
A Társadalom - és Természettudományi Ismeretterjesztő

Társulat szolnokmegyei szervezete egy éves múltra tekint vissza,

s túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy ezidő alatt közel tudott fér-

kőzni a megye társadalmához. A Társulat tagjai az uj, a Jobb, a

ezebb terjesztésének nemes igyekezetével havonta tizezrek előtt

százával tartják szinvonalas közérdekű előadásaikat, s mégsem

tudják kielégiteni azokat az igényeket, melyeket a megye dolgozó

tömegeinek tudásszomja, a körülöttünk levő világ, a múltban és

a jelenben lezajló jelenségek megismerése utáni vágy támaszt. Az

ilyirányu igények minden elképzelhető várakozást felülmúlnak. Az

érdeklődik nem egyszer óraszám tartják ostrom alatt kérdéseikkel

előadóinkat egy-egy Jólsikerült ismeretterjesztés után.

A tapasztalat szerint a közvetlen előadás bármennyire

jó, mégis csak egyszer elröppent szavak egymásutánja, s mint i-

lyen, elszáll. A felmerült problémára egyszer szóban adott ma-

gyarázat feledésbe merül. Bár számosan jegyzetelnek ismeretter-

jesztő előadásaink alatt, mégis természetes a kivánság, hogy az

érdekeB előadás anyaga Írásban rögzitve is álljon rendelkezésre,

hogy a jobban érdeklő részek máskor is, többször is kényelmesen

elolvashatok, hozzáférhetők, másoknak is pontosan elmagyarázha-

tok legyenek. Kétségtelenül megvan a mód az elhangzó előadások-

ra vonatkozó irodalom megszerzésére, ez azonban külön utánjárást

kivan, s a legérdekesebb előadások azok, melyek szűkebb környe-

zetünk, megyénk területére, vagy történelmére vonatkoznak. S i-

lyei? sokak által hozzáférhető forrásmunkával, sajnos, nagyon sze-

gényesen vagyunk ellátva. A helyi anyag, a helyi témák feldolgo-

zása Tiég sok területen várat magára. S ha a feldolgozás megtörté-

nik ia, országos vonatkozásban szélesebb körök érdeklődésére



nem mindenkor tarthat számot, országosan megjelenő sajtótermékben

kevésbbé valószinü, hogy nyilvánosságot kapjon,, Pedig ezek a kér~

dések közelebb állnak hozzánk, szivünkhöz nőttek, jobban érzékel~

hetőeko Ezeket la. felvetett problémákat igyekszik most útjára in •=

dúló folyóiratunk szerény lehetőségeihez képest megöldanio Hála a

kezdeményező$, lankadatlan igyekezetnek; Társulatunk segítségének*

és a helyi szervezetek, elsősorban a Szolnokmegyei Pártbizottság

megértő támogatásának, a fenti célkitűzéseket magáévá tevő folyó-

irattal bekopogtathatunk az érdeklődő, a közvetlen környezetét

színvonalasan megismerni akaró * a helyi haladó hagyományokat ápol-

ni és továbbfejleszteni kivánó olvaaóhoz0 Témánk van bőven, renge-

teg a még közzé nem tett, nem ismertetett múltbeli esemény és ered-

mény , és még több az olyan, mely napjainkban játszódik le, szemünk

előtt születik meg, s biztos, hogy ilyen témák a jövőben csak sza~

porodni fognak, aszerint, amint Pártunk és Kormányunk programmjá-

nak megfelelően a dolgozók fokozódó igényeinek kielégítéséről egy<=

re bőségesebb gondoskodás történik0 Legyen a moat meginduló folyó-

irat iránt megmutatkozó érdeklődés tanujele népünk növekvő kultu =•

ralis igényének9 a legyen bizonyítéka az ezek fokozott kielégité -

sere való törekvésneko

Bármennyire közvetlenné vált is a kapcsolat Társulatunk

tagjai és megyénk dolgozói között, sokan, nagyon sokan vannakj, a-

kiknek élet-, munka és lakóhelykörülményeik nem teszik lehetővé

az élénkebbs közvetlen kapcsolatok felvételét Társulatunkkal, a a=

zon keresztül szűkebb hazájukkal; vagy a tudomány nemzetközi biro-

dalmával o El szeretnénk érni folyóiratunkkal, hogy ez a kapcsolat

az eddiginél is közvetlenebb, mélyebb és kiterjedtebb legyen,, Xpo=

lására a magunk részéről mindent el fogunk követni, kérjttk Szolnok

megye dolgozóit, hogy kezdeményezésünket, elsősorban érdeklődésük-

kel és kritikájukkal támogassák„
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