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Az év első negyedének mérlege

Ez év első negyedében szervezeteink
az előirányzott tervet jelentősen túl-
szárnyalva, 382 előadást tartottak a me-
gye minden részében. Ez azt jelenti,
hogy nemcsak a szolnoki, hanem járási
osztályaink is erőteljesebb munkát vé-
geznek. Az eredmény nem is maradt
el. Az előadások nagyobbik része vá-
roson, kisebbik része falun hangzott el.
Figyelemreméltó azonban az a körül-
mény, hogy falusi előadásainkat — el-
sősorban az agronómiai szakosztály ren-
dezésében — nagy tömegek hallgatták
rr.eg. Ha a hallgatók számának alaku-
lását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az
agronómiai szakosztály előadásainak
volt a legnagyobb közönsége. Termé-
szetesen azt is hozzá kell ehhez ten-
nünk, hogy ez a szakosztály tartotta a
legtöbb előadást ebben a negyedévben.
Ez azonban nem változtat azon a té-
nyen, hogy falusi előadásainkat meg-
kedvelték és szeretik a dolgozó parasz-
tok. Amint sok helyen el is mondották,
igen sokat tanulnak ezekből az előadá-
sokból.

Külön kell említenünk a mezőgazda-
sági szakköri előadássorozatok sikerét.
Januártól kezdve a megye több közsé-
gében és városában szőlészeti, rizs- és
méhészeti szakköröket vezettek előadó-
ink. A szervező munkát a MÉSZÖV
szervei végezték. A szakkörök hallgatói
n.inden helyen nagy gonddal tanulmá-
nyozták az előadások anyagát, és szor-
galmasan tanultak. Most, miután .az
előadások minden szakkörben befeje-
ződtek, minden hallgató a MÉSZÖV és
a Társulat pecsétjével ellátott bizonyít-
ványt kap.

Üzemi előadáspropagandánk is fejlő-
dött az elmúlt negyedévhez viszonyítva.
Egyrészt több előadást tartunk, más-
reszt az üzemekben is többet törődnek
a hallgatóság szervezésével és az elő-
adás megfelelő előkészítésével. Elsősor-
ban a Szolnoki Fűtőházra vonatkozik
ez a megállapítás, tekintve, hogy ezzel
az üzemmel a leggyümölcsözőbb az
együttműködésünk. Mind az üzemben,
mind az üzemtől távolabb eső kultúr-
otthonban sok előadást tartottunk és
tartunk az év folyamán, ezenkívül kö-

zös műsorokat is fogunk rendezni, kü-
lönösen a nyáron. Ezek a műsorok egy
részt a Társulat megyei szervezetének
klubjában, másrészt a Fűtőház kultúr-
otthonában, illetve szabadtéri színpa-
dán bonyolódnak le. Nem találtuk azon-
ban még meg a kellő összhangot sem a
Szolnoki Papírgyár, sem a Szolnoki Cu-
korgyár vezetőivel, kultúrfelelőseivel.
Minden igyekezetünk oda irányul, hogy
ezekkel az üzemekkel is olyan kapcso-
latokat építsünk ki, mint amilyet a
Szolnoki Fűtőházzal sikerült létrehoz-
nunk.

Jelentős megbeszélés zajlott le a
klubban március 4-én kiváló szolnoki
pedagógusok, valamint párt- és állami
vezetők között a Központi Vezetőség
köznevelési határozata végrehajtásának
tapasztalatairól. A jelenlévő pedagógu-
sok kimerítően tájékoztatták tapaszta-
lataikról a párt- és állami vezetőket,
Meg lehetett állapítani, hogy helyes
időnként az ilyen közvetlen találkozás,
rr.ert vezetőink a köznevelési munka
minden problémájáról közvetlenül érte-
sülhetnek. A pontos tájékozódás után
természetesen helyesebb intézkedések
születnek.

Járási és városi szervezeteink kezde-
nek mindjobban felzárkózni, s a munka
ei edményessége tekintetében nagy lé-
pést tettek előre. Különösen érvényes
ez jászapáti, karcagi, túrkevei és még
tübb vidéki szervezetünkre.

A Magyar-Szovjet Barátság
Hónapja

Megyei szervezetünk jelentékenyen
hozzájárult a program sikeréhez. Elő-
adóink a megye különböző részein, dol-
gczó parasztok, munkások, értelmisé-
giek előtt színvonalas, a szovjet kultúra
és mezőgazdaság vívmányait ismertető
előadásokat tartottak.

Ezek főként a szovjet agrotechni-
ka magyarországi alkalmazásáról, vala-
mint a szovjet és az orosz irodalom
nagyjairól, jelentős műveiről szóltak. A
Barátság Hónapja idején szervezeteink-
ben és más szervek, elsősorban a Ma-
gyar-Szovjet Társaság rendezésében a
következő irodalmi előadások hangzot-
tak el: A szovjet irodalom fejlődése az



Októberi Porradalomtól. A szovjet iro-
dalom a szovjet film tükrében, A szov-
jet regény, Puskin élete és művei, Ma-
karenkóról, Az orosz és szovjet iroda-
lom, stb.

Március 16-án a Magyar-Szovjet Tár-
saság megyei szervezetével közös ren-
dezésben nagy érdeklődés mellett klub-
estet tartottunk megyei szervezetünk
klubjában Alexej Tolsztoj halálának 10.
évfordulója alkalmából. A klubest elő-
adója Szurmay Ernő, irodalmi szakosz-
tályunk elnöke volt.

Egészségügyi vonatkozásban is ered-
ményesen zárult a Barátság Hónapja.
Városi és falusi .előadásokon kívül
március elején a Magyar-Szovjet Társa-
sággal közösen a szolnoki Verseghy
Gimnázium dísztermében ünnepélyes
előadói ülést rendeztünk, melynek há-
rom előadója volt: Kiss Ferenc profesz-
szor, Kossuth-díjas akadémikus (Buda-
pest), Jaki Gyula sebészprofesszor (Sze-
ged) és Pataki István kandidátus-ad-
junktus (Budapest).

Trencsényi-Waldapfel Imre
előadása

Megyei szervezetünk az MSZT-vel
közösen a Barátság Hónapja keretében
élménybeszámolót rendezett március
5-én a megyei szervezet klubjában, me-
lyen Trencsényi-Waldapfel Imre egye-
temi tanár tartott előadást szovjetunió-
beli tapasztalatairól. A megjelent ven-
dégek nagy élvezettel hallgatták előadá-
sát; különösen tetszett a Dzsambul ka-
zahsztáni költő életéről és müveiről
szóló beszámoló.

Csokonai-emlékiumepség
Szolnokon

Megyei .szervezetünk a Hazafias
Népfront Megyei Bizottságával és a
Verseghy Könytárral karöltve méltó
keretek között ünnepelte meg március
21-én Csokonai halála 150. évfordulóját
a szolnoki Szigligeti Színházban.

Nagyszámú közönség előtt Vargha
Balázs, az Irodalomtörténeti Társaság
titkára tartott nagyhatású beszédet a
költő életéről és költészetéről. Az elő-
adáson megjelentek nagy élvezettel
hallgatták Vargha Balázs szavait.

Az előadás után Török Erzsi Kossuth-
díjas énekművész Csokonai-dalokat
énekelt, Palotai Erzsi előadóművész és
Velenczcy István, a szolnoki Szigligeti
Színház művésze Csokonai-verseket
adott elő nagy sikerrel, A, Chiovim

Márta, a szolnoki zeneiskola művész-
tanára pedig nagy tapssal fogadott he-
gedűműveket mutatott be. Zongorán
kísért András Béla és Nagy Pál.

Az ünnepség méltó folytatása volt a
Társulat megyei szervezete által eddig
rendezett nagy irodalmi esteknek. Az
előadás hallgatósága kellemes emlékek-
kel távozott, méginkább szívébe fogadta
nagy költőnket, Csokonai Vitéz Mi-
hályt,

Az Irodalomtörténeti Társaság
képviselői a Társulat klubjában

Vargha Balázs, az Irodalomtörténeti
Társaság titkára és Bán Imre, a debre-
ceni tudományegyetem docense március
22-én megbeszélést folytatott az iro-
dalmi szakosztály néhány tagjával. Az
Irodalomtörténeti Társaságnak az a cél--
ja, hogy minél több vidéken lakó szak-
embert vonjon be az irodalomtörténeti
kutatásba. Ennek gyakorlati módozatait
vitatták meg. A Társaság minden se-
gítséget megad ahhoz, hogy tudomá-
nyos érdeklődésű tagjaink könyvismer-
tetéssel, kisebb tanulmányok írásával,
egy-egy terület nagyobb igényű feldol-
gozásával, kiadásra kerülő régebbi mű-
vek szövegének gondozásával bekapcso-
lódhassanak ebbe a munkába.

Hegedűs Géza,
József Attila-díjas író Szolnokon .

A megyei szervezet irodalmi szakosz-
tálya március 22-én Hegedűs Géza, Jó-
zsef Attila-díjas író részvételével vitár.
rendezett a mai magyar irodalom kér-
déseiről. Bevezető előadást Hegedűs
Géza tartott, és ezt igen sok tartalmas
hozzászólás követte.

Az előadás a szocialista realista ábrá-
zolásmód kérdéseiről szólt, és vázolta
azt is, miképpen jelentkeznek ezek a
problémák irodalmunk új alkotásaiban.
Sok érdekes adat, nézet került felszín-
re ez alkalommal is, és a megjelentek
újabb ismeretekkel gyarapodva tértek
haza. (

Irodalmi szakosztályunk mind a Cso~
kenai-est, mind az irodalmi vita meg-
rendezésével dicséretreméltó munkát
végzett,

Megemlékezés Vásárhelyi Pálról

Ünnepélyesen emlékezett meg Vásár-
helyi Pálról, hazánk nagy fiáról már-
cius 26-án a Társulat megyei szerveze-
te és a Hazafias Népfront Városi Bt*



g a Közgazdasági Technikumban.
Kz alkalommal volt az iskola névadó
emlékünnepélye, melyen Kemény Lász-
ló igazgató, a Társulat tagja tartott em-
lékbeszédet. Az ünnepség keretében
leleplezték Vásárhelyi Pál arcképét,
melyet Chiovini Ferenc festőművész,
művészeti szakosztályunk tagja festett.

József Attila emlékünnepscg
Öcsödön

Március végén a Társulat klubjában
a párt, állami és tömegszervezetek kép-
viselőinek jelenlétében megalakult a
József Attila Emlékbizottság, melynek
az volt a feladata, hogy nemzetünK
nagy költőjének emlékéhez méltóan
megszervezze a szolnoki és öcsödi em-
lékünnepségeket.

A megyei emlékbizottságnak tagja
lett Kiss László, a Megyei Pártbizott-
ság osztályvezetője; Kun Elek, a Ha-
iPfias Népfront Megyei Bizottságának
titkára; Vida Béla. a Társulat megyei
titkára; Sebestyén János, a Szakszerve-
zetek Megyei Tanácsának elnöke; Ka-
posvári Gyula, a Megyei Népművelési
Állandó Bizottság elnöke, a Damjanich
Múzeum vezetője: Kisfaludi Sándor, a
Verseghy Könyvtár vezetője; Papi La-
jos, a Megyei Tanács Népművelési Osz-
tályának h. vezetője; Bárdi Sándor, a
DISZ Megyei Bizottságának képvise-
lője és Garáz István, a Kunszentmár-
toni Járási Pártbizottság titkára.

A megyei emlékbizottság ösztönző
útmutatása nyomán megalakult az
öcsödi emlékbizottság is. melyben a
község vezetőin kívül résztvettek azok
is, akik együtt jártak iskolába József
Attilával.

Öcsödön április 10-én egésznapos ün-
nepség zajlott le. Délelőtt 10 órakor Se-
bestyén János, a megyei emlékbizottság
tagja mondott beszédet a gyermek köl-
tő volt lakóházán és a Váncsodi iskola
falában elhelyezett emléktábla leleple-
zésekor. Az öcsödi dolgozók nagy tö-
megben vettek részt az ünnepélyen.

Délután a községi pártbizottság tit-
kára nyitotta meg a kultúrotthonban
rendezett József Attila emlékkiállítást,
melyen szintén sok érdeklődő jelent
meg. A kiállítás a budapesti József Atti-
la Múzeum segítségével készült.

Este nagyszabású kultúrműsor zajlott
le ugyancsak a kultúrotthonban, mely-
nek keretében Miklós Róbert főiskolai
tanár, a Társulat Központi Irodalmi
Szakosztályának tagja mondott emlék-
beszédet,

Külpolitikai esi a klubban,

Április 15-én külpolitikai klubestet
rendeztünk, melynek előadója Novo-
báczky Sándor, a Szabad Nép munka-
társa volt. Kitűnő előadást tartott a je-
lenlegi nemzetközi problémákról, majd
beszélt külföldi útjai élményeiről is,
melyek igen érdekesek és tanulságosak
voltaki

E sikeres klubest nyomán arra tö-
rekszünk, hogy ilyen módon tájékoz-
tassuk tagjainkat és vendégeinket a
bel- és külpolitika fontos, minden em-
bert érintő kérdéseiről.

Szocialista szerződések
és megállapodások

A Társulat megyei szervezete erőtel-
jesen törekszik arra, hogy megfelelő
számban és minőségben tartson előadá-
sokat a szolnoki és vidéki üzemek dol-
gozóinak. E célból szocialista szerződé-
seket és megállapodásokat köt az üze-
mek szakszervezeti vezetőivel, akik a
kulturális nevelés feladatainak elvégzé-
sére hivatottak. Ennek értelmében —
a munkások érdeklődésének előzetes
tanulmányozása után — a Társulat me-
gyei szervezete előadássorozatok meg-
tartását vállalja. Az üzemek szakszer-
vezeti vezetőinek az a szerződésben fog-
lalt legfontosabb feladatuk, hogy meg-
teremtsék az előadások megtartásának
előfeltételeit.

Ilymódon már több üzemmel kötöt-
tünk szerződést, illetve megállapodást,
melynek nyomán fellendült az üzemi
ismeretterjesztő munka. A megállapo-
dások, illetve szerződések kötésének
nemcsak ez az egy előnye van. Amint
a Szolnoki Fűtőház és a Társulat me-
gyei szervezete között kialakult jóvi-
szony példája mutatja, a megállapodá-
sok arra is vezethetnek, — s ez fontos
cél — hogy egészséges és termékeny
kapcsolat alakuljon ki az üzemi mun-
kások és a Társulatban tömörült értel-
miségiek között.

A szerződések és megállapodások kö-
tése a második negyedévben is folya-
matban van.

Klubélet

A megyei szervezet klubja 1954. de-
cember 11. óta működik. Azóta sok ér-
dekes, tanulságos vita és előadás hang-
zott el a klubtanács rendezésében. El-
sősorban tagjaink, de a szolnoki értel-
miség zöme is tudomást szerzett arról,



hegy a klub komoly kulturális góc- díg úgy alakult ki. hogy a hétfői napon
ponttá nőtt. a&ronómusok, kedden a politikai szak-

A klubesteken kívül más szerepe is orztály tagjai, szerdán az egészségügyi
van a klubnak. A lehetőséghez mérten s?akosztály tagjai jönnek el a klubba
igyekszik biztosítani a kötetlenebb szó- beszélgetni, vitázni es szórakozni. Ezek
rakozási lehetőségeket. Ebből a célból «* e s t é k mindinkább tartalmasabbak és
szakosztályaink különböző napokon vonzóbbak,
szakosztályi klubesteket rendeznek. Ed- V. B.

Helyreigazítás

A JÁSZKUNSÁG előző számának (1955. február, II. évf. 1. szám) 28. oldalán
a cikk I. fejezete 3. bekezdésének utolsó mondatába értelemzavaró sajtóhiba csúszott.
A mondat helyesen így hangzik: „Ez a termetcsökkenés férfiaknál 30—40, nőknél már
23—26 éves korban megkezdődik."
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