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Egy év mérlege

Az elmúlt évben a Társulat megyei
szervezete nagy erővel folytatta me-
gyénkben az ismeretterjesztő munkát.
Előadói eljutottak az üzemekbe, terme-
lőszövetkezetekbe, kultúrotthonokba,
gépállomásokra, sőt a távoli tanyavilág-
ba is. Az évi mérleg azt mutatja, hogy

javult a megyei szervezet munkája mind
a szervezés, mind a tartalmi munka te-
rén. Különösen fontos rámutatni az elő-
adások színvonalának és szervezettsé-
gének emelkedésére, hiszen ma már
csaknem mindenütt ez jellemzi a Tár-
sulat munkáját.

Az elmúlt évben összesen 1001 elő-
adást tartottunk a megyében. Ebből
ipari üzemben 97, szálláshelyen 4, álla-
mi gazdaságban és gépállomáson 18,
termelőszövetkezetben 138, vállalatoknál
317, kulturotthonokban 116, DISZ szer-
vezetekben 44, fegyveres alakulatoknál
59, az MNDSZ szervezeteiben 4, és egyéb
helyeken 204 előadás hangzott el. A
Megyei Rádióban 56 alkalommal tartot-
tunk közérdekű, ' mindenkit érdeklő
előadást. Előadásainkat összesen 86.305
fő hallgatta meg az év folyamán, —
nem számítva a rádióelőadások hallga-
tóinak számát.

A statisztika világosan mutatja,
hogy egyrészt az ipari üzemekben,
másrészt, — a megye jellegéből adó-
dóan — a mezőgazdaság szocialista szek-
toraiban nagyobb erővel és célratörőb-
ben kell emelnünk az előadások számát
és természetesen színvonalát is. Az
ipari üzemekben nem alakultak még ki
az előadások tartásának legmegfelelőbb
formái. A munkásság jórésze még nem
ismeri a Társulat ismeretterjesztő mun-
káját, nem szokott hozzá, és ezért bizo-
nyos mértékig rosszabbak ezen a terü-
leten a körülmények. Ennek ellenére
megvan annak a lehetősége, hogy szé-
les tömegek előtt és rendszeresen tart-
sunk ismeretterjesztő előadásokat mind
az üzemekben, mind pedig a mezőgaz-
daság szocialista szektoraiban. Ebben az
évben nagyobb gonddal és nagyobb
erővel végezzük az üzemi és termelőszö-
vetkezeti ismeretterjesztő munkát.

Az előadások szakosztályonkénti ala-
kulása már helyesebb képet mutat; .A

számszerinti sorrend a következő: az
agronómiai szakosztály 210, az irodalmi
szakosztály 193, a politikai szakosztály
159, a filozófiai csoport 12. a történelmi
szakosztály 115, a földrajz-geológiai
szakosztály 90, az egészségügyi szakosz-
tály 64, a biológiai csoport 58, a mű-
szaki— fizikai- kémiai- csillagászati
szakosztály együttvéve 70, a művészeti
szakosztály pedig 30 előadást tartott az
év folyamán.

A statisztikából is kitűnően a mű-
szaki ismeretterjesztés eléggé elhanya-
golt állapotban van. A megyében mind
ipari üzemekben, mind pedig mezőgaz-
dasági területen jóval több műszaki
előadást kellett volna tartani, hiszen
mindkét területen nagy szükség van
ezekre. Itt tehát fokoznunk kell a mun-
kát, hogy ebben az évben megfelelően
növekedjék számban és nívóban a mű-
szaki ismeretterjesztés. Erőteljesebb
munkát kell végeznie a művészeti szak-
osztálynak is.

A mérleg világosan mutatja az isme-
retterjesztő munka komoly eredményeit,
ugyanakkor figyelmeztet bennünket az
elkövetett hibákra is. Fontos feladatunk
ezeket kijavítani.

Megnyílt a megyei szervezet klubja

örömmel és büszkeséggel adunk
hírt arról, hogy 1954. december 11-én a
Táncsics Mihály-u. 5. szám alatt meg-
nyílt a Társulat megyei szervezetének
klubja. Tagjaink, különösen a szolno-

kiak, nagy várakozással tekintettek a
megnyitó elé, tekintve, hogy az ese-
ményt megelőzve, a megyei szervezet
régi helyén már megteremtődött a klub-
élet csírája: több eredményes klubest
zajlott le.

Hogy a klubmegnyitó sikeres volt
és mindenki jól érezte magát, a műso-
ron kívül annak volt köszönhető, hogy
tagjaink végre megfelelő, ízlésesen be-
rendezett, a klubélet minden kívánal-
mának megfelelő helyet kaptak, —
amint ez az utóbbi hónapokban be is
bizonyosodott. Azóta is számtalan eset-
ben keresték fel a klubot egyrészt szó-
rakozás, másrészt műsoros rendezvé-
nyek meghallgatása céljából. Bátran el-
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mondhatjuk, hogy máris kialakulóban
van az egészséges klubélet.

A klubmegnyitó után, december
16-án Háy Gyula Kossuth-díjas dráma-
író tartott érdekes, tanulságos előadást
a magyar drámairodalom kérdéseiről.
A klubesten csaknem százan jelentek
meg, és élvezettel vettek részt az elő-
adás után kialakult vitában.

Január közepén a Dr. Sarkady Lász-
ló, kórházi főorvos vezetése alatt meg-
alakult klubtanács programot dolgo-
zott ki, melynek első megvalósított
pontja a január 31-én megtartott Arany-
ember-vita volt. (Két héttel azelőtt mu-
tatta be a Szigligeti Színház Jókai „Az
aranyember" című színpadra átdolgozott
művét.) Ezen a klubesten az értelmi-
ségi színházlátogató közönség köréből
sokan jelentek meg és mondták el véle-
ményüket az előadásról. A vita igen jól
sikerült; késő éjjel is folyt még a be-
szélgetés a vendégekkel megtelt klub-
ban.

A vita, egyéb tanulságok mellett,
főleg arra hívta fel figyelmünket, hogy
szorosabbra kell fűznünk kapcsolatain-
kat az Állami Szigligeti Színházzal. En-
nek érdekében azóta már több intézke-
dés történt. Ezek közül az egyik leg-
fontosabb a színházi vitát követő, feb-
ruár 11-én lezajlott közös klubest, me-
lyen szemelvények hangzottak el a vi-
lágirodalom szerelmi lírájából a színház
művészeinek tolmácsolásában (Keres
Emil, Bod Teréz, Cziráky Júlia, Dukony
Margit, Szép Zoltán és Velenczey Ist-
ván). Az összekötőszöveget Botond Er-
zsébet szakfelügyelő, az Irodalmi Szak-
osztály titkára írta és mondotta el.

Ezen a klubesten is teljesen megtöl-
tötték tagjaink és vendégeink a klu-
bot, és elmondhatjuk, hogy ismét jól
érezték magukat. A klubest végén még
sokáig együtt maradtak, s beszélgettek,
szórakoztak. Ezen az esten a színház
művészei sem úgy jelentek meg, mint
egyéb alkalmakkor, amikor róluk folyt
a vita. A színész és a közönség közötti
ilyenforma kapcsolatokat is igyekszünk
még jobban elmélyíteni, természetesen
nem hanyagoljuk el a további színházi
vitákat sem, hiszen ez minden szem-
pontból hasznos és célszerű mind tag-
jaink, mind a színművészek szempont-
jából.

A további programban egy hang-
lemez-est szerepelt, melyet a Damja-
nich Múzeum segítségével február 19-

én tartottunk meg. Ezen az estén Bee-
thoven V. és IX. szimfóniája csendült
fel a hallgatók előtt.

Közben hivatalos összejövetelek, kü-
lönböző ülések zajlottak le a klubban.
Január végén és február elején tartot-
tuk szakosztályaink plenáris üléseit,
melyek — néhány kivételével — jól
sikerültek. Február végén a Megyei
Pártbizottság Ágit. Prop. Osztálya vitát
rendezett a Szolnokmegyei Néplap kul-
turális rovatának munkájáról a szolnoki
kulturális intézmények vezetőinek be-
vonásával. A vita arra az eredményre
vezetett, hogy a Szolnokmegyei Néplap-
nak többet és rendszeresebben kell tö-
rődnie a kulturális élet eseményeivel,
híreivel, ugyanakkor a kulturális intéz-
mények, szervek vezetőinek, munkatár-
sainak is tevékenyebben kell segíteniök
a Szolnokmegyei Néplap ezirányú mun-
káját.

A klubban rendezték meg sajtószer-
veink a Vörös Csillag Traktorgyár ter-
mékeinek minősége fölötti vitát újság-
írók, a gyár képviselőinek és dolgozó
parasztoknak, illetve gépállomási dolgo-
zóknak bevonásával. A Magyar-Szovjet
Társaság Pedagógiai Szakosztálya és a
Magyar Újságírók Szövetsége szintén a
klubban rendezett megbeszéléseket kü-
lönböző kérdésekről.

Ugyanakkor megindult a rendszeres
klubélet is. Már több szakosztályunk
tagsága találkozik a hét különböző nap-
jain kötetlen szórakozás, illetve beszél-
getés céljából. A további cél az, hogy
még változatosabbá, még vonzóbbá te-
gyük a klub programját. Ez az első
és legfontosabb feltétele annak, hogy
tovább fejlődjék a klubélet, és tagjaink,
valamint vendégeink jól érezzék magu-
kat a klubban.

' Agronómus-raap Szolnokon

Február 19-én a Megyei Pártbizott-
ság kezdeményezésére és a Hazafias
Népfront, a Mezőgazdasági Igazgatóság,
az Agrártudományi Egyesület, vala-
mint a Társulat meghívására Szolnokon
töltöttek el gazdag programmal egy na-
pot a megye élenjáró agronómusai.

Kora délután a cukorrépatermesztés-
ről és a szarvasmarhatenyésztésről hall-
gattak meg tudományos előadásokat a
Városi Tanács dísztermében, majd ez-
után színházi előadáson vettek részt: a
Szigligeti Színház Kálmán Imre- Csár-
dáskirálynő című nagyoperettjét mu-
tatta be. A színházi előadással még nem
ért véget a program, mert a szomszé-
dos Tisza Szálló éttermeiben finom va-
csora és ital várta a vendégeket. Ennek
végével pedig elkezdődött a reggelig
tartó tánc és szórakozás.
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Megyei szervezetünk és a békemozgalom

Városon és falun egyaránt nagy lel-
kesedéssel készültek dolgozóink a IV.
magyar békekongresszusra, ahol tisztáz-
ták a béke megvédése érdekében min-
den magyar békeharcosra váró felada-
tokat. Az előkészületekben a Társulat
megyei szervezete is fontos részt vállalt;
Szakosztályaink tagjai előadásokat tar-
tottak a békeharc helyzetéről és felada-
tairól a járási békeküldött-találkozókon.
A találkozók igen jól sikerültek, nagy
tömegek hallgatták meg előadóinkat.

Ugyanakkor a békebizottságokkal
közös rendezésben Szolnokon és Mező-
túron nagyelőadást tartottunk Varsó
újjáépítéséről. Mindkét helyen Szokolay
Katalin budapesti egyetemi tanársegéd
volt az előadó, aki maga is két évig
vett részt ebben ai nagyszerű munká-
ban. Közvetlen élményeiről, a lengyel
nép erős békeakaratáról számolt be
Szolnokon és Mezőtúron kétszáz, illetve
több mint háromszáz főnyi hallgatóság
előtt.

Péter János református püspök előadása
Karcagon

Karcagi szervezetünk február 13-ára
meghívta Péter János református püs-
pököt, a Béke Világtanács tagját, hogy
a béke és a nemzetközi helyzet kérdé-
seiről tartson előadást a karcagi dolgo-
zóknak.

Péter János szívesen vállalta és tel-
jesítette a kérést. Nagyszámú — több

mint 400 — hallgató előtt elemezte a
béke és a nemzetközi helyzet problé-
máit, s mutatott rá arra, hogy az igaz-
ság és az erő a mi oldalunkon. — a bé-
ketábor oldalán van.

Karcagi szervezetünk kezdeményezé-
se helyes, és dicséretet érdemel.

Jászkunsági Füzetek

A JÁSZKUNSÁG mellett, külön szer-
kesztőbizottsággal »Jászkunsági füzetek^
címen sorozatot indított el a Társulat
megyei szervezete, melynek az a célja,
hogy a megye lassan feledésbe merülő
hagyományait, történelmi eseményeit,
és népművészeti értékeit felkutassa,
megmentse és bemutassa.

Az első szám, a »Ludas Matyi cim-
borái« Szűcs Sándor karcagi muzeoló-
gus tollából már megjelent és osztatlan
elismerést keltett. A második számot
most rendezi sajtó alá a szerkesztő-
bizottság.

Kiállítás a Szolnoki Papírgyárban

A Társulat központja kiállítást ké-
szített a pontytenyésztésről, melyet az
utóbbi hetekben a Papírgyárban mutat-
tunk be. A kiállítás sok érdeklődőt von-
zott, tekintve, hogy a Tisza mellett élő
halászó emberek nagyrészt ismerik a
gyakorlatban is azt, amit a kiállítás be-
mutatott. A megnyitó alkalmával jelen
volt a párt- és szakszervezeti bizottság
vezetője is.
. 6 . . . • . V . B .
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