
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL
Ismeretterjesztéafink

félévi mérlege
Az elmúlt év azonos időszakához vi-

szonyítva ismeretterjesztő munkánkban
jelentős fejlődés mutatkozik. Míg a múlt
év első felében 617 előadást tartottunk,
folyó év első felében 787 előadás hang-
zott el 48 771 hallgató előtt. Ez a fejlődés
természetes következménye a Társulat
szervezeti megerősödésének országos és
megyei viszonylatban, valamint dolgo-
zóink igénye és bizalma fokozódásának
a társulati előadások iránt. Ez év folya-
mán Társulatunk mind nagyobb gondot
fordított a falusi ismeretterjesztésre.
Ennek érdekében megerősítette tagságá-
nak sorait falun élő értelmiségiekkel,
másrészt városi tagjainak aktivizálásá-
val és a szakosztályok szakmai meg-
erősítésével lehetővé vált a falusi isme-
retterjesztés fokozása. Társulati tagsá-
gunk létszáma a műit év júniusi 384 fő-
ről ez júniusáig 467 főre emelkedett, s
azóta is újabb felvételi kérelmek érkez-
tek megyei szervezetünkhöz.

Ilyen kedvezően alakuló körülmények
mellett eigész évre előirányzott tervünk-
nek 64%-át teljesítettük a félév folya-
mán.

Előadásainknak 11,1%-át ipari üzem-
ben, 8,1%-át tsz-ekben, 5,6%-át állami
gazdaságokban és gépállomásokon,
14,6%-át vállalatoknál, intézményeknél,
21,7%-át városi, 21,5%-át falusi .kultúr-
otthonokban, tömegszervezetekben, gaz-
dakörökben. 4.6%-át honvédségnél és
12.8%-át egyéb (tanfolyam, klub, stb.)
helyen tartottuk. Ez az arány kétségtele-
nül helyes fejlődést mutat az előző évhez
'képest, egyben azonban azt is megmu-
tatja, hogy fokoznunk kell tevékenysé-
günket az ipari munkásság és a paraszt-
ság körében, a me?ye társadalmi és gaz-
dasági szerkezeti fejlődésének megfele-
lően. A számadatok további egybevetésé-
ből megállapítható, hogy előadásainknak
35,2%-át paraszti hallgatóság előtt tar-
tottuk, melynek 39%-át a szocialista
szektor képezi. Ez a szám további fel-
adatra mutat, nevezetesen: a parasztság
körében is a szocialista fejlődés útjára
lépett parasztságunk közötti munkára
kell nagyobb figyelmet fordítanunk a
jövőben.

Az egyes tudományágak területén vée-
zett munkánk számbavétele a következő
képet .mutatja, a szakosztályok tevé-
kenysége eredményének sorrendjében:

Szakosztály Előadás
Agrártudományi
Irodalmi
Filozófiai-pedagógiai
Politikai
Egészségügyi
Történelmi
Műszaki
Biológiai
Művészeti
Földrajzi
Fizikai-kémiai
Csillagászati-matemat.
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E számadatok egymagukban is beszél-

nek. Nem árt azonban, ha — a mögöttük
lévő tartalmi munka ismeretében — né-
mely tanulságot levonunk belőlük. He-
lyes, a megye jellegének megfelelő a
mezőgazdasági ismeretek népszerűsítésé-
vel első helyen való foglakozás. Hiányos-
sága e téren végzett munkánknak azon-
ban az előadások tartásának alkalomsze-
rűsége. Az előadások egy része mezőgaz-
dasági szakemberek előtt hangzott el. Ez
egymagában nem volna hiba, mert fel-
adatunk a mezőgazdasági értelmiséggel
való foglalkozás is. Többet és módszere-
sebben kell foglalkoznunk elsősorban a
termelőszövetkezetek tagsásával (soroza-
tok!); a nagyüzemi gazdálkodás sajátos
feladatainak megismertetésével az egy-
szerű tagság előtt.

Másik fontos tanulság: előadás-tema-
tikánkban a jövőben nagyobb helyet kell
biztosítanunk a természettudományi is-
mereteknek, mert csak a konkrét termé-
szettudományi ismeretek talajából sar-
jadhat ki határozott szocialista életszem-
lélet.

Végül, de nem utolsósorban, figyelmez-
tet a történelmi előadások visszaesése is.
Az elmúlt év első felében 83 történelmi
előadást tartottunk, melynek zöme (57!)
az év első három hónapjában hangzott el.
Folyó év első felében mindössze 52 tör-
ténelmi előadásunk volt. A szocialista
hazafiasságra, a nemzeti öntudatra neve-
lés alapvető eszköze a történelmi múlt
széleskörű ismertetése, népünk múltbeli
szenvedéseinek feltárása, nemzetünk
nagyjainak példaképül állítása az új ma-
gyar életet alakító mai nemzedék elé.

A tömegszervezetekkel való együttmű-
ködést a következő számok jelzik: szak-
szervezetek rendezésében 172. a DISZ
rendezésében 48, az MNDSZ rendezésé-
ben 6, az MSZT rendezésében 26 és egyéb
tömegszervezetek rendezésében 56 elő-"
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adást tartottunk. A szakszervezetek kö-
zül az Építők Szakszervezetével sikerült
állandó együttműködést kialakítani. A
172 szakszervezeti előadásiból 55-öt tar-
tottunk építőipari munkásszállásokon s
az e szakszervezethez tartozó üzemekben.
A többi szakszervezettel csak esetenkénti
kapcsolatunk volt. Kiépülőben van a
Helyi Ipari és Városgazdasági Dolgozók
Szakszervezetével is az együttműködés,
és minden remény megvan az eredmé-
nyes munkára. A DISZ-szel most van meg-
szervezés alatt a tervszerű kapcsolat ki-
építése, s remélhetőleg a Hazafias Nép-
front Nőbizottságával is eredményesebb
együttműködést sikerül majd kialakí-
tani.

Tagjaink foglalkoztatottságában arra
törekszünk, hogy az előadások tartását
igénylők minél szélesebb köre lehetősé-
get kapjon erre. Januárban 91, február-
ban 90. márciusban 105, áprilisban 98,
májusban 77 és júniusban 29 tagunk tar-
1 ott előadást. Az előadásokon kívül szak-
embereink részére nyitva áll az út a
JÁSZKUNSÁG, a helyi Néplap és a Tár-
sulat központi lapjaiban szakcikkek el-
helyezésére. A helyi lapok szakírói gár-
dája kialakulóban van, azonban központi
lapjainkban csak elvétve írnak rnég tag-
jaink. E téren tőlük várjuk a kezdemé-
nyezést, mert lapjaink örömmel biztosí-
tanak nyilvánosságot megyénk gazdasági,
társadalmi, kulturális helyzetét elemző
írásaiknak.

Végezetül hadd szóljunk néhány szót a
XX. kongresszus teremtette kedvező lég-
kör hatásáról Társulatunkban tömörült
megyei értelmiségünkre. Nem véletlen
tagságunk aktivitásának növekedése. A
XX. kongresszus friss politikai légáram-
lata betört a mi már-már áporodni kezdő
társulati közéletünkbe is. Az értelmiség
mindig érzékenyen reagál a politikai
helyzet változásaira. Előadás-statisztikánk
pontosan jelzi a kedvező diagnózist. Ha-
sonlítsuk csak össze az elmúlt félévet a
múlt év első felével előadásaink mennyi-
ségi alakulása szempontjából! Ez pedig
feltétlenül tagjaink munkakedvének fok-
mérője. Zárójelben az idei számok után
az elmúlt év azonos hónapjának számait
is feltüntetjük. Folyó év januárjában 126
(105), februárjában 133 (128), márciusá-
ban 150 (149). áprilisában 177 (84), máju-
sában 103 (52), és júniusában 96 (70) elő-
adást tartottunk.

Klubélet
A njári hónapokban — megyei elnök-

ségünk határozatának s az időszak jelle-
gének megfelelően — csökkentettük a
klubrendezvények számát. Lesutóbbi hír-
adásunk óta a következő vitákat, illetve

előadásokat rendeztük klubhelyiségünk-
ben:

Június 15-én Verdi: Othello (mikroba-
rázdás lemezest). Július 6-án Budapest—
Belgrád—Turnu-Severin címmel Kapos-
vári Gyula, a szolnoki Damjanich János
Múzeum vezetője beszámolt az IBUSZ-
rendezte aldunai hajókirándulás élmé-
nyeiről. Az előadás során bemutatta a
különböző helyeken készített fényképfel-
vételeket is. Július 12-én politikai szak-
osztályunk rendezett vitát „A szocialista
törvényesség kérdéseiről". A vitát dr.
Dankó Sándor tanácsvezető bíró ,a szak-
osztály elnöke vezette. Igen élénk vita
alakult ki az állampolgárok jogainak vé-
delme körül a büntetőeljárásban. Júlhis
27-én tartotta művészeti szakosztályunk
„Nyári zeneestek" c. mikrobarázdás elő-
adássorozatának első estjét. Ez alkalom-
mal Gounod Fausí-jának, Leoncavallo
Bajazzók és Mascagni Parasztbecsület c.
operáinak legszebb részletei kerültek for-
gatásra a new-yorki Metropolitan Opera
előadásában. Augusztus 10-én ugyané so-
rozatban forgattuk Benjamino Gígli 12
klasszikus és 8 nápolyi dalát.

Szervezeti hírek
A Társulat központi fizika-kémiai szak-

osztályának lapja, az ATOM 4. száma
már nyomdai előállításban jelent meg. A
szakosztály tagjai díjmentesen kapják.
Tekintettel azonban a közlöny iránti nagy
érdeklődésre, központunk lehetővé tette
a lap egyéni megrendelését is. Előfizetési
ára félévre 10 Ft, egy évre 20 Ft. Előfize-
tések megyei titkárságunkon keresztül,
de közvetlenül a következő címen is esz-
közölhetők: ATOM Szerkesztősége, Buda-
pest, VIII., Bródy Sándor u. 16.

Az idei Csillagászati Hetet szeptember
10-től 15-ig rendezi meg Csillagászati
és Matematikai szakosztályunk. A Mars
szeptember 10-én kerül szembenállásba
a nappal.

. „Erős várunk a nyelv" címen nyelvvé-
delmi cikksorozatot indított megyei iro-
dalmi szakosztályunk a helyi Néplapban.
A cikkek a lap vasárnapi számaiban je-
lennek meg. A nyelvvédő mozgalomban
való bekapcsolódásra különösen nyelv-
szakos tanárainkat kérjük. Harminc-
negyven soros cikkeket szívesen elfogad
a szakosztály vezetősége. (Szolnok, Tán-
csics u. 5.)

Horváth László természettudományi
szaktitkárunk saját kérésére kilépett a
megyei titkárság állományából. Az új
természettudományi szaktitkár Árok-
szállási Tibor matematika - fizika szakos
középiskolai tanár.

A- T. — F. L.
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