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Az idei őszi-téli ismeretterjesztő mun-
ka megindulásának időpontja kissé elhú-
zódott az időjárás okozta mezőgazdasági
munkakiesések miatt, de így is kétségte-
lenül lemérhető, komoly fejlődésről ad-
nak számot a statisztikai adatok.

Mielőtt ezekre rátérnénk, meg kell
említenünk azt. hogy az előadásszámok
és a tematika változatossága mellett fon-
tos eredmény az előadások elvi és szak-
mai színvonalának egészséges emelke-
dése. Ellenőrzött előadásaink tapasztala-
tai, valamint a szervezőtitkárok írásos
és szóbeli jelentései bizonyítják ezt a
megállapítást.

Az októberi és a novemberi előadá-
sokról készített statisztika a következő
képet mutatja.

A két hónapban összesen 157 előadást
tartottak a megyei szervezet előadói
15 009 haUgató előtt. Ebből októberre 71
előadás, novemberre pedig 86 előadás
esik. A decem'beri előadások száma az
eddigi adatok szerint, és az emelkedő
tendenciából következtetve még maga-
sabb lesz.

A politikai, valamint a filozófia-peda-
gógiai szakosztály ebben az időszakban
23 előadást tartott 1824 főnyi hallgató-
ság előtt. Az előadások jórésze azonban
pedagógiai tárgyú volt, ami azt jelenti,
hogy politikai szakosztályunk eddigi jó
eredményein kissé megpihent. Fontos
feladat tehát, hogy a mostani, az isme-
retterjesztés számára legalkalmasabb
időszakot politikai szakosztályunk is
eredményesen használja ki.

Üzemi előadásaink száma és színvo-
nala hónapról hónapra örvendetesen
emelkedik. Októberben csak 8 üzemi elő-
adásunk volt. Novemberben ez a szám
már 17-re emelkedett. A két hónapban
tartott 25 előadást 1367 dolgozó hall-
gatta meg.

A falusi előadások száma azonban nem
emelkedik ilyen biztatóan. A két hónap-
ban összesen 23 falusi előadás hangzott
el, klb. egyforma arányban, 2645 hallgató
előtt. Ebből a termelőszövetkezetekben
tartott előadások száma 9, a hallgatók
száma 846 fő. Ezek a számok egyáltalá-
ban nem megnyugtatóak, s arra inte-
nek, hogy erőteljesen fokozzuk a falusi
ismeretterjesztő munkát, a Társulat Or-
szágos Elnöksége határozatának megfe-
lelően.

Az ifjúság közötti ismeretterjesztő

munka az elmúlt hónapokhoz viszo-
nyítva kezdeti eredményekhez ért. A két
hónapban 12 olyan előadásunk hangzott
el a megyében, melyeket DlSZ-szerveze-
tek rendeztek az ifjúsági hallgatók ré-
szére. A fiatalok természetesen más elő-
adásokon is nagy számmal vesznek részt,
azonban ez nem változtat azon a fontos
követelményen, hogy megjavítsuk az
együttműködést az ifjúsági szervezetek-
kel. Tervbe vettük egy Ifjúsági Akadé-
mia megindítását a DISZ-szervezetek tá-
mogatásával. A terv a Városi Pártbizott-
ság és'a DISZ segítségével a megvalósu-
lás stádiumában van.

Népballada-est
November 4-én a Közlekedési Műszaki

Egyetem előadótermében, a Verseghy
Könyvtár segítségével népballada-estet
rendeztünk. Az est előadója Grtutay
Gyula akadémikus volt. Ismertette a ma-
gyar népballadák keletkezésének körül-
ményeit, hozzávetőleges időpontjait és
azt a folyamatot, melyen át népballadává
érik a dolgozó emberek vágya, egy-egy
történelmi vagy más eseményről alkotott
véleménye, stb.

Az előadás után Török Erzsi Kossuth-
díjas népballadákat és népdalokat éne-
kelt nagy sikerrel, Jancsó Adrienne elő-
adóművész pedig népballadákat szavalt.
Külön kell megemlékezni Jancsó Ad-
rienne fellépéséről, aki nagy művészettel,
mély átéléssel ismertette meg a hallgató-
sággal a magyar népbal'adák legszebb-
jeit. A megjelent hallgatóság megelége-
déssel, nagy művészi élménnyel gazda-
godva távozott az estről.

Novemberi klubestek
A novemberi klubműsor az októberi-

hez viszonyítva gazdagabb, színesebb és
változatosabb volt, a szolnoki értelmisé-
giek csaknem minden rétegéhez szólt.
Volt benne biológiai, irodalmi és törté-
nelmi csakúgy, mint műszaki, pedagógiai
és egészségügyi tárgyú előadás.

November 9-én dr. Kontra György
egyetemi tanársegéd tartott előadást a
biológiai faj fogalmáról, melyben tulaj-
donképpen ismertette és öszefoglalta a
Liszenkó-vitát. A klubest hallgatósága
nagy érdeklődéssel hallgatta az értékes
előadást, és ezt követően sok kérdéssel
fordult az előadóhoz.
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November 14-én az MSZT megyei
szervezetével közös rendezésben Kali-
ninről, a nagy szovjet államférfiről em-
lékezett meg jól felépített és kidolgozott
előadásban Tóth Tibor tanulmányi fel-
ügyelő, a megyei szervezet tagja. A klub-
esten főleg nevelők vettek részt, akik az
előadás után élénk eszmecserét folytat-
tak Kalinin munkásságáról.

November 17-én Buda Ernő főmér-
nök, a megyei szervezet elnökségének
tagja tartott nagy érdeklődést kiváltó
előadást „A kőolaj bányászata" címmel.
Az előadásban nemcsak a kőolaj bányá-
szatának technikai kérdéseit ismertette
az előadó, hanem kitért a szolnoki olaj-
fúrások eddigi és várható eredményeire
is. A nagy számban megjelent hallgató-
ság rendkívül kíváncsi volt erre az elő-
adásra, mert Szolnok környékén .évek
óta folynak fúrások, azonban ezek ered-
ményeit nem ismtrte. Csupán egy szű-
kebb körű tanulmányi kirándulás rész-
vevői rendelkeztek kiterjedtebb ismere-
tekkel. A nagy érdeklődést a hozzászólá-
sok és kérdések száma is mutatta, me-
lyekre Buda Ernő részletesen és nagy
körültekintéssel válaszolt.

November 22-én ,.Izotópok a gyógyá-
szatban" címmé! két előadó tartott érde-
kes és színvonalas előadást. Dr. Gáspár
László, a Magyar Tudományos Akadé-
mia vácrátóti kutatóintézetének vezetője
az izotópkutatásnak. az izotópok fel-
használásának általános elveit, dr. Rodé
Iván kórházi főorvos pedig az orvosi izo-
tópgyógyászati eljárásokat ismertette. A
megjelent hallgatóságnak mindkét elő-
adás nagy élményt jelentett.

November 24-én Kaposvári Gyula, a
szolnoki Damjanich Múzeum vezetője
tartott érdekes előadást a szolnoki vár
történetéről. A hallgatóság a rövid átte-
kintésben megismerkedett a vár történe-
tének olyan szakaszaival is. melyek ez-
előtt nem voltak ismeretesek: Kaposvári
elvtárs beszámolt azokról az eredmé-
nyekről is, melyeket az elmúlt években
végzett ásatások szolgáltattak.

November 25-én az MSZT megyei
szervezetével együtt rendeztük meg a
sportegészségügyről szóló előadást, meiy-
nék előadója dr. Nemessuri Dezső volt.
Előadásában érdekes, közérthető módon
ismertette a gyógytorna jelentős ered-
ményeit a betegek felgyógyulása után, s
több klinikai esetet említett érveinek
alátámasztására. Az előadás után több
hozzászóló — elsősorban testnevelő taná-
rok — a sportolás közben előforduló sé-
rülések, ficamok gyógytornával történő
kezeléséről kért felvilágosítást, melyekre
az előadó kimerítően válaszolt.

Épitők műszaki szabadegyeteme

A Társulat megyei szervezete az Épí-
tők Szakszervezetével együttműködve
építőipari munkások és műszakiak ré-
szére szabadegyetemet szervezett azzal a
céllal, hogy a munkában részvevő dolgo-
zók szakmai ismereteit célozza, illetve
kibővítse. A szabadegyetem ünnepélyes
megnyitója november 24-én zajlott le a
Petőfi Kultúrotthonban. Az ünnepi fel-
szólalók között ott volt Tarjáni István
elvtárs a szolnoki Városi Pártbizottság
képviseletében, dr. Ferencz Lajos az Is-
meretterjesztő Társulat képviseletében és
Pelbárt Jenő az Építők Szakszervezete
képviseletében. A felszólalások után Pa-
tonay József főmérnök ismertette részle-
tesen a szabadegyetem célját és tanme-
netét.

Az első előadást november 30-án „Épít-
kezések megindulását megelőző folyama-
tok" címmel Patonay József főmérnök
tartatta. A második előadás a „Falaza-
tok méretei, fejlett falazási módszerek és
azok szerszámai" címmel december 8-án
hangzott el Király Lajos főmérnöktől. A
harmadik előadásra december 22-én ke-
rült sor, amiKor Patonay József főmér-
nök ismertette a megjelent munkások
előtt a szalagszerű építési mód feladatait.
A továb'bi előadások a jövő évi program-
ba nyúlnak át.

Szakosztályi plenáris ülések

November végén és december elején
tartották szakosztályaink szokásos félévi
plenáris üléseiket, melyeken az évi mun-
ka értékelése mellett meghatározták a
jövő félév munkájának legfontosabb fel-
adatait is. A szakosztályi munka fejlő-
dése az elhangzott beszámolókból és az
ezeket követő vitákból világosan kirajzo-
lódott. A műszaki-fizikai-kémiai-csilla-
gászati-matematikai, eddig együtt műkö-
dő szakosztályunk elérkezett fejlődő
munkája révén ahhoz a ponthoz, amikor
már fel kellett bontani a régi kereteket.
Az eddig együtt lévő szakosztályból most
kivált a műszaki részleg, és külön mű-
szaki, valamint külön fizika-kémia-mate-
matika-csillagászati szakosztály alakult.
Az utóbbi szakosztály december 2-án
tartott alakuló ülését, melyen megvá-
lasztották a szakosztály vezetőségét. A
szakosztály elnökének dr. ötvös Dánielt,
Tiszamenti Vegyiművek főmérnökét, he-
lyettesének Tokody Lajost, a Cukorgyár
osztályvezetőjét, szakosztályi titkárnak
pedig Schuck Lajost, a Gépipari Techni-
kum tanárát választották meg. A szak-
osztályi ülés a csillagászati munkacso-
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port vezetőjének Takody hajóst, a felépí-
tendő szolnoki Csillagda szakvezetőjének
és gondnokának Papp László tanárt, az
előadások és bemutatók szervezőjének
pedig Veress Sándor szakosztályi tagot
jelölte ki.

A műszaki szakosztály december 16-án
este tartotta plenáris és egyben alakuló
ülését. Itt is megejtették a választást,
melynek eredményeképpen a szakosztály
elnöke Buda Ernő, a Tiszántúli Kőolaj-
kutató és Feltáró Vállalat főmérnöke lett.
Helyettesének Hegedűs Lajost, a Cukor-
gyár főmérnökét, szakosztályi titkárnak
pedig Király Lajost, a Városi Tanács VB
főmérnökét választották meg.

Minden feltétel adva van tehát ahhoz,
hogy a két szakosztály az új fejlődési
távlatokban megsokszorozza erejét, és
eredményesen szolgálja a társulati mun-
kát, ezzel pedig a párt és a kormány fon-
tos műszaki célkitűzéseit. A két szakosz-
tály vezetőségének és tagjainak lelkese-
dése, munkakészsége biztosíték arra,
hogy feladataikat jól ellátják.

Szálláshelyi előadássorozatok

A megyei szervezet az Építőipari Szak-
szervezettel együttműködve négy szol-
noki munkásszálláson (Rákóczi úti, Saj-
tó utcai, Hunyadi János utcai és Névte-
len utcai) rendez földrajzi, fizikai, egész-
ségügyi és történelmi előadássorozatot.
Az első előadások december 6-án és 7-én
lezajlottak.

Vörösmarty emlékünnepségek
a megyében

Vörösmarty Mihály, nagy nemzeti köl-
tőnk halála 100. évfordulóját megyeszerte
ünnepségek előzték meg, i'letve követ-
ték.

Szolnokon a Társadalom- éí Természet-
tudományi Ismeretterjesztő Társulat,
valamint a Hazafias Népfront Megyei
Bizottsága a Járműjavító Vállalat
kultúrtermében rendezett nagyszabású
emlék ünnepséget december 10-én. Sznr-
may Ernő, a TTIT Irodalmi Szakosztályá-
nak elnöke mondott nagyhatású beszé-
det a költő életművéről, bőven idézve
költészetének legszebb és legkiemelke-
dőbb alkotásaiból.

Az emlékbeszédet szép és nívós műsor
követte. Az Üjvárosi Általános Iskola
kórusa elénekelte a Szózatot, majd
Jancsó Adrienne lépett fel két Vörös-
marty-verssel. Ezt követően Mezriczkyné
Czeglédy Mária művésztanár hegedűszá-
mokat adott elő, majd Kemény László, a

Közgazdasági Technikum igazgatója sza-
valt Vörösmarty verseiből. Pápay Mi-
hály, a TTIT tagja énekszáma után ismét
Jancsó Adrienne szerepelt Vörösmariy-
versekkel, utána Kemény László adta
elő Shakespeare Július Caesar című mű-
véből Antonius beszédét Caesar fölött,
Vörösmarty fordításában. A műsor to-
vábbi részében Mezriczky Lajos művész-
tanár szerepelt zongoraszámokkal, majd
utolsó számként Kemény László elsza-
valta a Szózatot.

A megjelent szépszámú közönség nagy
élvezettel hallgatta mind az előadást,
mind pedig az azt követő műsort.

Karcagon a kultúrotthcnban november
19-én 800 főnyi hallgatóság előtt ár.
Gyergyói János gimnáziumi igazgató tar-
tott előadást Vörösmarty életművéről.
Ugyanitt még egy emlékünnepség volt
december 5-én az Egészségügyi Szak-
szervezet rendezésében, melyen Cs. Ko-
vács Imre tartott előadást.

Kisújszálláson a Gimnázium és a DISZ
közös rendezésében november 19-én és
21-én tartottak ünnepséget. Az egyik al-
kalommal 320, a másik alkalommal pedig
311 hallgató jelent meg a kultúrotthon-
ban. Az ünnepségen Ágotái László és
Csorna Erzsébet gimnáziumi tanárok tar-
tottak emlékbeszédet. A műsorban a
gimnázium növendékei bemutatták Vö-
rösmarty Csongor és Tünde című művét.

Mezőtúron a Leánygimnáziumban zaj-
lott le a Vörösmarty-emlékest, melyen
dr. Dobos Istvánné gimnáziumi tanár
tartott beszédet. Az ünnepségen 350 hall-
gató vett részt.

Jászapátiban a Járási Kultúrotthon telt
meg két ízben is azokkal, akik kíván-
csiak voltak Vörösmarty életművére. Az
ünnepséget november 19-én tartották, s
mindkét alkalommal Borsányi Béni, a
gimnázium igazgatója tartott értékes elő-
adást. A két előadáson mintegy 800 fő
je'ent meg.

Tiszabőn a DISZ-helyiségében' tartot-
tak emlékünnepséget november 16-án,
ahol a fiatalok előtt KáKűi Mária ált. isk.
tanár ismertette Vörösmarty életét és
költészetét.

Jászkiséren november 13-án Donkó
Ottó ált. isk. tanár tartott előadást Vö-
rösmartyról csaknem 300 főnyi közönség
előtt. Az előadás sikerén felbuzdulva a
községben a jövőben havonta tartanak
majd előadásokat irodalmunk és törté-
nelmünk nagyjairól.

Az előadások száma és sikere azt bizo-
nyítja, hogy dolgozóink mindenütt szere-
tettel és érdeklődéssel fogadják a klasz-
szikusainkról szóló irodalmi előadásokat.
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Szülők Akadémiája
Előző számunkban már hírt adtunk ar-

ról, hogy október 26-án indult meg a
Közlekedési Műszaki Egyetem nagyter-
mében a Szülők Akadémiája című elő-
adássorozat, melynek szervezésében a
Társulaton kívül résztvesz a Pedagógus
Szaikszervezet és az MSZT Pedagógiai
Szakosztálya.

A sorozat második előadását november
23-án nagy érdeklődés mellett dr. Her-
mann Aliz óvónőképzőintézeti tanár tar-
totta „Nevelés az iskolás kor előtt" cfin-
mel.

A harmadik előadásra december 14-én
került sor, amikor Bakonyi Pál, a Köz-
ponti Pedagógus Továbbképző Intézet ta-
nára beszélt az iskola, a család és a tár-
sadalom feladatairól a gyermek nevelé-
sében.

Decemberi klubestek

December 2-án a Szovjet-Ukrajna Ün-
nepi .Hetének keretében az MSZT me-
gyei titkárságával együtt ünnepi klub-
estet rendeztünk, melyen Gál Gyula eiv-
társ, a Szolnokmegyei Néplap szerkesz-
tője számolt be szovjetunióbeli élményei-
ről. A klubest igen jól sikerült. Az elő-
adó komoly érdeme, hogy valóban él-
ményszerű előadásával egészen közel
hozta a hallgatósághoz Moszkva és Le-
ningrád életét, történelmi nevezetessé-
geit és kulturális értékeit. A hallgatóság
új és érdekes élményekkel gazdagon tá-
vozott a klubból.

December 5-én Deme László, a Nyelv-
tudományi Intézet munkatársa tartott
előadást a klubban „A magyar helyesírás
új szabályzata" címmel. A klubesten
igen sokan jelentek meg, főleg magyar-
szakos pedagógusok. Az előadó nagy íel-
készültségről tett bizonyságot, amikor

részletesen és a legnagyobb biztonsággal
elemezte az új szabályzat megalkotásá-
nak körülményeit és legfontosabb elveit.
Az előadás után rengeteg kérdésre kel-
lett válaszolnia, míg sikerült minden
problémát tisztáznia az új szabályzat al-
kalmazása kérdésében. A klubest hallga-
tóságának nagyon tetszett az előadás, és
mindenki úgy nyilatkozott, hogy rendkí-
vül sokat tanült be'őle.

December 8-án a megyei szervezet an-
kétot rendezett a Társulat egyik folyó-
irata, a Természet és Társadalom tar-
talmi, valamint szerkesztési kérdéseiről.
Az ankéton megjelent a folyóirat főszer-
kesztője, dr. Székely Sándor elvtárs is. Az
ankét résztvevői értékes javaslatokat tet-
tek a folyóirat további munkájának
megjavítására. Többek között azt, hogy
ne csökkentsék a társadalomtudományi
témájú cikkek számát, hanem tegyék
azokat változatosabbá, élénkebbé.

December 12-én este a művészeti
szakosztály kamarazene-estet rendezett,
melyen sok érdeklődő vett részt. A mű-
sorban J. S. Bach „Versenymű hegedűre
és oboára' c. művét A. Chiovini Márta
(hegedű) és Oertzen Gusztáv (oboa) adta
elő, zongorán Orbán Leó kísért. A műsor
további részében Bencze Éva énekelt
(Mozart: Varázsfuvola — Pamina áriája,
Beethoven: A távoli kedveshez), majd
ismét A. Chiovini Márta szerepelt, aki
Beethoven „Tavaszi szonáta" c. művét
játszotta hegedűn, nagy sikerrel. Mind-
két alkalommal Orbán Leó kísért zongo-
rán. Az est olyan jól sikerült, hogy mind
Bencze Évának, mind pedig A. Chiovini
Mártának újból fel kellett lépnie.

December 15-én az irodalmi szakosz-
tály rendezett klubestet, melynek kere-
tében Híves László, a Szigligeti Színház
dramaturgja tartett nagysikerű előadást
Radnóti Miklós életéről és költészetéről.
A verseket Cziráky Júlia színművész tol-
mácsolta.

V. B.


