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Lenin-emlékest a Társulat klubjában.

Megyei szervezetünk politikai szak-
osztálya április 28-án, Lenin, a marxiz-
mus nagy teoretikusa és a proletárfor-
radalom vezére születésének 85. évfor-
dulója alkalmából emlékestet, rendezett
a Társulat klubjában. Az ünnepi beszé-
det Fodor Mihály elvtárs, a Megyei Ta-
nács elnökhelyettese tartotta.

Az előadás részletesen foglalkozott
Lenin életével, politikai tevékenységé-
vel és rövid áttekintést adott műveirő.
Az' előadásból világosan kirajzolódott
Lenin nagy egyénisége és hatalmas
ideológiai munkássága.

Vita a Szigligeti Színház
Shakespeare „A makrancos hölgy"

c. darabjának előadásáról.

Május 3-án este a klubban az iro-
dalmi és művészeti szakosztály közös
rendezésében tartott klubesten Kis-
faludi Sándor, az irodalmi szakosztály
tagja mondott bevezető értékelést. A
nagy számban megjelent hallgatóság
körében a bevezető után magasszínvo-
nalú vita alakult ki a darabról, az elő-
adásról és a rendezés egyes problémái-
ról. Általában elfogadták Kisfaludi elv-
társ értékelését, de sok egyéb értékes
észrevételt is tettek, melyeket a szín-
ház képviselői is elfogadtak.

A vita végén az az egyöntetű véle-
mény alakult ki, hogy ez az előadás a
Szigligeti Színház ez évi előadásainak
egyik legjobbja volt, és a nézők igen
kiváló művészi alakításokkal találkoz-
hattak.

Kár, hogy a színház tagjai, különösen
pedig a szereplők közül csak néhányan
jelentek meg a klubesten, és ilyen mó-
don a legfőbb célt — a színész és a néző
közvetlen találkozását — ez a klubest
nem érhette el.

P. Bak János kiállítása Budapesten

A Képzőművészeti Alap május 5-től
„ május 20-ig kiállítást rendezett Buda-

pesten, a Csók István-Galéria termei-
ben P. Bak János festőművész, művé-
szeti szakosztályunk elnökének művei-
ből.

Május 6-án, a kiállítás ünnepélyes

megnyitóján Végvári Lajos műtörténész
mondott beszédet. A kiállítást igen sok
fővárosi és szolnoki dolgozó tekintette
meg.

Előadások a Társulat klubjában
olajbányászati szakvezetők részére

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Olajbányászati
Szakosztályának abonyi csoportja a
Társulat megyei szervezetével karöltve,
előadássorozatot rendez az alföldi olaj-
fúrásokban résztvevő szakvezetőknek.

Az első előadást — május 10-én —
Zonda Pál mérnök tartotta nagyszámú
hallgatóság előtt „Az alföldi fúrások le-
hetőségei műszaki fejlesztés terén"
címmel. Az előadáson megjelent Ma-
jerszky Béla szakosztályi elnök, Szat-
mári Ferenc, az alföldi csoport elnöke,
Buda Ernő főmérnök, a nagyüzemek
több képviselője, valamint a szolnoki
párt- és állami szervek képviselői.

Másodízben június 11-én az egyik bri-
gád számára tartottak előadást, melyet
ismét sikeres vita követett.

Politikai vita a megyei szervezet
klubjában

Nagysikerű és színvonalas vita zajlott
le a klubban május 12-én este a Köz-
ponti Vezetőség márciusi határozatával
kapcsolatban. A vitát Kiss László elv-
társ, a Megyei Pártbizottság osztályve-
zetője, a Társulat politikai szakosztá-
lyának tagja vezette. A vitaindító elő-
adást dr. Dankó Sándor, a politikai
szakosztály elnöke tartotta.

Az előadást követő vitában sokan
szólaltak fel, s különösen a párt vezető-
szerepét, a szocialista iparosítás fontos-
ságát és a Hazafias Népfront feladatait
hangsúlyozták. Viszonylag kevés szó
esett azonban az értelmiség sajátos fel-
adatairól és szerepéről. Kiss László elv-
társ vitazáró összefoglalója is ezeket a
kérdéseket emelte ki.

A vita tanulságai arra indították a
klubtanácsot, hogy júliusban ismét po-
litikai vitát rendezzen, ezúttal az értel-
miség szerepéről a szocializmus építé-
sében. Előreláthatóan ez a téma is nagy
érdeklődést és tartalmas vitát fog ki-
váltani.
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Kiállítás a felszabadult Bulgáriáról
Megyei szervezetünk a Kultúrkapcso-

tetok Intézetével és a szolnoki Helyőr-
ségi Tiszti Klubbal karöltve kiállítást
rendezett a Tiszti Klub emeleti termé-
ben ,,A szabad Bulgária 10 éve" címmel.

A kiállításon megjelentek előtt Elek
Lajos, a Városi Tanács elnökhelyettese,
a Társulat tagja és Margaréta Ruszeva,
a bolgár követség kultúrattaséja mon-
dott beszédet.

Értelmiségi béketalálkozó
A Megyei Békebizottság és megyei

szervezetünk május 13-án Szolnokon, a
Tisza Szálló szalonjában értelmiségi ta-
lálkozót rendezett, melyen Veszély Já-
nosné, az Országos Béketanács kikül-
döttje és Mesterházi Lajos író is meg-
jelent. Dr. Lévai Károly, a megyei kór-
ház igazgató főorvosa számolt be a IV.
békekongresszus értelmiségi bizottságá-
nak munkájáról, s ezzel kapcsolatban
Lukács György akadémikus, az Orszá-
gos Kulturális Bizottság titkára felszó-
lalásáról.

Dr. Lévai Károly beszámolóját élénk
vita követte, npajd a vita után megvá-
lasztották a Megyei Békebizottság mel-
lett működő kulturális bizottságot.

Történészek vándorgyűlése
A Magyar Történelmi Társulat Kelet-

magyarországi Csoportja május 21-én
vándorgyűlést tartott a Társulat klub-
jában. Ennek keretében alakították
meg a Történelmi Társulat Szolnok me-
gyei csoportját.

Az ülés napirendje első pontjaként
Szilágyi Károly tartott előadást „Túr-
keve mezőgazdasága a szocializmus út-
ján" címmel, melyet vita követett. Ez-
után alakuló taggyűlést tartottak.
Varga Zoltán egyetemi tanár, a Törté-
nelmi Társulat Keletmagyarországi
Csoportjának ügyvezető alelnöke mon-
dott beszédet. A taggyűlés a Szolnok
megyei csoport titkárává Kaposvári
Gyulát, a Damjanich Múzeum vezető-
jét, a megyei szervezet történelmi szak-
osztályának elnökét, helyettesévé pedig
Járomi József levéltárost, megyei szer-
vezetünk tagját választotta meg.

A taggyűlés után a megye kulturális

intézményeinek vezetői, párt- és tanácsi
vezetők, valamint a túrkevei pártbizott-
ság képviselőnek részvételével folytató-
dott a vita Szilágyi Károly dolgozatá-
ról, amelyet megyei szervezetünk a
JASZKUNSÁGI FÜZETEK című soro-
zatban kíván megjelentetni. A vitán
résztvett Spira György, a Magyar Tör-
ténelmi Társulat képviselője is.

Kulturális ankét
A Magyar-Szovjet Társaság és a Me-

gyei Tanács Népművelési Osztálya a
Társulat megyei szervezetével karöltve
ankétot rendezett május 25-én a Tisza
Moziban ..Tapasztalatok a Szovjetunió
kulturális életéből' címmel.

Az ankét bevezetőjeként Bíró Lívia, a
a Budapesti Pártbizottság tudományos
és művészeti osztályának vezetője, a
Szovjetunióban járt kulturális delegá-
ció tagja tartott értékes előadást, majd
a kialakult vitát vezette és összefog-
lalta.

Az ankét után bemutatták a Zsurbin
család című szovjet filmet.

Klubest a szolnoki gepida ásatásokról
A megyei szervezet klubtanácsa május

26-án jól sikerült klubestet rendezett a
Szolnok környéki gepida ásatásokról.
Kaposvári Gyula, a történelmi szakosz-
tály elnöke tartott rövid bevezető elő-
adást az ásatások és a leletmentések je-
lentőségéről, majd dr. Kovrig Ilona és
dr. Török Gyula, a Nemzeti Múzeum
muzeológusai tartottak élvezetes, rövid
beszámolót kutatásaik tárgyköréből. Dr.
Dr. Nemeskéri János antropológus, a
Természettudományi Múzeum Ember-
tani Tára vezetője a feltárt sírmezők
embertani anyagának fontosságáról és a
letűnt korok emberének megismeréséről
beszélt. Az előadásokhoz számosan hoz-
zászóltak.

Kitüntetett pedagógus-tagjaink
A pedagógusnap alkalmából Szolno-

kon és a megyében is több nevelőt tün-
tettek ki kiváló munkájuk elismeréséül.
Tagjaink közül dr. Száz János, a szol-
noki közgazdasági technikum h. igazga-
tója ,.kiváló tanár"-i címet; Szűcs Béla
jászberényi ált. isk. igazgató „kiváló ta-
nító''-i címet és a vele járó jutalmat;
Erdész József tiszafüredi ált. isk. igaz-
gató pedig az „oktatásügy kiváló dolgo-
zója" elnevezésű kitüntetést kapta.
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Kitüntetett pedagógusok fogadása
a klubban

Június 4-én megyei szervezetünk klub-
jában rendezte meg a pedagógusok szak-
szervezete a kitüntetett pedagógusok fo-
gadását, melyen a pártbizottságok kép-
viselői, a megye és a város vezetői is
megjelentek.

A fogadás jó hangulatban zajlott le;
élénk eszmecsere alakult ki a párt- és
állami vezetők és a pedagógusok között.

Könyvheti ünnepségek
Ünnepélyes külsőségek között ren-

dezte meg a megyei szervezet, a Városi
Tanács Népművelési Osztálya és a Ver-
seghy Könyvtár a könyv ünnepét. Jú-
nius 6-án este a Tisza Moziban népes
hallgatóság előtt Mesterházi Lajos író
tartott előadást a könyvről és az olva-
sásról, majd saját írói munkásságáról és
terveiről. Sok adattal és példával bizo-
nyította, hogy a magyar dolgozó nép ma
már olvasó néppé vált, és a kultúra
egyre szélesebb rétegek közkincsévé
válik.

Az előadás után a szolnoki Szigligeti
Színház művészei — Cziráky Júlia, Ser-
íőző Ilona és Velenczey István — adtak
színvonalas műsort, melynek során Ge-
reblyés László költő is felolvasott saját
verseiből.

Az irodalmi est után Mesterházi La-
jos, Gereblyés László és Botond Edit, a
Szabad Nép munkatársa a Társulat
klubjában még sokáig elbeszélgetett az
ott megjelent szolnoki értelmiségiekkel.

I. Racsev látogatása
a megyei szervezetben

Kedves vendége volt június 7-én a
szolnoki népművelési szerveknek. A
bulgáriai ismeretterjesztő munka egyik
vezetője, í. Racsev látogatott el Szol-
nokra, és a klubban találkozott a nép-
művelési intézmények vezetőivel. A fo-
gadáson jelen voltak a város párt- és
állami vezetői is.

I. Racsev részletesen érdeklődött a
megyében folyó ismeretterjesztő munka
tartalmi és szervezési kérdései felől. Bő
felvilágosítást kért a TTIT tevékenysé-
géről, szervezeti életéről és más kultu-
rális tevékenységről. A megjelent kultu-
rális vezetők viszont betekintést nyer-
hettek a Bulgáriában folyó ismeretter-
jesztő munkáról, a bolgár kulturális in-
tézmények tevékenységéről.

Előadás a Békebarlang felfedezéséről
Június 14-én kétízben töltötte meg

zsúfolásig a Tisza Mozi termét a szol-
noki iskolás és felnőtt közönség: Jakuts
Lászlóné egyetemi tanársegéd, geológus
tartott vetítettképes előadást az agg-
teleki barlangról és a Békebarlang fel-
fedezéséről .Az élvezetes előadást az
Aggtelek című színes film bemutatása
követte.

Június-végi előadások a klubban
Június második felében gazdag prog-

ram zajlott le a megyei szervezet klub-
jában. Június 15-én Wagner Richárd
műveiből hallottak részleteket zenei so-
rozatunk látogatói. — Két nap múlva,
június 17-én filozófiai-pedagógiai szak-
osztályunk tagjai és az e kérdések iránt
érdeklődő értelmiségiek Heller Ágnes,
a filozófiai tudományok kandidátusa
előadását hallgatták meg ,.Az ész trón-
fosztása. Az irracionalizmus, mint a né-
met reakció filozófiai alapja" címmel.
Az értékes előadást vita követte. — Jú-
nius 22-én egészségügy-biológiai szak-
osztályunk rendezett előadást, melyen
Tavgl Harald egyetemi tanár beszélt az
új vitaminokról és hormonokról. A nagy
tetszéssel fogadott előadás után szak-
osztályunk tagjai közül többen fejtették
ki véleményüket e kérdésben szerzett
tapasztalataikról.

László Gyula előadása Szolnokon
A Városi Tanács nagytermében ren-

dezte meg megyei szervezetünk László
Gyula egyetemi tanár, a Nemzeti Mú-
zeum osztályvezetője előadását „A hon-
foglaló magyar nép élete'" címmel. A
kitűnő, a legújabb kutatási eredménye-
ket is magában foglaló előadást nagy-
számú közönség hallgatta meg. V. B.

Járási szervezeteink életéből

Jászberény
A jászberényi szervezet 1954. április

24-én alakult meg. Jelenleg 29 tagunk
van: orvosok, mérnökök, pedagógusok,
agronómusok, 5tb. Tagjaink a megyei
szakosztályokban tevékeny szerepet vál-
laltak, szívesen látogatják a szakosztá-
lyok összejöveteleit is.

Szervezetünk az utóbbi hónapokban
már rendszeres munkát végzett, ered-
ményesen kapcsolódott bele a járás tár-
sadalmi, gazdasági és kulturális életébe,
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Jelentős szerepet vitt pl. a jász kultúr-
hónap szervezésében és lebonyolításá-
ban. Ugyancsak fontos munkát végeztek
tagjaink a jászsági állattenyésztési hó-
nap idején. A Társulat tagjai által ké-
szített állattenyésztési kiállítást Jász-
berényben és a járás öt községében
igen sok dolgozó paraszt látogatta meg.
Az állattenyésztési hónap idején jelen-
tős mértékben megnőtt a társulati elő-
adások száma, melyek főként az állal-
tenyésztés kérdéseivel foglalkoztak.

Ez a munka, valamint Molnár József
által a Homok-tanyai gazdakörben ren-
dezett szőlészeti és borászati tanfolyam,
a dr. Edelényi Béla által Jászárokszállá-
son vezetett méhészeti tanfolyam, to-
vábbá a Nyilas István által Pusztamo-
nostoron vezetett állattenyésztési tanfo-
lyam a párt és a kormány mezőgazda-
ságfejlesztési határozatait támogatta.

Több alkalommal meglátogattuk a
tanyaközpontokat is, ahol a Társulat
munkájának, kiadványainak megismer-
tetésével újabb termékeny területeket
szereztünk a társulati munka számára.

Üzemekkel, vállalatokkal és a honvéd-
séggel szocialista szerződéseket kötöt-
tünk, s a szerződésekben foglalt megál-
lapodások szerint tervszerűen folyik az
ismeretterjesztő munka. Külön meg kell
emlékeznünk a Fémnyomó- és Lemez-
árugyár igazgató elvtársáról, aki ko-
moly támogatásban részesíti a jászbe-
rényi szervezetet.

Eddigi alkalomszerű összejövete^in-
ket a jövőben rendszeresítjük. A peda-
gógus szakszervezet klubhelyiségében, a
vezetőség szíves engedélyével, minden-
kor otthonra találunk. A közeljövőben
azonban a Fémnvomó- és Lemezárugyár
veszi kezelésbe a volt Lehel Szállót,
mely a város kultúréletének jelentős
központja lesz. Kilátásunk van arra,
hogv a Társulat jászberényi szervezete
helyiséget kap ebben az épületben, és
megkezdheti rendszeres klubéletét.

Bihari Sándor

Jászapáti
A jászapáti járásban működő társulati

tagok az elmúlt negyedévben 15 isme-
retterjesztő előadást tartottak, melyeket
összesen több mint ezer látogató hallga-
tott meg. Az előadások szervezésében
igen nagy segítséget jelent a járási kul-
túrház munkája. Általa vált lehetővé,
hogy minden csütörtökön este hangos
oktatófilm vetítésével egybekötött isme-
retterjesztő előadást tudunk tartani.

Télen és tavasszal az előadások hall-
gatóinak száma 100—150 között mozgott,
ez a létszám azonban a tavaszi munkák
megindulásával egyre csökken. A jelen-
legi létszám előadásonkint 50—70 hall-
gató.

A járási szervezet tagjai a társulati
ismeretterjesztő előadásokon kívül több
előadást tartottak a gazdakörökben.

A megyei titkárság kezdeményezésére
értelmiségi klub létrehozásának alapjait
raktuk le. Sajnos, a szükséges anyagiak
hiányában berendezett helyiséggel egye-
lőre nem rendelkezünk. Társadalmi se-
gítséggel azonban ezt a problémát is
meg lehet oldani. Ezután a fenntartás
költségei már nem okoznak különösebb
gondot, mert azt a tagok magukra vál-
lalták.

A járásban működő tagok száma az e
hónapban felvett négy új taggal együtt
húsz. Túlnyomó részük pedagógus, de
vannak orvosok és a^ronómusok is.

Az elmúlt negyedévben előadói meg-
beszéléseken és egy értelmiségi klubes-
ten igyekeztünk az ismeretterjesztő elú-
adásokkal kapcsolatban feltétlenül szük-
séges politikai és módszertani kérdése-
ket megvitatni.

A következő félévben fontos felada-
tunkként előtérbe helyezzük a politikai
és — mint eddig is — az agronómiai is-
meretterjesztést.

Dr. Tésy István
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