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A megyei szervezet elnökségének
ülése

A megyei szervezet elnöksége július
5-én este ülést tartott a szervezet klub-
jában. Az ülésen a Társulat Országos
Központja képviseletében résztvett Len-
gyel Sándor elvtárs, természettudomá-
nyi titkár is.

Az elnökség a megyei titkárság írásos
jelentése alapján megvitatta a megyei
szervezet félévi munkáját, majd a JÁSZ-
KUNSÁG szerkesztőbizottságának tájé-
koztatóját hallgatta meg a kiadvány
egyes kérdéseiről.

A megyei titkárság jelentése az év el-
ső öt hónapjában végzett szervezeti és
tartalmi munkát értékelte. E szerint öt
hónap alatt az előirányzott 464 előadás
helyett 522 előadást tartottak a szerve-
zet tagjai. Ezek közül 368 előadás a
megye városaiban, 154 előadás pedig a
falvakban hangzott el. Ebben az idő-
szakban összesen 38.880 fő hallgatta meg
a társulati előadásokat. Legtöbb hallga-
tót az agronómiai (10.195). a történelmi
(7092) és az irodalmi (5181) előadások
vonzottak.

A jelentés második része részletesen
elemezte az egyes szakosztályok kereté-
ben elhangzott előadásokat, azok hatá-
sát és eredményeit a megye jellegéből
kiindulva. Ennek kapcsán beszámolt a
jelentés a megyei szervezet klubjának
munkájáról, valamint a JÁSZKUNSÁG
útján folytatott munkáról is. Megállapí-
totta, hogy az előadásos propaganda szá-
maiban és tartalmában is fejlődött az
elmúlt félév folyamán. A szervezet
klubja egészében véve — bizonyos egy-
oldalúság mellett is — helyes irányban
fejlődött és egyre nagyobb értelmiségi
rétegek érdeklődését kelti fel magas-
színvonalú előadásaival és vitáival.

A titkárság beszámolója ezután az
MDP Politikai Bizottságának a Társulat
munkájáról szóló határozata, valamint
a Társulat Országos Központja márciusi
határozata alapján elemezte a megyei
szervezet munkájában fellelhető hibá-
kat. Megállapította, hogy a megyei szer-
ve-et munkájában is jelentkeztek bizo-
nyos jobboldali tendenciák, melyek aka-
dályozták a szervezet munkájának to-
vábbi helyes és eredményes kibontako-
zását. A jelentés elsősorban arra muta-
tott rá, hogy a politikai ismeretterjesz-
tés bizonyos mértékig háttérbe szorult s
a társadalomtudományi szakosztályok

munkáját általában a befeléfordulás
jellemezte. Az előadások nagyobbrészt
irodalmunk, történelmünk és művészeti
életünk múltjának haladó vonásait, ese-
ményeit és alakjait mutatták be, kevés
szó esett a közelmúltról és a legújabb
időkről. Keveset foglalkozott a szervezet
a megye munkásmozgalmának hagyo-
mányaival, azok feltárásával. de alig
hangzott el előadás a magyar és nem-
zetközi munkásmozgalom eseményeiről
is. A megtartott előadások tematikai
vizsgálata azt is mutatja, hogy nem for-
dított elég gondot a megyei szervezet
arra, hogy megismertesse előadásainak
hallgatóságával a Szovjetunió és a kör-
nyező népi demokráciák életét, fejlődé-
sét és eredményeit.

Főként a természettudományi szak-
osztályok munkájában volt tapasztal-
ható a pozitivista tényközlés. mely szin-
tén káros jelenség és feltétlenül kikü-
szöbölendő a szervezet munkájából.

A mezőgazdasági témájú előadások-
ból — bár ezek fontosak és eredménye-
sek voltak — nagyrészt hiányoztak a
termelőszövetkezeti propagandát előse-
gítő előadások, holott a megye jelenlegi
helyzete azt kívánja meg, hogy minél
több ilyen témájú előadást tartsunk
falvaink'ban és városainkban egyaránt.

Ugyancsak kevés olyan előadást tar-
tott a szervezet, mely az ipar és a me-
zőgazdaság termelési kapcsolatait, ezzel
együtt a munkás-paraszt szövetség meg-
szilárdítását szolgálta volna.

A hibák elemzése nyomán rámutatott
a jelentés arra, hogy a Titkárság mun-
kájában is mutatkoztak fogyatékossá-
gok, melyek kiküszöbölése fontos fel-
adat. Szorosabbá és eredményesebbé
kell a jövőben tenni a titkárság és az
elnökség kapcsolatát, hogy a Szolnok
megyei értelmiségben meglévő aktivitás,
kezdeményező kés7ség szabadon érvé-
nyesülhessen a szervezet munkájának
minden terén.

Az elnökség, alapos vita után hatá-
rozatot hozott a hibák kijavítására és
instrukciókat adott a szervezet második
félévi munkájára vonatkozóan.

Az ülés második napirendi pontjaként
Kisfaludi Sándor, a JÁSZKUNSÁG fele-
lős szerkesztője tájékoztatta az elnöksé-
get a kiadvány különböző kérdéseiről,
melynek nyomán olyan határozat szüle-
tett, hogy az elnökség legközelebbi ülé-
sén vitassa meg ? JÁSZKUNSÁG mun-
káját, szerkesztési elveit, s hozzon eb-
ben határozatot.
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Irodalmi klubest
a perzsa hősmondáról

Nagysikerű irodalmi klubest zajlott le
a szervezet klubjában június 23-án este.
Dr. Gaál László, nyugdíjas karcagi gim-
náziumi igazgató, a.7 Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem meghívott előadója
tartott magasszínvonalú, élvezetes elő-
adást „A perzsa hősmonda és Firdouszi.
(Oj fordítások a Sáhnaméból.)" címmel.

A megjelentek feszült figyelemmel
hallgatták az előadót, aki szerencsésen
helyezte a mába ezt az egy évezred előtt
született hősmondát. Űj fordításai be-
mutatásában is ez a cél vezérelte —
sikeresen.

Az előadás után a klubest közönsége
még sokáig együtt maradt és tanulsá-
gos, érdekes beszélgetést folytatott ked-
ves vendégével. Dr. Gaál Lászlóval. A
beszélgetésből kiderült az a kívánság,
hogy a klubest részvevői szeretnék az
ősszel újra meghallgatni Dr. Gaál Lász-
lót, amit az előadó meg is igért.

Vita a szocialista iparosítás
kérdéseiről

A megyei szervezet politikai szakosz-
tályának közgazdasági munkabizottsága
a Magyar Nemzeti Bankkal közös ren-
dezésben július 8-án este ankétot tartott
a klubban a szocialista iparosítás kér-
déseiről. Az előadást Dévai Rezső, a
politikai szakosztály tagja tartotta.

Az előadást követő vitában az iparo-
sítás elvi kérdései mellett az önköltség
csökkentésének és a megyei ipar elhe-
lyezésének problémái kerültek felszínre.

Ez az előadás egyébként bevezetője
volt egy nagyobb sorozatnak, mely a
nyár és az ősz folyamán folytatódni fog.
A következő előadások és viták is a
szocializmus építésének különböző elvi
é.s gyakorlati problémáival foglalkoznak.

Ankét a közösségi nevelés
kérdéseiről

Filozófiai-pedagógiai szakosztályunk a
Pedagógus Szakszervezet Városi Bizott-
ságával együtt július 21-én ankétot ren-
dezett a szervezet klubjában „A közös-
ségi nevelés" címmel. Az ankét bevezető
előadását Juhász Ferenc, a Pedagógiai
Tudományos Intézet munkatársa tar-
totta.

A megjelent pedagógusok figyelemmel

hallgatták az e tárgyban nagy felké-
szültséggel rendelkező előadót, majd az
előadás után egyrészt kérdéseket tettek
fel, másrészt kicserélték az iskolai ne-
velőimunkában szerzett tapasztalataikat.

Az előadás részvevői új ismeretekre
és új tapasztalatokra tettek szert a si-
keresen lezajló vitában.

ÍJti beszámoló
az új Lengyelországról

A megyei szervezet klubtanácsa jú-
lius 26-ára meghívta a Társulat klub-
jába a nemrég Lengyelországban járt
Bszterág Albertet, a Népművelési Mi-
nisztérium ismeretterjesztési osztályá-
nak vezetőjét, hogy tartson előadást
lengyelországi útjának tapasztalatairól.

Eszterág Albert elvtárs előadása sok
hallgatót vonzott, s rendkívül érdekes,
megfigyelésekben, élményekben gazdag
volt. A klubest részvevői megismerked-
tek a most kialakuló új lengyel kultúra
jellemző vonásaival, elsősorban a jól
működő szakszervezeti kulturális tevé-
kenységgel. Megelevenedett az újjáépülő
Varsó, Stalinogrod és a többi nagy len-
gyel város élete. Az előadó beszámolt
a Lengyelországban folyó hatalmas üte-
mű építkezésekről, s a lengyel élet több
egyszerűbb, héflköznapi vonásáról, jel-
legzetességéről is.

A klubest közönsége nagy élvezettel
hallgatta az előadást és utána még szá-
mos kérdést tett fel az előadónak, fő-
ként a kulturális élet szervezetére és
vezetésére vonatkozóan.

Ismerkedési est
A Megyei Tanács Népművelési Osz-

tálya a nyár folyamán néptáncoktatói
és karvezetői tanfolyamot indított Szol-
nokon, melynek részvevői főként a pe-
dagógusok közül kerültek ki.

A tanfolyam augusztus 1-én indult
meg s az első nap végén a hallgatók
ismerkedési estre gyűltek össze a Tár-
sulat klubjában. A beszélgető, zenélő és
táncoló tanfolyamhallgatók jól érezték
magukat. Jelen volt az ismerkedési es-
ten Kaposvári Gyula is, a Megyei Nép-
művelési Állandó Bizottság elnöke.

A hallgatók, legközelebbi látogatásuk
alkalmával előadást hallgatnak meg a
klubban, melyet Ballá Péter, a Népmű-
vészeti Intézet munkatársa tart számuk-
ra.

V. B.
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