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1954. október 23-án tartotta ülését megyei elnökségünk. Meg.
tárgyalta az elsült időszak ismeretterjesztő munkáját és a további-
akra vonatkozóan igen fontos határozatokat hozott.

Az elnökségi határozat előírja, hogy munkabizottságokat kell
alakitani megyénk haladó hagyományainak feldolgozására, figyelemmel
népünk gazdasági-kulturális életében lefolyt változásokra*

lépünk nagy mozgalma, a Hazafias lépfront célkitűzéseinek szé
leskörű és történelmünkben gyökerező eélkitüzéseinek ismertetése ér
dekében a következő 6 hónap alatt politikai, történelmi, irodalmi e
lőadásainknak 5o £-át a nemzeti összefogás, demokratikus hasafiság
gondolatának kell szentelni•

Á nevelők köréből jött kívánalomra meg kell alakítani a megye
legkiválóbb pedagógusaiból a pedagógiai szakosztályt.

Az elkövetkező 6 hónapban előadásaink 25 £-ifc. az ipari munká-
sok számára kell megtartanunk üzemi és kulturotthoni előadások ke-
retében.

Meg kell szüntetnünk a szervezet városi jellegét és előadá-
saink 3o Jt-át falun kell tartani. A lo.ooo főnél több lakosú fal-
vakban előadássorosatokat kell szervezni havonta egy előadással.E-
zeknek keretében a helyi agrártudományi kérdések mellett világné-
zeti nevelést is kell adni.

folytatni kell és ki kell építeni a szooialista szerződések
hálózatát a nagy megyei üzemekkel, Lmlturotthonokkal.

A fenti és egyéb szerveseti jellegű határozatok valóraváltá-
sával még tervszerűbbé válik Ismeretterjesztő munkánk.

Hovember hónapban rendezte meg Központunk a központi szakosz-
tályok teljes üléseit* Sseken az üléseken jelen voltak megyei szak-
osztályaink képviselői, kivéve a muazaki-fizikai-kémiai-matematikai
osillagászati szakosztályt* Sz utóbbi szakosztály vezetésében törés
állott elő, amit haladéktalanul meg kell szüntetni*

December 11-én este 7 órakor ünnepélyes keretek között adta
át uj klubhelyiségünket a Társulat megyei szervesete tagjainak Dr*
Detre László, az orsságos elnökség tagja, a Magyar Tudományos Aka-
démia Csillagvissgálő Intézetének igasgatója* Az ünnepségen résst-
vett Ónody Miklós, a Társulat központi szervező titkára, GaramvöL*
gyi György, a Társulat területi instruktora, Kéri János, a Hazafias
Hépfront országos irodájának munkatársa. A klubot, a Társulat szol-
noki szervezete nevében, Turányi István elnök, a Közlekedés-Műsza-
ki Sgyetem dékánja vette át* Az ünnepségen megjelent Eias László,a
Magyar Dolgozók Pártja Megyei Bizottsága ágit*prop.osztályának ve-
zetője. Dr. Bene Zoltán, a Hazafias Népfront megyei bizottságának
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elnöke, Kemény Lászlóf a Hazafias Népfront Szolnok városi bizott-
uágának elnöke, Fintér Dezső, a Szolnok Városi Tanács Végrehajtő-
bizottságának elnöke és többen, a város politikai és társadalai é-
letének vezető képviselői, valamint a Társulat megyei szervezetének
tagjai nagytöbbségben.

A rövid ünnepség és a hangulatos est keretében a Szigligeti
Színház művészei, az Állami Zeneiskola művésztanárai, a Társulat
tagjai elismerten színvonalas műsorral szórakoztatták a megjelen-
teket.

Legyen ez a klub a népért való tudomány kisugárzó központja
megyénkben, otthona a népet szerető, a népért dolgozni akaró ér-
telmiségnek.

December 16-án rendezte meg megyei szervezetünk első klub-
estjét az uj klubhelyiségben. Meghívott ünnepi előadónk Háy Gyu-
la Kossuth-dijas irőnk volt. A klubvita tárgyát a mai magyar drá-
mairodalom kérdései képezték. A részletesen elemző vitaindító e-
lőadást kilenc hozzászólás követte a színházi szakemberek és me-
gyei szervezetlink egyéb szakosztálybeli tagjai részéről.

Ez a klubest örömteljes visszhangra talált a megjelent tár-
sulati tagság, vendégek körében s rajtuk keresztül az ez alkalom-
mal részt nem vevők körében is. A közel százfőnyi érdeklődő bizo-
nyltja, mennyire hiányzott a szolnoki értelmiségnek eddig ez "a
klub.

Ezúton is köszönetet mondunk Háy Gyulának az előadásért,köz-
vetlen vitavezetésért. Egyben elismeréssel adózunk az irodalmi és
művészeti szakosztálynak • kiválóan sikerült klubvitáért.

A megyei elnökség megválasztotta a klubtanácsot* Dr. Sarka-
dy László kórházi főorvos, Chiovini Perene festőművész,Ki»né Tóth
Lenke iró-pedagógus, Kemény László kSzgasd.teehn,igazgató, Dr.öt-
vös Dániel főmérnök, Szép Zoltán színművész. A klubtanács elnök-
nek Dr. Sarkady László főorvost választotta Mg.

A klubtanácsnak jő munkát kívánunk. Színvonalas, érdekes
rendezvényeivel biztosítsa, hogy a klub valóban a tudomány hala-
dó eszméinek kisugárzója, megyénk szellemi életének és a tagság-
nak igazi otthona legyen.

Polltikai-filozdfial szakosztály.

Elnöki Dr* Eéti Ferenc, az MTTB. Igazgatási Oez-
tályánek vezetője.

Elnökhelyettest Molnár János, az MTTB.Oktatási
Osztály előadója.

Titkár: Dr. Denkó Sándor, megyei bírósági tanács-
vezető biró.

A szakosztály esidőszerint magában foglalja a politikai, fi-
lozófiai és pedagógiai ágazatokat. As irodalmi és egészségügyi szak-
osztály után a harmadik legnépesebb szakosztályunk, melyben jogászo-
kat, tanácsi és töaegszervezetl funkcionáriusokat, valamint pedagó-
gusokat találunk. A tagság zöme a szolnoki szervezetben dolgozik,
de egy-két kivétellel, járási és városi szakosztályainkban is képvi-
ielve vannak.

A s'*f°*fcvaiJr •fctivifáeára jellemző, hogy 1954-ben - október
hó végéíft ~ » ••gyében megtartott 857 társulati lsmeretterjtg



előadásból 15o-et /17.5 */ e szakosztály tartott. Társulati előa-
dásainkon október 31-ig 72.836 hallgató vett részt, ebből a poli-
tikai-filozófiai előadásokra 16.178 fő esik /22.2 £/• Az átlagos
hallgatói létszám, a szakosztályon belül, Io8 fő volt, szemben a
85 fős társulati átlaggal. Szék a számok világosan mutatják dol-
gozóink érdeklődését a politikai-filozófiai kérdések iránt.

Helytelenül cselekednénk azonban, ha a szakosztály munkáját
csupán az átlagos számok alapján ltélnők meg. A hallgatóság lét-
számában e szakosztályon belül mutatkoznak a legnagyobb ingadozá-
sok. A szervezési feladatok nem kizárólagosan az egyes szakosztá-
lyok feladatkörébe tartoznak, ezért a titkárságnak oda kell hatnia,
hogy a most még mutatkozó alaosonylétszámu előadások száma a mini-
mumra csökkenjen.

Ami az előadások szinvonalat illeti, fokozatos javulás ta-
pasztalható. Az előadók többségének tárgyi ismeretében és felké-
szülésében nincs Is hiba. Tannak azonban olyan témák, melyek a po-
litikai-ideológiai jártasságon felül egyéb alapos szakismeretet is
megkívánnak. Különösen áll ez a műszaki és egyéb természettudomá -
nyok legújabb vívmányai politikai jelentőségének ismertetéseinél.
Az ilyen jellegű politikai előadások megtartását jövőben inkább pe-
lltlkallag is jól képzett szakemberekre kell bíznunk.

A politikai előadások színvonalának további javítása érdeké-
ben arra kell törekednie a szakosztálynak, hogy a napi agitációs
módszerek helyébe mindinkább a népszerű, de tudományos ismeretter-
jesztés igényesebb módszereit vezesse be. Ezt a követelményt a
szakosztály felismerte. Ennek érdekében elsőnek e szakosztályon be-
lül Indult meg nagyobb lendülettel a munkabizottsági vita.

ANONYMVSs

Történelmi szakosztály.

Blnökt Kaposvári Gyula, a szolnoki Damjanioh
Múzeum vezetője,

Elnökhelyettest Moháosy Ilona középisk.tanár.
Titkárt Páldy János ált. isk. tanár.

ftfrténelml szakosztályunk létszám tekintetében középhelyet
foglal el /34 fő/, azonban egyike legaktívabb szakosztályainknak.
Az elmúlt le héaap lsltorgása alatt 96 előadást tartott /az összes
előadások 11.2 Jt-a/ le.144 hallgató előtt /az összes hallgatók
13.9 *-*/• Megtartott előadásainak átlagos hallgatói létszáma Io6
fő. Ez az átlag különösen azért érték jelzője a szakosztály munká-
jának, mert előadásainak abszolút többsége 9of6n felüli hallgató-
ság előtt hangzott el. Ez az eredmény természetesen igét nagy mér-
tékben a dolgozóknak a történelmi témák iránti nagyfokú érdeklődé-
sével magyarázható. Különösen nagy- as érdeklődés a helytörténeti
előadások iránt.

Vagy erőssége a szakosztálynak, hogy valamennyi tagja törté-
nelem szakos tanár, vagy a történettudomány valamelyik segédtudo-
mányának gyakorlati művelője. E tény megadja előfeltételét az elő-
adások alaposságának, tárgyi biztosságának.
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Megyénk történelmi múltja jórészt még feltáratlan. Épen e~
sért a szakosztály szolnoki tagjai munkaközösségben dolgoznak me-

Kénk múltjának feldolgozásán* Hasonló munka folyik Jászberényben
Karcagon, iltalában megyeszerte fontos feladat vár történelmi

szakosztályunk tagjaira a helytörténet feldolgozásában.Ennek azon-
ban akadálya még, hogy a kunhegyes!, kunszentmártoni járásban,Me-
zőtúr városban nincs szakosztályi tagunk. Kisújszálláson és Tisza-
füreden is mindössze egy-egy tagunk van. Épen ezért még szervezé-
si feladatok is várnak a szakosztályra annak érdekében, hogy mun-
káját az egész megyére kiterjeszthesse.

Müszaki-fizika-kémiai-oaillagászati
szakosztály.

Blnök: Haazpra Ottó, a Közlekedési Műszaki
Egyetem tanársegédje.

Elnökhelyettest Kiss György, a Közlekedési
Műszaki Sgyetem tanársegédje.

Titkárt Sindelár László, a MTVB. Oktatási
Osztálya tanulmányi felügyelője.

Az agrártudományi szakosztály után második legnagyobb szak-
osztályunk /65 fő/* S nagy létszám arra a következtetésre jogosí-
tana fel* hogy e szakosztály - épen igen jő adottságainál fogva -
jelentős munkát végez az ismeretterjesztési munkában iá. Ha azon-
ban az eltelt lo hónap előadásstatisztikáját nézzük, kénytelenek
vagyunk ennek ellenkezőjét megállapítani. Az egész szakosztály ok-
tóber hó végéig összesen 58 előadást tartott, melyen 2.73o hallga-
tó vett részt. /Hallgatói átlag 47 fő/. Ezek as adatok jelentős
lemaradást mutatnak az előadások számában is, de különösen az elő-
adásokon megjelent hallgatói létszámban.

A munka ellanyhulásának okai vannak* s ezeket meg kell ke-
resnünk. Nézzük osak meg közelebbről a szakosztály munkaját,ssak-
osoportok szerint!

Legtöbb előadás műszaki kérdésekről volt. /28 előadás I.oo2
hallgatóval, 36 átlagos hallgatói létszámmal./ Vislka-kémiai té-
mákról 18 előadást tartottunk 821 hallgató előtt. /Hallgatói át.
lag 46 fő/. Legkevesebb előadás csillagászati kérdésekről szólt*
/12 előadás 9o7 hallgatóval, 76 átlagos hallgatói létasámmal/*E-
sek a számok már sok mindent megmagyaráznak.

Ismeretterjesztő előadásainknál általában az a tapasztalat,
hogy dolgozóink legszívesebben olyan témákról szeretnek előadáso-
kat hallgatni, amikkel mindennapi munkájuk során kevésbbé talál-
koznak. A televízió, rakétarepülés, atomenergia jobban érdekli ő-
ket, mint a traktor működése, vagy a téli építkezés. Sok olyan e-
lőadásanyagunk van, amelyről a sajtó utján mégiscsak tájékozódhat-
nak, 8 nem érzik szükségét ilyen előadások meghallgatásának. Tehát
hiba van előadás-tematikánkban is. Ez az egyik magyarázata műszaki
előadásaink gyenge látogatottságának ez. Másik oka a szervezés hi-
ác.33ágaiban lelhető* Megfelelő előadást megfelelő helyre! -en-
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nek az elvnek kell érvényesülne a szervesésben. Egyes témák a pa-
rasztság , más témák az ipari dolgozók, városlakók körében számít-
hatnak érdeklődésre. Az előadások megválasztásában nagyobb gondot
kell fordítanunk /alapos véleménykutatás stb./ a hallgatóság öaz-
ezetételére, igényére. Se az a szeopónt vezessen, hogy erre, vagy
arra a témára van előadó! A munkabizottsági életet kell elmélyíte-
ni, s akkor változatos témák felkészült előadókkal állnak rendelke-
zésre* Gárdos elvtársnak, a központi műszaki szakosztály vezetőjé-
nek személyes tanácsai, hisszük, a közeljövőben érezhetik kedvező
hatásukat műszaki tematikánk bővülésében s a műszaki ismeretterjesz.
tő munka elmélyülésében* A jövőben bátrabban nyulunk megyénk mű-
szaki problémáihoz, szem előtt tartva: megfelelő előadást megfele-
lő helyre!

Hasonló szempontok szerint kell a 'iziVa-kémiai-csillagászat
terén javítani a szakosztályi munkát. Ezekben az ágazatokban na-
gyobb érdeklődésre számottartó előadás-anyagok állnak rendelkezés-
re. A feladat csak annyi: a doljozók részéről megnyilatkozó na-
gyobbfoku érdeklődést előadói gárdánk aktivitásának fokozásával,a
szervező munka helyes irányításával elégítsük is ki.

Földrajzi-geológiai szakosztály.

Elnök: Dr. Selmeozl László, a Közlekedési Mo-
ssak! Egyetem dékáni hivatalának vezetője,

Elnökhelyettest lágy Lajos középisk. tanár,
Tmtkár: Kelemen László középisk. tanár.

A szakosztálynak 24 tagja van. Ebből 6 Szolnokon, a többi
vidéki szakosztályainkban dolgozik* B jó területi megoszláshoz
még az is párosul, hogy valamennyi városi és járási szakosztályunk-
ban működik földrajz-geológiai szakosztályi tag. Meg kell monda-
nunk azonban, hogy vidéki szakosztályaink zöme nem él ezzel a le-
hetőséggel. Előadásaink javarésze Szolnokon hangzott el.

A szakosztály az eltelt lo hónap alatt 79 előadást tartott
5.2o2 hallgató előtt. Az előadások számát tekintve, kielégítő a
szakosztály működése, azonban a hallgatói átlag /66 fő/ lemarad az
összelőadások átlagától /85 fő/* Az összes eddigi társulati előa-
dás 9*2 JÉ-át e szakosztály tartotta, de az előadások hallgatóinak
csak 7*2 jC-át teszi ki e szakosztályi előadások látogatottsága.

A statisztikai számok a szakosztály viszonylagosan jő mun-
kájáról beszélnek. Azonban, ha a tagok aktivitását nézzük, komoly
hiányosságot tapasztalunk. Az elmúlt lo hónapban a szakosztályi
tagságnak alig l/4-e tartott előadást. Még szolnoki tagjaink sem
arányosan veszik ki részüket az ismeretterjesztő munkából. Ez a
fő hiányossága e szakosztály munkájának. Ha ezen változtat - a
hozzátéve, hogy vidéki tagjai is aktívabbakká válnak - kis létszá-
ma ellenére rövid időn belül egyik legjobb szakosztályunk lehet.


