatóan jól hasznosítják e
listákat a párt tömegtanfolyamai kö-
zül az előadásos propagandát, illetve
az aktuális ideológiai-politikai kérdé-
seket választó tanfolyamok szervezői
is. A Politikai Casino és a POL TRIÓ
már méltán ismert és közkedvelt a
megyében, sőt azon kívül is. Meghívá-
suk feltételeit, legújabb játéikaikat,
programjaikat szintén megtalálhatják
a kiadvány olvasói a fejezetben.

Külön fejezetben kapott helyet a
KISZ vezető- és propagandista képzé-
sének rendszeréről szóló írás, mely
részletesen tárgyalja a képzés célki-
tűzésiéit, formáit és jellemzőit. Az el-
múlt időszakban erősödött a képzések
rétegjellege, a fő hangsúly pedig az
újonnan megválasztott — a közösség
'bizalmát elnyerő — vezetők képzésére
helyeződött. Ezekben a kérdésekiben
ad világos áttekintést dr. Koncz István
írása, mely először a „Hajrá '84" cí-
mű kiadványban látott napvilágot.

önálló fejezetet kapott Széplaki Fe-
renc segédanyaga, melyet a megye
felszabadításával foglalkozó vitakörök
munkájához készített. Az írás közért-
hető módon vezeti végig olvasóját me-



gyénk felszabadításának eseményein,
bemutatva a szovjet hadsereg 42 na-
pos hősi harcát a Jászkunság földjé-
ért. Több szép példáját ismerhetjük
meg a szovjet katonák harcát segítő
lakossági- emberi magatartásnak, pl.
Túíkevén, Karcagon, Rákóczifalván és
Szolnokon.

A Kiadvány Köpeczi Béla szegedi
előadásának közreadásával zárul,
melynek szövegét a Csongrád megyei
Hírlap 1984. május 5-i száma: „Tudni
kell azt, hogy miért akarunk kiállni.
és ezt meg győz édesből vállalni is kell"
címmel jelentette meg.

Az egyes írások közé a megye ifjú-
ságát, mozgalmi életét adatszerűén be-
mutató grafikonok, ábrák kerültek,
lehetőséget adva a sajátosságok mé-
lyebb megismeréséhez.

Reméljük, hogy kiadványunk, — me-
lyet szeretnénk minden KISZ-es pro-
pagandistáknak eljuttatni — hasznos,
gyakorlati eszközként segíti olvasóját
meggyőző munkájukban. A Kézikönyv
beszerezhető a városi, városi jogú
KISZ-bizottságoknál és a megyei PKK-
nál, — természetesen nem csak KISZ-
es propagandistáknak.
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