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Szervezeti élet

A nyári hónapokban szokáscs csökken-
több érieklődés után szeptember végén
és ofctólbe'r elején isimét fellendült a tár-
sulati élet. Szaporodtak az üzemi és fa-
lusi előadásdk, ugyanakkor a szervezet
klubjában is több vita zajlott le. Ez a
felfelé ívelő munka az október 23-án
kezdődött fc"'-i.dalmi események követ-
keztéban megtört. Azóta a szervezeti élet
szűkebb térre szorult, isimeratterjesiztésre
pedig a kialakulatlan helyzet és egyéb
körülmények miatt még nem kerülhetett
sor.

Időközben a megyei szervezet új helyi-
ségbe, a Kossuth téren lévő Járási Ta-
nács épületébe költözött, volt helyiségeit
pedig lakásokká alakították át. A költöz-
ködés1 és az új helyiség tatarozásának
ideje alatt isimét szünetelt a társulati
munka, jóformán csak a legszükségesebb
szervezeti feladatok elvégzésére korláto-
zódott. Miután a tatarozások befejeztével
megteremtődnék: a szervezeti munka elő-
feltételei, a társulat apparátusa készen
áll arra, hogy ismeretterjesztő tevékeny-
ségét tovább folytassa.

Klubestek, viták

Augusztus 24-én Yma Sumac lemezei-
nek meghallgatására gyűlték össze ven-
dégeink a szervezet klubjában, majd
szeptember 21-én este vitát rendeztünk
az MiDP értelmiségi határozatának meg-
vitatására. A vitát Losanczy Géza vezette.
Októberi 5-én megemlékeztünk az aradi
13 vértanúról. A megemlékezésen Kun
Elek ált. isk. igazgatóhelyettes tartott
előadást. Az előadás után Botond Erzsé-
bet szakfelügyelő, gimnáziumi tanár,
Móricz IMi és Kautzfoy Ervin, a Szigli-
geti Színház művészei tolmácsolták Illyés
Gyula, József Attila, Tamási Lajos és
Vargha Gyula verseit.

Október 8-án Erdélyi István muzeoló-
gus, a leniingráidi Ereiiiiiitaga aspiránsa tar-
tett érdekes és tanulrágos előadást Ré-
gészeti ásatások 4000 méter magasban, a
Pamir fennsikon címem. Október 18-án A
lenimi szövetkezeti terv alkalmazása Ma-
gyarországon és Szolnok megyében címen
mezőgazdasági vitát rendeztünk, melyen
a Szolnokról és a megyéből megjelent
érdeklődők mellett ott volt Mód Aladár,
a társulat országos főtitkára, Z. Nagy
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Ferenc és Nánási László országgyűlési
képviselőik, Szőke Albert miniszterhelyet-
tes, Nagy Sándor, Székely Sándor és
Teszikó Sándor újságírók, valamint Kónya
László, a társulat központi agrártudo-
mánya szákosztályának titikára. .A vitát
Horváth Lajos, a Közgazdaságtudományi
Intézet munkatársa vezette.

Titkársági ülés

A (megyei szervezet titkársága szeptem-
ber 29-én megbeszélésre hívta össze a
járáfiii osztályok vezetőit abból a óéiból,
hogy tájékoztassa a vidéki szervezeteket
az év hátralévő részében folytatandó
munka feladatairól. Tartalmi vonatkozás-
ban az őszi-téli ismeretterjesztési progra-
mot vitatta meg a részvevőkikel, szerve-
zési tekintetben pedig elsősorban az
üzemi és falusi ismeretterjesztési 'bázisok
kialakítását tűzte Ikii legfontosabb fel-
adatul. A titkárság felhívta a járási osz-
tályok vezetőinek figyelmét arra, hogy
a lehetőségekhez képest helyezzék elő-
térbe az előadássorazatdk rendezését,
hogy rnég intenzívebb kapcsolatokat lé-
tesítsenek a helyi népművelési appará-
tussal és arra, hogy sűrűbben és alapo-
sabban ellenőrizzék a megtartott előadá-
solkat. Szó volt még arról, ho-gy az eddi-

ginél jóval több szerződést, illetve meg-
állapodást kössenek a rendező szervek-
kel, hogy a szervezet bevételi kötelezett-
ségének is eleget tudjon tenni.

Kitüntetések

Az utóbbi hetekben a Társulat tagjai
közüli többen kaptak karmánytótünitetést,
illetve elismerést munkahelyükön végzett
kiváló munkájukért. Buda Ernő, a Kő-
olajkutató és Feltáró Vállalat főmérnöke
és dr. Gyulay Béla, a Megyei Kórház
Szülészeti Osztályának vezető főorvosa a
Szocialista Munkáért Érdemérmet kap-
ta, Dr. Schlammandinger József és Sar-
kady László kórházi főorvosok minisz-
teri elismerést, dr. Durstné dr. Cyuricza
Blanka pedig „Az egészségügy kiváló
dolgozója" című jelvényt kapta. Kitün-
tetésükhöz mi is gratulálunk.

Halálozás

Szervezetünk politikai szakosztályának
tagja, Dr. Korpás László, a szomoKi Ügy-
védi Munkaközösség titkára oktooer 8-án
elhunyt. Szervezetünk egyik legatstivabb
tagját vesztette el benne.

V. B.

A szerkesztőbizottság közleménye

Lapunk 1956. évi 5. száma október közepén nyomásra készen állott, de a
közbejött események miatt kellő időben nem jelenhetett meg. Ezt az akkor meglévő
'kéziratanyagot újabb cikkeikkel bővítettük íhí, és most kettős számként adjuk közre.
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