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Jegyzetek
az első negyedévi munkáról

Az év első negyedében elért ered-
mények azt mutatják, hogy a szervezet
munkája csaknem minden területen je-
lentős fejlődésen ment keresztül. Amel-
lett, hogy a tervezésben s ezt követően
az eredményekben magasabbra emelked-
tek az előadásszámok és javult az elő-
adások hely szerinti megoszlása, fontos
lépéseket tettünk az irányban, hogy. fel-
lendítsük a belső, szakosztályi életet, és
a tagokat az eddigieknél jobban bevon-
juk az aktív társulati munkába. Segí-
tették e törekvést a klubmunka eredmé-
nyei, valamint a JÁSZKUNSÁG, a szer-
vezet folyóirata is. Előrehaladtunk az
üzemi és falusi munkában is. E helye-
ken új bázisokat teremtettünk az is-
meretterjesztés számára.

A szervezet munkájának utóbbi fej-
lődése örvendetes, azonban nem lehet
szó nélkül elmenni néhány- olyan hiá-
nyosság mellett, melyeket nagyobb erő-
vel és következetességgel kellene kikü-
szöbölni. Néhány szolnoki és vidéki
nagyüzemünkben még Tnost sem sikerült
rendszeresen előadásokat szervezni, ho-
lott ez már régi probléma, s megfelelő
előkészítés után lehetne eredményeket el-
érni. Néhány vidéki szervezetünk még
mindig elhanyagolt, több segítséget vár
megyei szervétől, még most sem javult
kielégítően az ellenőrző munka.

A munka eredményei nem választ-
hatók el a Megyei Pártbizottság és .a
szervezet Elnökségének hathatós támo-
gatásától, eszmei-politikai irányító mun-
kájának javulásától. Ennek nyomán
emelkedett magasabb színvonalra a Tit-
kárság munkája is mind tartalmi, mind
pedig szervezési téren.

A negyedévi munkáról összeállított
statisztika a következőket mutatja.

Ez év januárjában 126 előadást tar-
tottunk 7 351 hallgató előtt, februárban
133 előadást 8 972 hallgató előtt, március-
ban pedig 150 előadást 11321 hallgató
előtt, összesen tehát ebben a negyedév-
ben 409 előadás hangzott el a megye te-
rületén 27 644 hallgató előtt.

Ez a szám azt jelenti, hogy az egész
évre előirányzott 1 240 előadásnak kb 33
%-át tartottuk meg ebben az időszakban.

Javuló tendenciát mutat az előadások
hely szerinti megoszlása:

Jan. Febr. Márc. ossz.
Ipari üzem
Mezőg. üzem
(Tsz. Á. G.)
Vállalat
Terület
(város-falu)
Honvédség
Egyéb

15

21
19

61
1
9

8

23
24

69
1
8

17

28
22

64
8

11

40

72
65

194
10
28

összesen: 126 133 150 409
Az adatokból kitűnik, hogy bár las-

san, de fejlődik az üzemi munka, mert
az üzemi előadások számaránya elérte a
10 %-ot. Természetesen ezt az arányt
feltétlenül és nagyobb mértékben emel-
nünk kell a jövőben. A falusi előadások
alakulása már nagyobb eredményt mu-
tat. Az összes falusi előadások száma a
fentiekből 171, mely az összes negyed-
évi előadáshoz viszonyítva 42 %. Ezen
belül a szociálist szektorokban tartott
előadások aránya szintén 42 °/o, s ez már
azt jelzi, hogy ezen a téren is van mit
javítani a munkán. Az ellenőrzött elő-
adások aránya most már elérte a 10
%-ot.

A következő táblázat az előadások
szakosztályok szerinti megoszlását ábrá-
zolja, és arra mutat rá elsősorban, hogy
a legfontosabb területeken magasabb
előadás-számokat értünk el, mint eddig.

Politikai szakosztály :
Filozófiai-pedagógiai:
Történelmi:
Irodalmi:
Művészeti:
Agronómiai:
Biológiai:
Egészségügyi:
Csillagászati:
Földrajz-geológiai:
Fizikai-kémiai:
Műszaki:

51
43
39
53
20
87
17
43
11
16
12
17

előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás

(12.5)
(10.5)

(9.5)
(12.9)

(4.8)
(21.2)
(4.1)

(10.5)
(2.6)
(3.9)
(4.1)
(4.1)

Összesen: 409 előadás
A kimutatás első helyén szereplő po-

litikai előadások számaránya azt mutat-
ja, hogy elértük a tervünkben lefektetett
követelményt: a 12 %-ot. Fontos ered-
ménye ez a szervezetnek, az nban akkor
lehet majd végérvényesen elkönyvelni,
ha egész évben ilyen arányban tartjuk
meg a politikai előadásokat. A s-ámokon
túl az is jelentős eredmény, hogy az előa-
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dások túlnyomó része fontos bel- és külpo-
litikai kérdésekkel, azonkívül munkajo-
gi kérdésekkel, valamint a társadalmi tu-
lajdon és a társadalmi bíróságok kérdé-
sével foglalkozott. A politikai szakosztály
belső életében is történtek változások,
mert ebben az időszakban az előadások
kidolgozásában, megbeszélésében és el-
lenőrzésében is aktívabbak, határozot-
tabbak voltak előadóink, valamint a
szakosztály vezetősége is.

Filozófiai és pedagógiai tárgyú
előadásaink is szépen fejlődnek, bár, saj-
nos, még mindig elég kevés az érdeklő-
dő. Ebben részes a szervezési munka is,
elsősorban a filozófiai témájú előadások
esetében, mert a gyér érdeklődésre hivat-
kozva nem használ ki minden lehetősé-
get a hallgatóság megnyerésére.

Agronómiai előadásaink ebben a ne-
gyedévben is nagy szolgálatot tettek a
mezőgazdaság fejlesztése céljainak. A
megye mezőgazdasági termelésének sok
fontos problémája került megvitatásra
előadásainkban a dolgozó parasztok előtt.
Jelentős eredménye a munkának az
a körülmény, hogy termelőszövetkezete-
inkben egyre több előadást tudunk szer-
vezni és megtartani. Vannak már a me-
gyében olyan szövetkezetek, melyekben
rendszeresen tartunk előadásokat. Külö-
nösen ki kell emelni a Jászsági Állatte-
nyésztési Hónap időszakában a jászberé-
nyi szervezet által végzett munkát. Dicsé-
retre méltó szorgalommal és aktivitással
vettek részt jászberényi előadóink eb-
ben a munkában.

Műszaki témájú előadásaink nem a
megkívánt ütemben fejlődtek. Ezen a té-
ren az a legnagyobb hiányosság, hogy
a nagyüzemekben még nem sikerült szi-
lárd ismeretterjesztő bázist alakítani.
Ennek következtében rendszertelenek
ezeken a helyeken az előadások, és gyen-
ge az ott dolgozók érdeklődése is. A to-
vábbi előrehaladás egyik fontos feltétele
az, hogy bejussunk a szolnoki és jászbe-
rényi nagyüzemekbe, és ott kiterjesszük
a munkát. Jó eredményekkel járt azon-
ban az építőipari munkások között folyó
ismeretterjesztő munka: havonta rend-
szeresen előre összeállított terv szerint
tartjuk előadásainkat az Építőipari Szak-
szervezet közreműködésével.

A tagok foglalkoztatása tekintetében
is értünk el eredményt. Januárban az
összes társulati előadást a tagok 21.4
%-a tartotta, februárban ez az arány né-
mi csökkenésen ment át (21.1°'o), majd
márciusban újra felemelkedett 24.4 %-
ra. Ez az arány fejlődő tendenciát mu-
tat, s ha mindehhez hozzávesszük a ne-
gyedévben megtartott 17 munkabizottsági

vitát 77 részvevővel, a 173 önállóan ki-
dolgozott előadást, valamint a tagjaink
által ebben az időszakban megírt 12, na-
gyobb munkát igénylő cikket, akkor bát-
ran mondhatjuk, hogy tagjaink aktivitása
nő, érdeklődésük a társulati munka iránt
fokozódik.

A vidéki szervezetek munkájában
általában szintén fejlődés tapasztalható.
Az elmúlt évvel szemben rendszereseb-
ben és tartalmi tekintetben magasabb
színvonalon folyik a munka. Különösen
vonatkozik ez a jászberényi, a kisújszál-
lási és a törökszentmiklósi szervezetre.
Meg kell azonban említeni a túrkevet, a
mezőtúri és a jászapáti szervezet eredmé-
nyeit is, melyek szintén állandóan fejlő-
dő tendenciát mutatnak. Az eredmények
és a fejlődés abban is lemérhető, hogy
ezekben a szervezetekben egyre inkább
törekszenek a társulati munkában rész-
vevő értelmiségiek arra, hogy klub-kere-
tek között folytassák, illetve bővítsék a
társulati munkát, s a vidéki szervezetek-
ben is előtérbe kerüljön a társulati mun-
ka másik része, az értelmiségiek közötti
politikai és felvilágosító munka. Ügy lát-
szik, hogy ezen a téren rövidesen újabb
eredményekről lehet beszámolni. Előse-
gíti a munkát a helyi pártbizottságok tá-
mogatása, mely egyre több esetben nyil-
vánul meg a társulati munkában is.

A Karáigági Hónap
társulati rendezvényei

A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap
előkészítéséből és lebonyolításából a Tár-
sulat megyei szervezetei mindenütt kivet-
ték részüket. Szolnokon és vidéken a ma-
gyar és a szovjet nép barátságáról, a
Komszonnolról, az SZKP XX. kongresz-
szusáról, a szovjet művészet és irodalom
kiválóságairól, a szovjet filmről és egyéb
más témákról a megyében összesen 35
előadást tartottak tagjaink. Ebből 12 elő-
adás politikai. 1 előadás pedagógiai. 4
előadás művészeti. 7 előadás irodalmi, 3
előadás történelmi, 3 előadás fizikai-ké-
miai, 1 előadás pedig biológiai tárgyú
volt. Ezenkívül a Szovjet Mezőgazdaság
Hete keretében kb. 100 hallgató részvéte-
lével központi előadóval nagyelőadást tar-
tottunk Karcagon talajtani kérdésekről.
A Társulat klubjában is szerepeltek ilyen
rendezvények. Előadás hangzott el Sze-
csenovról, az ismert orosz fiziológusról és
az SZKP XX. kongresszusának nemzet-
közi vonatkozású kérdéseiről. Közben egy
meleghangú találkozás és beszélgetés
zajlott le a klubban a szovjet ösztöndí-
jasok és a megyei vezetők között.

Ezek az előadások, viták és egyéb
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rendezvények termékenyen gazdagították
az egyébként ebben az évben nagyon
tartalmas és mozgalmas Barátsági Hó-
nap.

A Barátsági Hónap keretében rendez-
tük meg azt a beszélgetést is a kulturális
intézmények és a társulati tagok részvé-
telével, melynek kedves vendége G. N.
Turcsinyák elvtárs, a leningrádi Kirov
kultúrpalota igazgatója volt. Turcsinyák
elvtárs behatóan érdeklődött a megyei
ismeretterjesztés helyzetéről és problé-
máiról

Klubélet

Február közepétől kezdve a beszámo-
lót, azt mondhatjuk, hogy gazdag, tartal-
mas programja volt a megyei szervezet
klubjának. Február 23-án Dr. Medve
Zsigmond egyetemi tanár tartott előadást
a termelőszövetkezeti jog néhány kér-
déséről, melyet kiterjedt és sikeres vita
követett. Február 27-én Fenyves Pál, az
OMMI munkatársa beszélt az új gyümöl-
'csösök telepítéséről és azok keletkezésé-
ről a megjelent szolnoki agronómusok
előtt. Február 28-án este Diószegi András,
Szabad Nép munkatársa a mai magyar
irodalom kérdéseiről tartott érdekes elő-
adást, majd a következő hónapban, már-
cius 8-án Kaposvári Gyula, a szolnoki
múzeum vezetője ismertette' az 1849.
március 5-i szolnoki csata lefolyását.
Március 20-án Elek Tibor ezredes ^Dia-
lektikus módszer és tudományos megis-
merés", majd március 23-án Fábián Pál

egyetemi adjunktus „A magyar nyelvhe-
lyesség kérdései" címen tartott élvezetes,
több hozzászólást kiváltó előadást. Poli-
tikai szakosztályunk március 29-én ren-
dezte meg először az SzKP XX. kongresz-
szusának anyagáról szóló vitát, melynek
előadója Patkó Imre szerkesztő volt. Áp-
rilisban az első klubelőadást Malán Mi-
hály tartotta igen nagy érdeklődés
mellett „Fajelmélet és tudomány" címen.
Április 12-én Kanizsai-Nagy Antal iroda-
lomtörténész ismertette Tóth Árpád köl-
tészetét, majd 16-án este Kádár Zoltán, a
debreceni egyetem docense tartott elő-
adást „Mátyás király és a magyar rene-
szánsz" címen. A következő napon, ápri-
lis 17-én Makkai György hírlapíró, a Bé-
ke és Szabadság külpolitikai rovatának
vezetője beszélt színesen és érdekfeszí-
tően a közel- és középkeleti politikai ese-
ményekről. Április 19-én „Verseghy és a
magyar jakobinusok" címen Benda Kál-
mán, a Történettudományi Intézet mun-
katársa tartott értékes előadást, mely
azért is jelentős, mert Verseghyről, Szol-
nck szülöttjéről igen kevés előadást tar-
tottak a városban.

Kitfintetetés

Jó munkája elismeréséül a napokban
kapta meg Erdész Sándor jászberényi
múzéumvezető, történelmi szakosztá-
lyunk tagja a Szocialista Kultúráért ki-
tüntető jelvényt.

V. B-


