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Ismerkedjünk meg a Társadalom- és Természettudományi Is-
meretterjesztő Társulat Országos Központjával. A Társulat országos
elnöke: Bognár Rezső Kossuth-dijas tudós, főtitkára Mód Aladár e-
gyetemi tanár, szervezőtitkár ónódy Miklós,társadalomtudományi tit-
kár: Bencze László, természettudományi titkárt Lengyel Sándor. Az
országos központban 3 osztály és 2 csoport működik, a személyzeti,
instruktor! és gazdasági osztály, a sajtó-propaganda és szemlélte-
tési csoport. Ezen vezetői sorrendben: Réti Lászlóné, Takács Pálné,
Szőnyi Jenő, Bonta Mihály, illetve Cseuz Éva.

A Társulat országos központjában tiz szakosztály működik,
politikai, filozófiai, történelmi, irodalmi, agrártudományi, művé-
szeti, csillagászati, műszaki, egészségügyi és biológiai. A politi-
kai szakosztály titkára Soős Leventéné, a filozófiaié Sipos János,
a történelmié Tilkovszky Lóránt, az irodalmié Bárd Miklós, az agrár-
tudományié Kónya László, a művészetié Beck Andráené, a csillagásza-
tié Róka Gedeon, a műszakié (Járdos Emil, az egészségügyié dr.Heimer
Ödön, a biológiaié dr. Réti Endre.

A Társulat országos központjának nagy könyvtára van, ahol
a különböző szakosztályok a munkájukhoz szükséges könyveket és kiad-
ványokat fellelhetik. A könyvtár vezetője: Tordai György.

Két folyóirat jelenik meg a Társulat gondozásában. Az e-
gyik a havonta megjelenő Természet és Társadalom, amelynek Székely
Sándor a szerkesztője. A másik az Élet és Tudomány cimü, hetenként
megjelenő és a dolgozók körében igen nagy népszerűségnek örvendő fo-
lyóirat. Ezt Kocsis Zoltán szerkeszti, főszerkesztője pedig Csűrös
Zoltán.

A Társulat megyei szervezetének járási és városi osztá -
lyait a következő tagok vezetik: Törökazentmiklóson Molnár Dánlel
gimnáziumi tanár, Jászberényben Bihari Sándor gimnáziumi igazgató,
Kisújszálláson Ari Sándor gimnáziumi, igazgató, Karcagon Tóth Kál-
mán tanitó, Mezőtúron Nyitrai Gyula szaktanító, Turkevén Király
László tanitó.

Azokon a járási székhelyeken is tevékenykedik a Társulat,
ahol még nem alakult meg a járási osztály. A Társulat tagjainak mun-
káját - a járási osztályok megalakulásáig - Jászapátin dr. Tésy Ist-
ván gimnáziumi tanár, Kunhegyesen Kiss Endre általános iskolai igaz-
gató, Tiszafüreden Makó Menyhért, a járási tanács oktatási osztályá-
nak vezetője, Kunszentmártónban pedig Gulyás Gyula általános Iskolai
igazgató fogja össze, ők tartják a közvetlen kapcsolatot a Társulat
megyei szervezetének központjával.

1954. első 8 hónapjában a megyei szervezet tagjai összesen
439 előadást tartottak a megyében. Ezeken az előadásokon összesen
3o.9o4 hallgató vett részt. Az előadások területi megoszlása a követ-
kező: 1./ Szolnok - 275 előadás, 18.31o hallgató /a 275-ből 56 rádió-
előadás/; 2./ törökszentmiklósi járás - 87 előadás, 5533 hallgató;
3./ jászberényi járás - 76 előadás, 7677 hallgató; 4./ Mezőtúr - 64
előadás, 4olo hallgat*; 5./ Türkére - 63 előadás, 5658 hallgató;
6./ Karcag - 49 előadás, 3329 hallgfttó; 7./ Kisújszállás - 41
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előadás, 3o98 hallgató; 8./ jászapáti járás - 28 előadás, 2278
hallgató; 9o/ szolnoki járás - 2o előadás, 16o4 hallgató;lo./kun-
hegyesi járás - 17 előadás, 1249 hallgató; 11./ kunszentmártoni
járás - 9 előadás, 9o9 hallgató; 12./ tiszafüredi járás - 5 előa-
dás, 163 hallgató.

örvendetes jelenség, hogy a termelőszövetkezetekben,ál-
lami gazdaságokban és gépállomásokon rendezett előadások száma nö-
vekszik. A tervezett 45 helyext 5o előadást rendezett a Társulat
a megye mezőgazdaságának szocialista szektoraiban a harmadik ne-
gyedévben.

A Társulat elmaradt a műszaki előadások megrendezése te-
rén. Tiz műszaki előadást terveztek s ebből csak négyet tartottak
meg igen kevés, átlag 28 hallgató előtt. Az előadások terén ez a
leggyengébb terület s azáltal lenne javítható, ha a kulturotthonok-
ban-- rendeznék meg a műszaki előadásokat.

A politikai szakosztály filozófiai munkacsoportja szep-
tember 27-én megbeszélte " A néptömegek - a történelem igazi alko-
tói " cimü témát. A vita résztvevői ugy nyilatkoztak, hogy az i-
lyen viták nagyon elkelnek. A politikai szakosztály aktivitására
jellemző, hogy szeptemberben két vitát rendezett a tanácstörvény
tervezetéről, egyet a Szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetemen,egyet
pedig klubest keretében. *

A művészeti szakosztály júliusban a szolnoki Szigligeti
Színházban műsoros estet rendezett az árvízkárosultak javára.

Kaposvári Gyula, a szolnoki Damjanich Múzeum vezetője
helyi hagyományokat ápoló előadássorozatot tartott a Megyei Rádió-
ban "Zenés séta Szolnokon és a Tiszamentén", "Zenés séta a Kunság-
ban", "Zenés séta a Jászságban" címmel.

A földrajzi szakosztály előadásai közül a földrajzi u-
tazokról, Körösi Csorna Sándorról, Magyar Lászlóról, Marco Pólóról
szóló előadásokat tudták legérdekesebbekké tenni az előadók.

A Társulat résztvesz a szolnoki városi felszabadulási
bizottság munkájában. A Társulat tagjai a város, a megye, valamint
az egész ország felszabadulásáról előadásokat tartanak.A szolnoki
Damjanich János Múzeum "Szolnok 4oo éve" cimmel kiállítást rendez.
Ehhez a Társulat szervezi a tárlatvezetést.

Augusztus végén elnökségi értekezletet tartott a Társu-
lat. Ezen az értekezleten az őszi-téli munkatervet, a klubhelyi-
ségnek és a klub munkájának, valamint a titkárság átszervezésének
kérdését beszélte meg az elnökség.

A megyei szervezet taglétszáma jelenleg 392. Az elmúlt
negyedévben még csak 32o volt.

Török Lehel, a megyei szervezet titkára Kaposvárott, a
somogymegyei' szervezetnél járt szeptemberben tapasztalatcserén.
Kemény Lászlóné gazdaságvezető Szegeden, a városi szervezetnél
pénzügyi tapasztalatcserén vett részt. A Szolnok megyei szerveze-
tet meglátogatta Molnár Erzsébet, a Fejér megyei agrártudományi
szákosztály elnöke.

A megyei szervezetnél jelenleg háro"m függetlenített
szakmai titkár működik. Dr. Perencz Lajos társadalomtudományi,Hor-
váth László agrártudományi-egészségügyi-biológiai, Kovács Ilona
mv3zaki-fizikai-földrajzi szakmai titkár.
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A Társulat megyei szervezetének eredményeit az Ors&ágos
Vezetőség a következőkben állapította meg: Szervezeti életének szi-
lárdsága, ami abban nyilvánul meg, hogy a szervezetet a választott
vezetőség, az elnökség vezeti, hogy az elnökség és a titkárság kap-
csolata szoros, valamint abban, hogy a tagok érzik a Társulat jelen-
tőségét és ezért hozzátartozásukat nemcsak munkájukkal, hanem azzal
is kifejezik, hogy pontosan fizetik a tagsági dijat. Országos vi-
szonylatban is kezdeményezőként olyan klubesteket rendezett,amelyek
jelentős mértékben segítették a szolnoki Szigligeti Színház munkáját.
Mint jő kezdeményezést ismerte el a Központ azt is, hogy a Szolnok
megyei szervezet belépődíjas irodalmi nagyelőadásokat és hangversenyt
rendezett a Szigligeti Színházban.

Hosszas tárgyalások eredményeképpen a megyei szervezet meg-
kapta Szolnokon a Táncsics Mihály utca 5.szám alatti ház földszinti
helyiségeit. Most folynak az átalakítási munkálatok,melyeknek befe-
jezése után nemcsak a szervezet kap "uj hivatalos helyiséget, hanem
megvalósul a szolnoki értelmiségi dolgozok régi kivánsága is;a Tár-
sulat az épületrész nagyobb felében klubot rendez be.

A Társulat tagjai közül igen sokan résztvesznek a Hazafias
Népfront munkájában és a tanácsválasztások előkészítésében.A Szolnok-
megyei Néplapban nap mint nap hirek és tudősitások jelennek meg a
Társulat tagjainak szerepléséről. A hazafias Népfront megyei bizott-
ságának tagjai lettek: dr. Bene Zoltán , Chiovini Ferenc, Kiafaludi
Sándor, dr. Korpás László, dr. Sarkady László és Turányi István. A
szolnoki városi bizottságba választották a Társulat tagjai közül Csá-
ki Istvánt, Gáli Mihálynét, Győry Ilonát. Kaposvári Gyulát, Kemény
Lászlót, Klssné Tóth Lenkét, Mezriczky Lajosnót és Patay Mihályt.Kisa-
né Tóth Lenkét kongresszusi küldöttnek is megválasztották.

A harmadik negyedév folyamán a Szolnokmegyei Néplap szer-
kesztőségével kötött megállapodás értelmében hét cikk jelent meg
tagjaink tollából. így Buda Ernő irt "A kőolaj bányászatáról11, dr.
Perényi György "A gümőkór elleni küzdeleír megyei eredményeiről",
Szűcs Sándor pedig a "Régi karcagi csárdákról**. A. lap ezenkívül dr.
Ferencz Lajos, Aszódi Imre, Szűcs Sándor, Antal Árpád társulati ta-
goktól közölt Írást.

Agrártudományi szakosztály.

Elnök: B o z s i k T i b o r ÁMG-igazgató

Elnökhelyettes: Kunos István főállattenyésztő

Titkár: Magos László agronómua

A megyei szervezet egyik legnagyobb szakosztálya. Ebben
a tényben is a megye mezőgazdasági jellege tükröződik. A 62 tag kö-
zött legtöbben agronőmusok, de szép számmal vannak egyéb mezőgazda-
sági szakemberek is. A területi elosztás is elég jónak mondható,bár
az egész jászapáti járásban mindössze 1, a tiszafürediben pedig 3
tagja van a szakosztálynak. Hiba, hogy a megye jelentős részét ma-
gába foglaló kunszentmártoni és kunhegyesi járásban egyetlen szak-
osztályi tag sincs, örvendetes viszont, hogy a szocialista városok-
ban sok mezőgazdasági szakember lett Társulatunk tagja:csupán Kis-
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ujszálláson pl. 13. Kevés a községekben lakó szakosztályi tagok
szama: lo /16^/

Az 1954. január 1-től augusztus 31-ig terjedő nyolc hó-
nap alatt összesen 154 előadást tartottak. Ebből 28 falun, 112 vá-
rosban és 14 a megyei vezetékes rádióban hangzott el. Ezek az ada-
tok a szakosztályi munka hiányosságára is fényt vetnek. Igaz, hogy
a megyei vezetékes rádió előadásait is elsősorban kisebb helyeken
hallgatják, de nyilván sokkal több előadást kellett volna tartani
a falvakban.

Az a tapasztalat, hogy az 1953. december 19-i párt- és
kormányhatározat végrehajtásának hatására megyénk dolgozó paraszt"
ságának termelési kedve állandóan nő. Számos növénytermelő,kertész,
állattenyésztő ér el kiváló eredményeket. Ezeknek a jó eredmények-
nek és az ennek köszönhető nagyobb jövedelemnek láttán mind többen
és többen akarják megismerni a magas termésekhez vezető utat0

A termelési kedv megnövekedése a mezőgazdasági ismeret -
terjesztés sikerének is fontos előfeltétele. A dolgozó parasztság
- a termelőszövetkezeti és egyéni egyaránt - egyre nagyobb számmal
keresi fel az agrártudományi szakosztály előadásait. A 28 falusi e~
lőadáson 2473, a 112 városi előadáson 7166 hallgató vett részt, a-
mi azt jelenti, hogy mindegyik alkalomra átlagosan 68 hallgató juto
Ha a rádióelőadásokat is hozzászámitjuk, azt mondhatjuk, hogy az
agrártudományi ismeretterjesztő előadásokat 8 hónap alatt kereken
15o.ooo ember hallgatta meg. Ennél is jobban bizonyitja az érdeklő-
dést az, hogy állandóan nő a hozzászólók, a vitában résztvevők szá-
ma is.

A növénytermelési előadások részben a legfontosabb növé-
nyek, nlint a búza, kukorica, cukorrépa, rizs termelésével, részben
ugyanezen és más növények fejlett agrotechnikai módszereinek alkal-
mazásával foglalkoztak. A szakosztály előadást tartott a tavaszi
árpa jarovizálásáról, a keresztaoros vetésről, a kukorica négyzetes
ültetéséről, a nyári burgonya ültetéséről, a fejtrágyázásról,stbo
A jászberényi és kunszentmártoni járásban, ahol nagyobb összefüggő
szőlő- és gyümölcsterületek vannak, a szőlőtelepítésről, gyümölcs-
termelésről, faiskolák létesitéséről hangzott el sok előadás0

A szakosztály növénytermelési előadásai nem egyszer azon
nal eredményeket hoztak. Pl. S^elevényben a tavaszi munkákról tar-
tott előadást követő vita aorán hangzott el s termelési bizottság
elnökének versenykihívása a növényápolás maradéktalan elvégzéséref
amiből megyei mozgalom lett. Kunmadarason az istáliőtrágyásás je=
lentőbégérŐl szóló előadás nyomán a jelenlévő termelési bizottsági
tagok azonnal felajánlották, hogy felosztják a községet maguk kö-
zött é3 mint felelősök, utcánként gondoskodnak valamennyi istálló-
trágya kihordásáról.

Az állattenyésztési tárgyú előadások főleg legfontosabb
állataink, a szarvasmarha, sertés, juh helyes tenyésztési eljárá-
saival és a tenyésztéssel kapcsolatos fejlett zooteohnikai mód-
szerek alkalmazásával foglalkoztak. Előadások hangzottak el a
mesterséges termékenyitésrő}., az állatállomány minőségi fejlesz-
téséről.

A növénytermelési és állattenyésztési tárgyú előadások
mellett a szakosztály tagjai számos olyan általános témáról is
tartottak előadást, melyek felkeltették a dolgozó parasztság ér-
deklődését, így 16 előadásban ismertették a párt- és kormányha-
tf.rozatot a mezőgazdaság fejlesztéséről. Több előadás szolt a
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termelési bizottságok feladatairól) valamint a termelőszövetkezetek
és gépállomások kapcsolatáról.

A kiállításokat is felhasználja a szakosztály ismeretter-
jesztő munkájában. Augusztusban Szolnokon "Takarmánynövények ter-
mesztése éa védelme" cimmel kiállítást rendezett, melyet 84oo láto-
gató nézett végig. A Társulat jászberényi osztálya agronómiai tár-
gyú kirakatkiállitást állított össze az aszály elleni küzdelemről,
a nagyobb tejhozom elérésének uj módszereiről és Jánoshida állatál-
lományának fejlődését ismertető grafikonokból.

Kétségtelen, hogy az agrártudományi szakosztály ért el e-
redményeket a mezőgazdasági ismeretek terjesztése terén. Hivatalos
szervek megállapítása szerint az ismeretterjesztő előadások hozzá-
járultak ahhoz, hogy a dolgozó parasztok egyes mezőgazdasági kér-
désekben tisztábban látnak és helyenként talán jobban is dolgoznak.
A szakosztályi munka megjavítására azonban sokkal nagyobb mértékben
kell mozgósítani az eddig meglehetősen visszahúzódó tagokat.A szak-
osztálynak mindössze 58 5*-a /36 tag/ tartott előadást az év 8 hó-
napja alatt, ami azt jelenti, hogy az 1954.év végéig nem mindegyik
szakosztályi tag tudja megtartani az alapszabályokban előirt évi 2
előadást. Meg kell említenünk a szakosztály jól működő,aktív tagja-
it: Magos László /Szolnok/, Simon Sándor /Törökszentmiklós/,Dömötör
Imre /Szolnok/, Parragh Attila /Karcag/, Nyiri Béla /Szolnok/,Végh
József /Mezőtúr/, Szekrényessy Nándor /Mezőtúr/ és Bódis Balázs
/Jászberény/. A többieknek róluk kell példát venniök.

A szakosztály tervbe vette, hogy javítja az előadások mi-
nőségét. A jövőben minden előadást munkaértekezleten beszélnek meg.
Igyekeznek mindenhová olyan előadót küldeni, aki nemcsak az előa-
dást tartja meg, hanem a vita vezetésében is megállja a helyét.

A szakosztály adjon több szakmai segítséget a mezőgazdasá-
gi szakköröknek is.Ez az ismeretterjesztésnek nem elhanyagolandó te-
rülete.

A szakosztály tagjainak nem szabad bezárkőzniok a maguk
•unkaterületére. Vegyenek részt a Társulat mindenféle megmozdulásán.
Nagyon örülnénk, ha az agrártudományok képviselőit minél nagyobb
számban láthatnánk pl. klubestjeinken, irodalmi estjeinken, szinhá-
zi vitáinkon...

Egészségügy-biológiai szakosztály.

Elnök: Dr. S z u c h y D e z s ő oszt.vez.

Elnökhelyettes: Dr. Sarkady László főorvos

Winter András középiák.tanár

Titkár: Dr. Wayand Ferenc orvos

Cseh Andrásné Szívós Éva középisk.tanár

A szakosztály tulajdonképpen 2 csoportból áll: egészségügyi és bio-
lógiai.

Egészségügyi csoport.- 44 tagja van. Legnagyobb részük
/24 tag; 54 V szolnoki. Szomorú, hogy a vidéki osztályok megalaku-
lása után sem sikerült tagot szerezni a szolnoki és tiszafüredi já-
rásban. Alig hihető, hogy ezeken a helyeken ne legyen orvos,aki nél-
tó lenne a társulati tagságra. A hiányt a szakosztály vezetőségének
minél előbb pótolnia kell. Szükséges ez annál is inkább, mert a Tár-
sulat orvos-tagjai még nehezebben küldhetők vidékre, mint más tagok.
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és mert az orvosi előadások igen nagy népszerűségnek örvendenek
szerte a megyében.

Az év első 8 hónapjában 3488 hallgató előtt összesen 59
egészségügyi előadás hangzott el; ebből 4 a megyei vezetékes rádió-
ban. Ezek szerint több, mint 4o„ooo-re becsülhető azoknak a száma,
akik a Társulat egészségügyi előadásain szereztek ismereteket arra
vonatkozólag, hogyan rendezhetik be egészségesebben életüket,hogyan
védekezhetnek súlyos betegségek ellen, és mi is a lényege azoknak a
betegségeknek, melyek súlyosságukkal vagy gyakoriságukkal nehezitik
az emberi életet. Az előadások átlagos hallgatdlétszáma 63 volt.

Ennek a szakosztálynak is súlyos hibája, hogy nem törő -
dött eleget a falusi lakossággal, melynek pedig fokozottabban szük-
sége lenne az egészségügyi ismeretekre. Az 55 előadásból mindössze
4 hangzott el falun 794 hallgató előtt. A megyei és a járási-városi
szervezeteknek meg kell találniuk a módját annak, hogy szabad idő-
vel alig rendelkező orvosaink is eljussanak a faluba, és ott is
biztositsák előadásaikkal a kulturált élet egyik fontos feltételét.
Illetőleg a községek orvosait kell megnyerni arra, hogy bekapcso =
lódjanak a Társulat ismeretterjesztő munkájába. Pillanatnyilag a
járások községeiben mindössze 5 orvos-tagunk lakik, ami az egész
szakosztályi csoportnak alig több, mint lo #-a.

A tagok foglalkoztatását illetően hasonló a kép, mint a-
milyet a többi szakosztályoknál látunk: 24-en /54 #/ tartottak idá- '
ig előadást ebben az étfben. Itt is szükség van a visszahúzódó tagok
megmozgatására* M«<r kell értetni velük, hogy bármennyire el is van-
nak foglalva, ennek a megtisztelő kötelességnek eleget kell tenniök.
Különösen jó munkát végeztek: dro Kása Gyula /Mezőtur/jdr.Schlamma-
dinger József /Szolnok/, dr. Szügyi Dezső /Szolnok/, droDüh András
/Szolnok/, dr.Wayand Ferenc /Szolnok/. Mindegyikük négynél több
előadást tartotté

A Társulat orvos-tagjai igen élénk társulati életet él -
nek. Ezzel példát mutatnak a többieknek. Nincs a Társulatnak olyan
rendezvénye - legyen az irodalmi est vagy szinházi vita, klubest,
vagy hangverseny - ahol az egészségügyi szakosztály tagjait ne le-
hetne látni, Szivesen jönnek a Társulatba, azt a magukénak érzik,a
szervezeti életből is kiveszik a részüket.

Tudományos munkásságuk is figyelemreméltó. Dr,-H. Cukrász
Ida főorvos "A vakság orvosi és társadalmi vonatkozásai" co előadá-
sát a Társulat központi szakosztálya elfogadta és elküldte a többi
megyei szervezetnek is.

Biológiai csoport.- A szakosztály biológiai csoportja már
gyengébben működik. Mindössze 21 tagja van; Kisújszálláson, Turke-
vén, a törökszentmiklósi és a kunhegyesi járásban nincs is képvise-
lője. A biológia az egyetlen tudományág, melynek köréből augusztus
folyamán egyetlen előadás sem hangzott el.

A szakosztályi tagok 1954. január 1-től augusztus 31- ig
összesen 42 előadást tartottak; ebből 1-et a megyei vezetékes rádió-
ban. 2o82 hallgató vett részt a biológiai előadásokon, ami átlagosan
5o hallgatót jelent. Ez önmagában véve csak a többi szakosztályhoz
viszonyítva alacsony szám és bizonyos mértékben a dolog természetéből
következik. Nyilván nem várhatjuk, hogy egy biológiai előadás ugyan-
akkora hallgatóság előtt hangozzék el, mint - mondjuk - egy irodalmi,
történelmi vagy zenei előadás. Ez persze nem jelenti azt, hogy a
szakosztály ne is törődjék az eddig elért eredmények túlszárnyalása-
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val. Különösen azt kell elérnie, hogy minél több előadást tartson
a falvakban i s . A 2 falusi előadás 124 hallgatóval bizony arra vall
hogy dolgozó parasztjaink nem sok biológiai ismeretet szerezhettek
a Társulat előadásain.

.ebben a szakosztályi csoportban i s szükség van a tagok
megmozgatására. ZL tag /53f>/ még mindig nem tartott egy előadást
sem, és arról sincs hírünk, hogy egyéb munkával segítette volna e-
lű az ismeretterjesztés célkitűzéseinek megváló sitását. almon aén-
dor /Törökszentmiklós/, Benkő Gyula /Mezőtúr/, Winter András /Szol-
nok/es Nyitrai Gyula /Mezőtúr/ a szakosztályi csoport legaktivabb
tagjai; a legtöbb előadást ők tartották.

A csoport életében jelentős esemény volt dr. Marton Szi-
lárd központi előadó előadása szeptemberben. Az előadás cime: HA
Hypersobricon Heterorhabdus halfajta tenyésztéséről".

A szakosztályi csoport vezetői - de a tagok i s - gondol-
janak arra, hogy a dolgozók nevelése szempontjából a biológia mi-
lyen fontos tudományág! Ez a felismerés arra kötelezi őket, hogy
minél több helyen minél több előadást tartsanak.

A szerkesztőbizottság közleménye.

A Jászkunság előző számába^ cikket közöltünk Móricz
Zsigmond két diákkori verséről. Horváth László, a megyei szervezet
szakmai titkára arra hívta fel figyelmünket, hogy a "Folyókba ömle-
nek források..." kezdetű vers kétségtelen hasonlóságot matat Shelley!
"A szerelem filozófiája"0 c. költeményével /Szabó Lőrinc válogatott
műfordításai, 19:?G.,186O oldó/. Ez a tény több olyan problémát vet
fel, melynek megoldása további kutatások feladata.


