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A negyei és városi kulturális
szervek a jövő évben nagyszabású
jászkun ünnepségeket terveznek.
Ebből a óéiból december 15-én a
Megyei Tanáoe Népművelési Osztá-
lyának kezdeményezésére bizott-
ság alakult.A bizottság hozzá is
kezdett az ünnepségek részletes
tervének kidolgozásához. A jász-
kun hetek megrendezése rendkívül
fontos a megye kulturális életé-
nek fellendítése és haladó hagyo-
mányainak felkutatása szempontjá-
ból.

December 8-án volt Damjanich
János, a szabadságharc egyik hős
tábornoka születésének 15o.évfor-
duló ja.S fontos történelmi évfor-
dulóról Kaposvári Gyula muzeum-
vezető emlékezett meg a megyei
sajtóban,a Hazafias Népfront me-
gyei bizottsága pedig más szer-
vekkel és intézményekkel karölt-
ve megkoszorúzta a szolnoki Dam-
janich-emlékmüvet.Az iskolákban
is megemlékeztek az évfordulóról.

A Megyei Könyvtár vállalta az
újonnan alakuló falusi olvasókö-
rök, illetve gazdakörök könyvel-
látását .A kőtelki olvasókör tag-
jai máris jelentkeztek a Megyei
könyvtárban a könyvek átvételéért.
Minden olvasókör loo-2oo könyvet
kap .Amikor a könyveket elolvasták,
módjukban áll kicserélni azokat.
Az olvasókörök elsősorban szépiro-
dalmi és mezőgazdasági szakköny-
veket kapnak.

A falusi nevelők országos kon-

ferenciája alkalmával megyénk 4

nevelője kapta meg a>; Oktatásügy

Kiváló Dolgozója jelvényt. A ki-
tüntetett nerelőki Gulyás Károly
Kunszentmárton; Katona Jánosné
szakfelügyelő Jáazjákóhalma; Tö-
mő aközi József igazgató- tanító
Kétpó;Róz«avÖlgyi Pál igazgató-
tanító Jászapáti, Vasárun-dűlő.

December 4-én zárult Budapes-
ten, az Ernszt Múzeumban a vidé-
ken élő képzőművészek nagysikerű
kiállítása,melyen megyénk oaak-
nem valamennyi képzőművésze részt-
vett .A kiállítás nagy fejlődés -
ről adott számot. Különösen nyil-
vánvaló volt ez megyénk képzőmű-
vészeit illetően, mert a szigorú
zsűrizés ellenére valamennyi be-
küldött képük szerepelt a kiállí-
táson, és közülük többet meg is
vettek.

A megye történetének, népművé-
szetének, stb.ujabb adatai,emlékei
közkinccsé tétele érdekében a Dam-
janich János Múzeum és a J Á S Z -
K U N S Á G - a Megyei Tanács
Népművelési Osztálya és a Haza-
fias Népfront Megyei Bizottsága
támogatásával - "Jászkunság! Fü-
zetek" elmen kiadványsorozatot
indit.A sorosat első száma Szűcs
Sándor karcagi muzeumvezető Írása:
"Ludas Matyi cimborái1* .A kiadvány
3 iv terjedelmű; 2ooo példányban
jelenik meg. A továbbiakban kia-
dásra kerülneks "A Jászság népmű-
vészete", "Jászkiséri gyermekjá-
tékok", jászsági és kunsági népia-
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A Szigligeti Szinház mkz a-
ranyembernelőadására készül. A
darabot Szendrő József, a buda-
pesti Petőfi Szinház rendezője
rendezi.Az előkészületek során
a szereplő művészek számára Jó-
kai Mór regényéről Szurmay Sraő,
Társulatunk tagja tartott előa-
dást.

A Megyei Könyvtár lépéseket
tett a Hépmttvelési Minieztérium-
ban annak érdekében, hogy anti-
quárittm létesüljön Szolnokon. A
minisztérium még nea intézkedett,
de előreláthatólag a szolnokiak
régi kiránsága ezúttal teljesül.

A szolnoki Damjanich János
Múzeum első állandó kiállitáaá-
nak a megnyitásától számitott a-
lig másfél hónap alatt több, mint
7ooo látogatója Tolt. A kiállitás
az időközben szerzett anyagokkal
állandóan fejlődik.

Edyl-Illés Aladár Munkácsy-di-

jas festőmthrész képeiből először

Jászberényben, majd Szolnokon ki-

állitást rendeztek. A muvóaz mind-

két Tarost meglátogatta.Szolnokon

felkereste a miivéaztelepet is, a-

hol 26 érrel ezelőtt - mint ven-

dég - maga is dolgozott egy ide-

ig.


