
A T Á R S U L A T É L E T É B Ő L
A II. ötéves terv irányelveinek

vitái a klubban

Május 28-án délelőtt és délután a szer-
vezet agronómiai és műszaki szakosztálya '
rendezett vitát a klubban a második öt-
éves terv irányelveiről s ezzel kapcsolat-
ban a megye mezőgazdaságának, vaia-
mint iparának helyzetéről. A szakoszi ily
tagjain kívül mindkét alkalommal részt
vettek a vitán meghívott vendégek is.

Délelőtt tíz órákor kezdődött az első
vita a megye mezőgazdasági szakvezetői-
nek és a szakosztály tagjainak részvéte-
lével. Jelen volt többek között Nyiri Béla,
a MTVB Mezőgazdasági Igazgatóságának
főagronómusa, Magas László, a szervezet
agronómiai szakosztályának elnöke,
Vedrődy Gusztáv a Mezőgazdasági Igaz-
gatóság terv-osztályának vezetője, Sassi
István, a Gépállomási Igazgatóság főmér-
nöke, Kiss Gyula, a Szolnoki Cukorgyár
termelési osztályának vezetője, Nyirő
László, a Micsurin Agrártudományi
Egyesület titkára, Debreczeni András, a
mezőtúri Törő Pál Tsz elnöke, Bobvos
János, a kisújszállási gépállomás igazga-
tója, Németh Lajos, az Országos Terv-
hivatal Mezőgazdasági Osztályának vsze-
toje, Sípos Gyula, az Országos Tervhivatal
osztályvezetője, Soós Leventéné, a Társu-
lat Központjának munkatársa, a megyei
szervezet titkárságának képviselői, Veze-
kényi Ernő karcagi, Mihályjalvi István
kisújszállási kutató és még mások.

Magas László megnyitója után Vedrődy
Gusztáv tatott bevezető előadást, mely-
ben alaposan elemezve a megye mező-
gazdaságának helyzetét, a mezőgazdasági
termelést befolyásoló körülményeket, a
legiontosabb megvitatandókra irányította
a figyelmet. Foglalkozott a talajjavítás, a
műtrágyázás, az öntözés és ezzel kapcso-
latban a tereprendezés kérdéseivel, a ka-
lászosok átlagtermésének alakulásával,
a takarmánytermelés fokozásával, az
állattenyésztés intenzitásának növelésé-
vel és a beruházások felhasználásával.

Friedrich Ferdinánd, a Mezőgazdasági
Igazgatóság termelőszövetkezeti osztályá-
nak vezetője a rejtett tartalékok felhasz-
nálására hívta fel a figyelmet. Szolnok
megyében ilyen, rejtett tartalék a nád,
melyet a megyei termelőszövetkezetek
nem termelhetnek. Véleménye szerint a
termelőszövetkezetek közös iterületén a
szálastakarmányok termelését kell elő-
térbe helyezni.

Kiss Gyula, a Szoln«ki Cukorgyár osz-
tályvezetője felszólalásában a cukorrépa-
termesztés kérdéseiről beszélt. Tapaszta-
latai szerint a megyében sok helyen ter-
melnek répát rossz talajon, máshol vi-
szont, cukorrépa termelésre alkalmas te-
rületen n.ás növényeket •'érmeinek. Eb-
ből magyarázható az a körülmény, hogy
egyes helyeken elacsony a holdanként!
termésátlag. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a cukorgyári mésziszapdt használják
fel a termelőszövetkezetek talajjavításra.

Nyiri Béla, a Mezőgazdasági Igazgató-
sáé főagronómusa vo't a következő fel-
szólaló. Mindjárt a bevezető'ben hangsú-
lyozta/, hogy Szolnok megyéből többen
tettek már sok értékes javaslatot, azon-
ban nem tudják, hogy a javaslatoknak
mi lett a sorsuk. Ez esetben reméli, hogy
választ kapnak az általuk felvetet kér-
désekre.

Szerinte a termésátlagok emelésének
problémája megoldható az őszi növények
betakarításának gépesítésével. Ezzel pár-
huzamosan lehetővé válik, hogy az ftszi
búzát október végéig elvessék. E két
lehetőség együttes megvalósítása révén
1,5 q^val emelhető az őszi búza termés-
átlaga. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik
— véleménye szerint — a talajerő-gaz-
dálkodás megjavítása is. Javasolta, hogy
az ezer holdon felüli termelőszövetkeze-
teket lássák el trágyaszóró gépekkel.
Szükségesnek látja a tsz-aliapszabály o]y-
irányú módosítását is, 'hogy a belépő
dolgozó parasztnak kötelessége legyen
bevinni a termelőszövetkezetbe a gazda-
ságában összegyűlt trágyát is.

A termésátlag emelésének másik útját
a vetésforgós gazdálkodásra való áttérés-
ben látja. Nem javasol azonban 7 évnél
hosszabb vetésforgót. Az ilyenfajta gaz-
dálkodás megteremtésének előfeltétele a
jelenlegi begyűjtési rendszer megvál-
toztatása, illetve a vetésforgós gazdálko-
dáshoz való alkalmazása. Jelenleg fordí-
tott a helyzet, és ez nagyon helytelen.

Figyelemre méltó az a véleménye is,
hogy a mezőgazdaságban egyre kevesebb
a hozzáértő szakember. Az volt a javas-
lata, hogy idősebb, nagy tapasztalattal
rendelkező dohányosok, juhászok, kaná-
szok és egyéb foglalkozásúak mellé küld-
jenek fiatalokat, hogy átvehessék azok
tudását és a későbbiekben hasznosíthas-
sák.

A mezőgazdaság részére előirányzott
beruházási összeget alacsonynak tartja.
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Szerinte a II. ötéves terv irányelvei sem
veszik teljesen figyelembe a mezőgazda-
ság valóságos szükségleteit.

Vezekényi Ernő és Mihályfalvi István,
a karcagi és 'kisújszállási kutató intéze-
tek vezetői egyöntetűen kifogásolják,
h< gy amíg Gödöllőn 51 fő, Martonvásáron
52 fő a kutatóintézeteik létszáma, addig
Karcagon, ahol a mostoha időjárás és
egyéb kedvezőtlen körülmény miatt a
legnagyobb munkára volna szükség, csak
4 fős az intézet. Ezen >az arányon feltét-
lenül változtatást javasolnak a karcagi
intézet javára, hogy a megye jellegéből
és adottságaiból folyó nagyobb munkát
felelősségteljesen el tudják végezni.

Magas László, a szervezet agronómiai
szakosztályának elnöke, üszőnevelő tele-
pek létesítését javasolta, mert ezzel
3—4 évvel lehetne meghosszabbítani a
teheneik életkorát. A telepeiket a legelte-
tés! bizottságok kezelésébe kellene adni.

A felmerült kérdések egyrészére a
Tervhivatal jelen volt képviselői vála-
szoltak, a kérdések másik részét pedig
— Ígéretük szerint — továbbították felet-
tes szerveikhez.

Ugyamaznap délután 5 órakor a megye
ipari-műszaki vezetői, üzemi mérnökei és
más vendégeik érkeztek a klubba, hogy
megvitassák az irányelvek ipari, műszaki
kérdéseit s ezzel együtt természetesen
megyénk kapcsolódó problémáit.

Turányi István, a Társulat megyei
szervezetének elnöke, az Építőipar; és
Közlekedési Műszaki Egyetem dékánja
nyitotta >meg a tanácskozást, majd utána
Király Lajos, a megyei szervezet műszaki
szakosztályának titkára, a Városi Tanács
főmérnöke tartott bevezető előadást. Nem
kívánt az irányelveik minden fontos pont-
járól 'beszélni, amint mondotta, inkább
első hozzászóló akar lenni. Hangsúlyozta,
hogy nagyobb bizalmat kellene tanúsí-
tani a műszaki vezetők iránt, mert ez a
munka egyik éltető eleme. Az építőipar-
ral kapcsolatos problémák közül a leg-
fontosabbnak az itt dolgozó és nehéz fizi-
kai munkát végző munkások bérrendezé-
sét tartotta. Az alacsony bérek miatt fe-
lületes a munka, a készen átadott épüle-
tekben sok a hiba. Emiatt nincs az építő-
iparnak törzsgárdája. Az építőipar lassan
teljesen elveszíti régi jó szakembereit,
mert azok imás, jövedelmezőbb iparágba
mennek dolgozni, akár segédmunkásnak
is. Súlyos hibának tartotta, hogy az épít-
kezéseket megelőző tervek elkészítésének
határideje csaknem minden esetben el-

húzódik, úgy, hogy az építkezésre foetart-
hatatlanul rövid idő marad.

A lakáskérdéssel kapcsolatban megem-
lítette, hogy Szolnokon a II. ötéves terv fo-
lyamán 2082 lakás építését tervezik. Ezzel
a lakásviszonyokban jelenleg fennálló fe-
szültség valószínűleg enyhülni fog. Meg-
említette még, hogy szükséges lenne újra
visszaáMtai.i a Tiszán a normális hajó-
forgalmat, mert ez a város ellátása és a
megyei közlekedés szempontjából nagy
fontosságú.

Hegedűs Lajos, a Cukorgyár főmérnöke
az építőipari problémákkal kapcsolatban
teljesen egyetértett Király Lajos főmér-
nökkel. A továbbiakban azt javasolta,
hogy azoknak az üzemeknek kívánságai-
val, belső szervezési és műszaki problé-
máiviail sokkal többet foglalkozzanak az
illetékes szervek, amelyek a második
ötéves terviben döntő szerepet kapnak.
Felszólalása további részében saját üzeme
tapasztalataiból kiindulva kérte, hogy a
minisztériumok és az exportra is termelő
nagyüzemek sokkal inkább, mint eddig,
törődjenek a belföldi igények kielégíté-
sével.

A következő felszólaló Szabó László, a
Tiszamenti Vegyiművek főkönyvelője
volt. Értékes és elmélyült gazdasági is-
mereteikre valló felszólalásában igen sok
ipaíi és .mezőgazdasági problémáról be-
szélt, és több javallatot is tett. Vélemé-
nyét a következőkben lehet összefoglalni.
Az ipairi beruházások terhére növelni
kell a mezőgazdasági beruházások ará-
nyát, valamint a közlekedésre fordítandó
összegek nagyságát. Előtérbe kell jobban
helyezni a barnaszén vegvi feldolgozását,
és a szén-lepárló ipar készére magyobb
összegeket kell biztosítani. Megyei vonat-
kozásban a Tiszaimidnitd (Vegyiműveket
vegyikombináttá kell fejleszteni, és a
vegyfezdres gyomirtás iközpomtjává kell
kiépíteni. A megye szikes talajainak javí-
tására nagyobb összeget kell előirányozni.
Nagyobb városaink mellett lefejő tehené-
szetet javasol létesíteni, a beruházások
idejében történő elvégzése érdekében pe-
dig az építőipar bérezési, anyagellátási
problémáit előtérbe kell helyezni. Véle-
ménye szerinit az arányoknak ilyen irányú
eltolódása a szocialista iparosítás élvének
nem mond ellent. Ellenkezőleg: a rendel-
kezésre álló anyagi 'eszközöknek ily irá-
n>ú felihasználása nagyobb biztosíték
arra, hogy a második ötéves terv lényege.
a gazdasági élet megjavítása, külföldi
adósságaink törlesztése, a széles népréte-
gek életszínvonál.ánalk emelése, a nyers-
anyagellátás és élelmiszerellláitás megfele-
lően biztosítva lesz.
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Dr. ötvös Dániel, a Tiszamenti Vegyi-
művek főmérnöke a műanyaggyártás fej-
lődése kapcsán nem tartja megnyugtató-
nak, hogy olyan hatalmas ipari beruhá-
zásunk!, mint a Tiiszamenti Vegyikom-
binát, más állam területéről kapja nyers-
anyagát. Fontosnak tartja azt, hogy az
alföldi földgázkutatásokat terjesszék ki,
továbbá a magyar barnaszénből gyártott
szintézisgáz felhasználása jusson előtérbe
más államból származó nyersanyaggal
szemben.

Felszólalása további részébe^ a kénsav-
termeiés új módszereinek elsajátítására
és alkalmazására hívta fel a figyelmet,
annak érdekében, hogy fcénsav^exportunk
lényegesem csökkenjen.

A nagyobb bizalom, az önállóságra
való törekvés fontosságát emelte még ki
az előbbi felszólalásokhoz kapcsolódva,
majd kitért az ún. CS. épületek építé-
sére. Véleménye szerint ilyen épületeket
ezentúl nem szabad gyártani.

Daróczi Miklós, a Megyei Pártbizottság
munkatársa. Király Lajos és Szabó László
rövid felszólalásai után Turányi István,
a megyöi szervezet elnöke foglalta össze
a vitát.

A vita befejezése után kialakult továb-
bi beszélgetésben részt vett dr. Selmeczi
László, a megyei szervezet földrajz-geo-
lógiai szakosztályának elnöke, Detrekői
Géza, a Földmérési Hivatal vezetője,
Ballá Dezső, a szolnoki Papírgyár mér-
nöke, Dr. Móra László pénzügyi előadó
és még mások.

Mindkét vita igen jól sikerült, alapos
volt, és sok új, helyes javaslattal 'bőví-
tette a dolgozó népünk elé bocsátott
irányelveket. A vita minden részvevője
azt reméli, hogy javaslataira, vélemé-
nyére választ kap. „, ^

Klubélet

Április végén és májusban tovább
folytatódtak & színvonalas klubestek a
szervezet székházában. Április 25-én Dr.
Tangl Harald, a mezőgazdasági tudomá-
nyok doktora tartott érdekes előadást
Nemek és hormonok címen. Másnap az
előadó Jászberénybe utazott, és a szer-
vezet rendezésében nagy-előadást tartott
a fiatalság megtartásának kérdéseiről.
Mindkét előadás igen jól sikerül . és nagy
visszhangot váltott ki. Április 27-én tar-
tottuk Verdi-Operák sorozatunk harma-
dik lemez-estjét. Ez alkalommal az Álar-
cosbál Ikerült bemutatásra. Május 8-án
Rásomyi László geológus beszélt i kő-
olajkutatás történetéről a földrajz-geo-
lógiai szakosztály rendezésében, majd

május 10-én művészeti szakosztályunk
rendezett jólsikerült ankétot Tárgyi nép-
rajzi hagyományaink címen. Az ankét
előadója K. Kovács László egyetemi inté-
zeti tanár, a Magyar Tudományos Akadé-
mia munkatársa volt. Az élvezetes, be-
szélgetésnek számító előadás nagyon le-
kötötte a nagylétszámú hallgatóság figyel-
mét, úgyhogy még éjfél után is többen
együtt maradtak, és hallgatták az előadó
szellemes, magyarázó felvilágosításait.
Május 11-én a Verdi-Operák sorozat ne-
gyedik előadása zajlott le, az Aida.
Május 14-én este szolnoki írók szerepeltek
a klubban. Aszódi Imre és Egri Lajos
tartotta szerzői, estjét szépszámú hallga-
tóság előtt. Mindketten felolvastak műve-
ikből. Az esten még A. Chiovini Márta
hegedült Orbán Leó kíséretében. Május
17-én Néphagyományaink szerepe a
múltban és ma címen Muhary Elemér, a
Népművészeti Intézet néprajzi osztályá-
nak vezetője tartett nagy érdeklődést ki-
váltó előadást a megjelent hallgatóknak.
Ennek a kui.bestnek is barátságos, beszél-
gető jellege volt. Május 18-án filozófiai-
pedagógiai szakosztályunk rendezett vitát
a Véletlenek és csodák című előadás után,
melyet BaZíó István lektor tartott. Május
24-én dr. Sellei Camilló, az Országos
Onkológiai Intézet főorvosa ismertette a
főként orvosokból összetevődő hallgató-
ság előtt az újabb daganatbetegségek
Gyógyító eljárásait. Az előadás után a
hallgatóság még sokáig együtt szórako-
zott. Május 25-én zenei soroza-
tunk utolsó előadásán az Othelló
került volna bemutatásra. Sajnos, egy
nagy zápor „elmosta" ezt az összejö-
vetelt, úgyhogy június 15-én kellett meg-
tartanunk az előadást. Május 29-én a Ma-
gyar-Szovjet Társasággal együtt rendez-
tünk klubestet, melyen Dr. Dobos István,
a mezőtúri gimnázium tanára tartott
nagysikerű előadást Puskin epikus és
drámai műveinek zenei feldolgozása cí-
men. Az előadó hanglemezekkel illusz-
trálta előadását. JúniúS 8-án filozófiai
előadást tartott a klubban Sándor János
egyetemi docens Van-e fejlődés a világ-
ban? címen. A hallgatók figyelmét le-
kötötte a kitűnő előadás.

A könyv ünnepe a megyében

A június 3-án kezdődött idei könyvhét-
re a Társulat szervezetei csaknem min-
denütt megfelelően felkészültek, és a töb-
bi társadalmi szervekkel együttműködve
nagyhatású irodalmi esteket rendeztek a
megye városaiban és községeiben. Június
3-án este ötszáz jászberényi érdeklődő
előtt olvasott fel műveiből Tamási Áron
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Kossuth-díjas író, miután Sáros András
gimnáziumi tanár a könyv ünnepéiül
beszélt. Másnap Szolnokon lépett közön-
ség elé Tamási Áron a Móricz Zsigmond
kutúrotthonban. A hallgatóság melegen
ünnepelte nagy írónkat, és első felolva-
sása után másodszor is a színpadra hívta.
Az irodalmi esten egyébként Szurmay
Ernő, a (megyei szervezőt irodalmi szak-
osztályának elnöke tartott értékes, nagy-
hatású előadást a mai irodalmi problé-
mákról. A műsorban fellépett Jancsó
Adrienne Aszódi-, Jankovich- és Simon-
versekkel, Cziráky Júlia Egri Lajos
egyik novellájával, a Mezriczky-házaspár
hegedű- és zongora-számokkal, Nagy Pál
zongora-számmal, Pápay Mihály énekszá-
mokkal, a Költői úti általános iskola és
a szolnoki Népi Együttes ikórusa pedig
kórusszáimökkal. A jászberényi és szol-
noki ünnepségeket 'hasonló bensőséges
irodalmi esték követték szerte a megyé-
ben. Ezek közül jelentősebb volt a kar-
cagi, ahol Aszódi Imre szolnoki költő
és A. Chiovini Márta hegedűművész sze-
repelt, a Martfűn, a Tisza Cipőgyárbari
tartott est, ahol Ferencz Lajos költő,
Hortobágyi László költő és Tóth István
író jelent meg. Kunszentmártonban, Me-
zőtúron és a megye több helyén szintén
sikerrel zajlottak le a könyvheti ünnep-
ségek.

Szervezeti hírek

A megyei szervezet elnöksége Turányi
István, az Építőipari és Közlekedési Mű-
szaki Egyetem dékánja elnökletével má-
jus 10-én tartotta negyedévi ülését. Meg-
hallgatta a titkárság beszámolóját a ne-
gyedévben végzett munkáról, melyet
Vida Béla megyei titkár terjesztett elő.
Ezután Kisfaludi Sándor, a JÁSZKUN-
SÁG felelős szerkesztője ismertette a
folyóirat negyedévi munkáját és terveit,
n-ajd Vida Bója megyei titkár tájékozta-
tóját hallgatta meg az elnökség az őszi
küldöttközgyűlés előkészítésének felada-
tairól. Végül az új tagok felvételéről dö-
tött az elnökség.

Június hónapban megkezdődtek a
szakosztályi vezetőségi megbeszélések.
PJzek napirendjén a nyári program, vala-
mint a jövő évi terv megvitatása szerepel.

* * *
Jászapátiban május 1-én ünnepélyes

külsőségek Iközött nyitották meg a Peda-
gógus Szakszervezet segítségével létesült
értelmiségi klubot. A megnyitón jelen
volt a járási pártbizottság első titkára és
a járási tanács elnöke is.

* * *
A napokban fejeződtek be a megyei

szervezet által az első félévben szervezett
előadássorozatok: a Szülők Akadémiája,
Az élet nagy kérdései és a Verdi-operák.
A szervezet a második félévben is indít
hasonló előadásisorozatekat.

Kitüntetett tagjaink

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ki-
váló munkája elismeréséül Hack Márton
megyei oktatási, osztályvezetőnek, a Tár-
sulat alelnökének és Makó Menyhért já-
rási oktatási osztályvezetőnek, a Társu-
lat tiszafüredi járási titkárának a Munka
Érdemérem kitüntetést adományozta.

A június 3-i pedagógus napon tag-
jaink közül az alábbiak kaptak kitünte-
tést: Borsányi Béni, a jászapáti általános
gimnázium igazgatója Kiváló Tanár el-
nevezésű kitüntetést, Botond Erzsébet
magyarszakos felügyelő, a szolnoki
leánygimnázium tanára, Császtvay Ist-
ván, a jászberényi tanítóképző tanára.
Kiss Béláné Tóth Lenke, a szolnoki Be-
loiannisz úti ált. iskola tanára, Kiss
Endre, a kunhegyesi Kossuth térj ált.
iskola igazgatója, Sáros András jászbe-
rényi gimnáziumi tanár és Tóth Tivadar,
a Megyei Tanács Oktatási Osztályánali
előadója az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
elnevezésű jelvényt és a vele járó jutal-
mat kapták.

V. B.
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