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A politikai ismeretterjesztés
helyzete

Politikai szakosztályunk ebben az év-
ben — az elmúlt évihez viszonyítva —
nagyobb aktivitással, céltudatos munká-
val elérte azt, hog3r a politikai ismeret-
terjesztés a megyei szervezet munkájá-
nak egészében elfoglalta a megfelelő
helyet, s mind az előadások számában,
mind azok színvonalában jelentős javu-
lás következett be. Az év első negyedé-
ben a politikai előadások száma még
meglehetősen kevés volt, az összes elő-
adások 6.5 %-a. Ezeken az előadásokon
az összes hallgatók 10.7 %-a jelent meg.
A második negyedévben már komoly ja-
vulásról adhatott számot a szakosztály,
hiszen ebben az időszakban már az összes
előadások lli;3 %-a volt Ipolitikai tárgyú,
s laz ezeken laz e'lőadáfKnkin megjeCent hall-
gatók az összes hallgatók számához viszo-
nyítva 14.8 o.'o-t tettek ki.

A politikai ismeretterjesztés munká-
jában bekövetkezett komoly javulás első-
sorban a Központi Vezetőség és a Tár-
sulat Központjának erre vonatkozó ha-
tározatai ösztönző és iránymutató hatá-
sának következménye. A szakosztály
azonban nem állt meg a félévben elért
eredményeknél, hanem rendszeres, na-
gyobb értelmiségi rétegekre kiterjedő
munkájával a harmadik negyedévben
tovább fokozta az eredményeket. A har-
madik negyedév végén az összes előadá-
sok 13.6 %-a volt politikai, melyet az
összes hallgatók 13.8 %-a hallgatott meg.

Ezek az adatok nemcsak a politikai
szakosztály megnövekedett tevékenysé-
gét bizonyítják, hanem azt is, hogy a
megye értelmiségi dolgozóinak érdeklő-
dése növekszik a politikai kérdések iránt.

A termelékenység emelége és az
önköltségcsökkentés

Ezzel a címmel rendezett vitát augusz-
tus 16-án a politikai szakosztály és a
Magyar Nemzeti Bank szolnoki fiókja. A
bevezető előadást Tolna Károly, a politi-
kai szakosztály tagja tartotta. Az ezután
következett vitában megállapították a
felszólalók, hogy bár egyetértettek az
előadóval, szeretteik volna több gyakor-
lati példát hallani. Mintegy az előadás

kiegészítéséül Szabó László, a közgazda-
sági munkabizottság vezetője elsősorban
a gyakorlati kérdések oldaláról világí-
totta meg a termelékenység növelésének
és az önköltség csökkentésének össze-
függéseit, valamint az ezzel kapcsolatos
tennivalókat. Termékeny vita alakult ki
a munkaintenzitás növekedése kérdései-
ben, melyre összefoglaló választ ugyan-
csak Szabó László adott.

A szolnoki kőolajfúrásoknál

Műszaki szakosztályunk augusztus 28-
án délelőtt nagysikerű tanulmányi kirán-
dulást rendezett a szolnoki kőolajfúrá-
sokhoz, Buda Ernő főmérnök, a megyei
szervezet elnökségének tagja vezetésé-
vel. A résztvevők két fúrást tekintettek
meg a Szolnoki Cukorgyár közelében,
egyiket munka közben. Itt Buda Ernő
tartott előadást a fúrás technikájáról,
problémáiról és eredményeiről, majd
Rásanyi László geológus ismertette a
fúrás helyén tapasztalt földtani viszonyo-
kat. Az előadások közben a fúrást végző
munkások bemutatták az ezzel járó kü-
löriböző munkafolyamatokat, a használt
gépeket és fúróhegyeket. A másik fúrás-
nál azt mutatta be Buda Ernő, hogy a
feltörő olaj hogyan jut különböző szaka-
szokon - keresztül a tartályokba, majd
innen vasúti szállítókocsikba.

Háy Károly festőművész előadása

Szeptember 1-én, felkérésünkre, Háy
Károly, az ez időben Szolnokon tartóz-
kodó festőművész tartott előadást a
klubban ,.Képzőművészetünk időszerű
kérdései' címmel. Jelentős ez az előadás
abból a szempontból, hogy ilyen témá-
ról ebben az évben még nem tartottunk
előadást. A megjelent hallgatók figve-
lemmel hallgatták Háy Káro'y fejtegeté-
seit a háború előtti magyar képzőművé-
szet helyzetéről, ezzel kapcsolatban a
szocialista képzőművész-iesoport tevé-
kenységéről, majd az előadás második
részében a felszabadulás utáni fejlődés
egyes állomásairól és problémáiról. Ki-
emelte Háy Károly, hogy nem alakult ki
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képzőművészetünkben a szocialista rea-
lizmus, azonban az eddigi eredmények,
főleg pedig Dcmanovszky Endre munlkás-
sága erősen megközelítik ezt az irányza-
tot. Legtöbb festőművészünk művein
még felfedezhetők a régi, elavult irány-
zatok, de egyre több jel mutat arra,
hogy fejlődésük biztató.

A vitában felmerült az. a kívánság is:
képzőművészeti szerveiihJk törődjenek'
többet a nagymúitú szolnoki művész-
teleppel, hogy elfoglalhassa régi helyét
az ország művészeti életében.

Előadás a nehézipar szerepéről

A szocialista iparosítás kérdéseiről
indított előadássorozatunkban szeptem-
ber 22-én este Hoffner Pál, a Szabvány-
ügyi Hivatal osztályvezetője tartott elő-
adást „A nehézipar szerepe a szocializ-
mus építésében" címmel. Az előadáson
a szolnoki üzemek és intézmények értel-
miségi és fizikai dolgozói jelentők meg.

Hóí'fner Pál azt világította meg elő-
adásában, hogy műszaki szempontból
milyen feladatokat oldott meg nehézipa-
runk, és milyen perspektívák állanak
előtte. Beszélt az előadó a villamosítás
nagy jelentőségéről, s ezzel kapcsolatban
Magyarország villamosításának mérté-
kéről és fejlődéséről. Amint mondotta,
nagy az előrehaladás a villamosítás te-
rén is, azonban rohamosan fejlődő ipa-
runk, városaink és falvamk energiaszük-
ségletét még a háibcrú előttihez viszo-
nyítva négyszeresére növekedett terme-
lés sem tudja zökkenőmentesen kielégí-
teni.

Közvetlenül az előadás után bemutatta
és magyarázatokkal látta el az előadó az
„Önműködő gyár" című filmet. A film-
vetítés befejezésével megkezdődött a
színvonalas, tartalmas vita, melyben
Szabó László, a közgazdasági munka-
bizottság vezetője, Dr. ötvös Dániel, a
Tiszamenti Vegyiművek ' főmérnöke.
Dévai Rezső, a Magyar Nemzeti Bank
szolnoki fiókjának vezetője és Kaposvári
Gyula vettek részt főképpen.

Vita a helytörténeti kutatás
módszereiről

Szeptember 19-én délelőtt a Társulat
klubjában rendezte meg vitáját a Törté-
nelmi Társulat Szolnok Megyei Csoportja
és a Társulat történelmi szakosztálya a
helytörténeti kutatás módszereiről. A

bevezető előadást Kaposvári Gyula, a
történelmi szakosztály elnöke tartotta
és ezt élénk vita követte.

A megbeszélés részvevői a vita befe-
jeztével közös ebéden vettek részt a
Tisza Szállóban.

Üzemlátogatások Szolnokon

A Társulat műszaki szakosztálya foly-
tatva az eddig jól bevált üzemlátogatások
szervezését, szeptember 25-én a Cukor-
gyárba vezetett tanulmányi kirándulást.
A látogatók megtekintették az üzem
termelési folyamatát, kezdve a cukor-
répa ömlesztéstől egészen a kész cukor
tárolásáig. A külöriböző érdekesebb
(munkafolyamatokról Hegedűs Ltajos, a
Cukorgyár főmérnöke, a Társulat el-
nökségének tagja tartott előadást.

Október 16-án a Papírgyárba látogatott
el egy népes csoport. Itt a gyár vezetői
fogadták a tanulmányút résztvevőit,
majd Ballá Dezső főmérnök vezetésével
először a cellulózé gyárat nézték meg.

.Jtt készül a papír nyersanyaga, a cellu-
lózé, rizsszalmából. Egész Európában itt
kísérletezték ki először a gyár mérnökei
a riasszalma-cellulóze gyártását. Ezután
magát a papírgyártás folyamatát tekin-;
tették meg a résztvevők Szilágyi Dezső
mérnök vezetésével.

A Társulat tagjai örömmel látogattak
el ezekbe a gyárakba, hogy megismer-
jék egyrészt a gyá-tási folyamatokat,
másrészt pedig megismerkedjenek az
üzem életével. Rendkívül hasznos és
tanulságos volt mindkét látogatás.

Ankét a könyvkiadók jövő évi
terveiről

Október 6-án nagy érdeklődést kiváltó
ankétot rendezett a megyei szervezet
klubtanácsa. Meghívta a Szépirodalmi,
a Művelt Nép és a Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalatainak képviselőit, hogy az
elkészített írásos terv mellett élőszóval
is ismertessék a következő éve szóló
terveiket.

A Szépirodalmi Könyvkiadó részéről
Véosay Tiborné szólalt fel. Ismertette,
hogy milyen meggondolások vezették a
kiadóvállalatot, amikor összeállította
tervét. Amint mondotta, a jövő évben a
magyar és külföldi klasszikusok mellett
több mai haladó nyugati író műve is
megjelenik. Sok fiatal, tehetséges költő
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és prózairó mutatkozik be a jövő évben
megjelenő új kiadványokban. Nagyobb
bátorsággal nyúlnak a mai témákat fel-
dolgozó könyvekhez is: úgy véli, itt is ja-
vulás áll be a következő évben.

A Képzöművészti Alap és a Művelt
Nép Kiadó képviselői hozzászólásaikban
feleltek a hozzájuk intézett kérdésekre.

Az ankét résztvevői alapos vita tár-
gyává tették a kiadói terveket, és sok
helyes javaslatét tettek. Mindenki helyes
kezdeményezésnek tartotta, hogy mielőtt
a végleges tervek elkészülnek, megkér-
dezik az olvasóközönséget.

Vetítettképes előadás az orosz
realista festészetről

Művészebi szakosztályunk az MSzT-vel
és a Megyei Tanács Oktatási Osztályával
együtt e'öadást rendezett októoer 14-én
a klubban „Az orosz realista festészet'
címmel. Az előadást főként pedagógusok
hallgatták meg, de sok más foglalkozású
értelmiségi dolgozó is megjelent. Az elő-
adást Botos Sándor Munkácsy-díjas
festőművész tartotta.

Az értékes és minden részletre kiter-
jedő előadás után vetített képekben mu-
tatta be az előadó az orosz realista festé-
szet nagy alkotásait.

Vita a Szigligeti Színház
Kőszívű ember fiai előadásáról

A megyei szervezet klubtanácsa októ-
ber 19-én rendezte az első színházi be-
mutató szokásos vitáját. Ez alkalommal
olyan nagy volt tagjaink és vendégeink
érdeklődése, hogy zsúfolásig megtelt a
klub. A társulati tagekon és vendégeken
kívül 'megjelentek a Szigligeti Színház
vezetői és a darabban szereplő művé-
szek is.

Szurmay Ernő, az irodalmi szakosz-
tály elnöke tartott bevezető előadást,
melyben kifejtette kritikai megjegyzé-
seit a színház produkciójáról. Az előadás
után, — mely dicsérően emlékezett meg
a rendezésről és a színészek játékáról —
élénk viia alakult ki. Minden felszólaló
egyformán elismerte a rendezés helyes-
ségét, és több színészi alakítást emelt ki.
Emellett jószándékú, segítő készségről
tanúskodó bírálat is érte tö'tíb színész

munkáját, főleg pedig a kísérő zenét.
Felszólaltak a színészek és a színház,

vezetői is. Ki kell emelni ezek közül
Velenczey István és Gyulai Gál Ferenc
értékes, fontos magyarázatokkal átszőtt
hozzászólását. A vita részvevőinek az
volt a benyomása, hogy most sikerült a
legjobban megtalálni a színészek és a
közösség közötti közös nyelvet. Kíván-
csian várják tagjaink a következő bemu-
tató vitáját.

Megemlékezés az EIMSZ megalaku-
lásának 10. évfordulójáról

Nagyjelentőségű klubestre jöttek össze
október 24-én tagjaink és vendégeink.
Dr. Hajdú GyvJla, az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Nemzetközi Jogi
Tanszékének vezetője, a magyarországi
ENSz-Társaság tagja tartett előadást
„Tíz éves az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete" címmel. A rendkívül érdekes elő-
adást politikai szakosztályunk rendezte,
és azt sokan hallgatták meg.

Az elmélyült és a nemzetközi esemé-
nyeket összefüggéseiben tárgyaló elő-
adás után sok kérdére adott választ Dr.
Hajdú Gyula.

A klubest szünetében a résztvevők
táviratot fogalmaztak meg az Egyesült
Nemzetek Szervezetének. A távira?
szövege a következő:

United States Organisation Secrsíary
General, New York.

A szolnoki értelmiségiek, üdvözlik az
ENSZ-nap alkalmából tartott gyűlésük-
ből az Egyesiili Nemzetek Szervezetét,
mint a 'béke egyik legfőbb biztosítóját.
Reméljük, hogy hazánk, a Magyar Nép-
köztársaság nemzetközi szerződé szkben
lefektetett joga a közgyűlés folyamatban
lévő ülésszakán megvalósul, és elfoglal-
hatja \hblyé<t a nemzetközi szervezetben,
ahol eleget kíván tenni hivatásának
mint a béke fenntartásának odaadó
harcosa.

Dr. Dankó Sándc?:. a politikai szakosz-
tály elnökének kérdésére a hallgatóság
egyhangúan szavazta meg a távirat el-
küldését.

Előadássorozat
a nevelés kérdéseiről

iFilo^ófia-lpedagógiai szakosztályunk!
az MSzT Pedagógiai Szakosztályával és
a Pedagógus Szakszervezettel együtt
Szülők Akadémiája címmel előadás-
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sorozatot indított a Közlekedési Mű-
szaki Egyetem előadótermében.

Az első előadást október 26-án este
Bizó Gyula, az Oktatásügyi Minisztérium
osztályvezetője tartotta nagy érdeklődés
mellett „A nevelés szerepe az ember
fejlődésében" címmel. Örvendetes az a
nagy érdeklődés, melyet a szolnoki szü-
lők tanúsítanak e sorozat előadásai' iránt.
A rendező szervek ugyanis bérleteket
bocsátottak ki 5 forintos áron, s ezeket
rövid idő alatt igen sokan megvásárolták.
Ez a jelenség is azt bizonyítja, hogy he-
lyes volt ilyen témájú előadássorozatot
indítani. A szolnoki példa nyomán
megyénk más városaiban is hasonló soro-
zatok megrendezésére készülnek. Mező-
túron már ki is tűzték az első előadás
időpontját.

A továbbiakban a sorozat résztvevői
az iskolás kor előtti nevelési problémák-
ról, a kulturális és a munkára nevelés
kérdéseiről, a gyermekbűnözés okairól,
stb. fognak hallani.

Shakespeare-est

A megyei szervezet irodalmi szakosz-
tálya október 27-én Shakespeare-estet
rendezett a klubban szépszámú hallgató-
ság részvételével. Az előadást Koczogh
Ákos, a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem világirodalmi tanszékének
vezető tanára tartotta. A hallgatóságnak
nagyon tetszett Koczog Ákos mélyen-
szántó, de mégis egyszerű és világos elő-
adása, örültek annak, hogy az előadó
nemcsak Shakespeare-ről, hanem kora
irodalmáról és társadalmáról is beszélt,
és így teljes képet kaptak a nagy dráma-
író munkásságáról, művei társadalmi
összefüggéseiről.

A hozzászólások inkább kérdések for-

májában hangzottak el, melyekre Ko-
ezogh Ákos részletesen, kimerítően
válaszolt.

Bartók-emlékest
a Szigligeti Színházban

A Társulat, megyei szervezete a Haza-
fias Népfront Megyei Bizottságától, a
Megyei Békebizottságtól és a Városi
Tanács Népművelési Osztályától támo-
gatva október 31-én rendezte meg a
Szigligeti Színházban 'nagyszabású Bar-
tók-emlékestjét, s méltó módon rótta le
kegyeletét a Nemzetközi Békedíjjal ki-
tüntetett nagy magyar zeneszerző emlé-
ke, iránt.

Szépszámú közönség előtt Dr. Schlam-
madiaiger József kórházi főorvos, a me-
gyei szervezet alelnöke megnyitó szavai
után Szöttősy András, a Zeneművészeti
Főiskola tanára tartott előadást Bartók
életművéről és jelentőségéről. Hangsú-
lyozta, hogy a Bartók iránti tisztelet, mű-
vei megértése és szeretete hazánkban is
egyre nagyobb méreteket ölt.

Az előadást követő műsorban a debre-
ceni MÁV Szimfonikusok Bartók három
•művét adták elő: a Magyar Képek-et, a
Magyar Parasztdalck-iat és a Tánc-
szvit-et Pécsi István vezénylésével.
Közben Velenczey István, a Szigligeti
Színház művésze Juhász Gyula „Bar-
tók Bélának" című versét szavalta el,
Török Erzsi Kcssuth-díjas Arató Pál
zengerakísérete mellett Bartók népdal-
feldolgozásaiból énekelt nagy sikerrel,
Mezriczky Lajos, a szolnoki Állami Zene-
iskola művésztanára pedig Bartók egy
népdalfeldolgozását (Kis kece lányom...)
és I. román +ánc című művét játszotta
zongorán nagy sikert; aratva.

V. B.


