
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

Jegyzetek az első negyedév munkájáról

Az év első negyedébén elért eredmények azt mutatják, hogy a szervezet mun-
kája csaknem minden területen jelentős fejlődésen ment keresztül. Az eredmények
adódnak abból is, hogy a párt művelődési irányelvei nyomán emelkedett az érdeklő-
dés a kulturális kérdések, így az ismeretterjesztő munka iránt is. Az üzemi, hivatali
szakszervezeti bizottságok vezetői kezdik felismerni e munka jelentőségét. E felis-
meréssel párhuzamosan nő az üzemekben, hivatalokban tartott előadások száma is.
A falusi ismeretterjesztő munkára szintén a fokozottabb érdeklődés és igény jellemző,
de ezen a területen a fejlődés sokkal lassúbb, mint a városokban. Ez bizonyos fokig
érthető, hiszen a járásokban a művelődési irányelvek alapján a kulturális élét kér-
déseit csak február második felében kezdték tárgyalni.

Javulás van az egyes szakosztályok belső életében is. A jogi, műszaki, törté-
nelmi, egészségügyi szakosztályok tagjai közül pl. mind többen kapcsolódnak be a
társulati munkába.

A Társulat iránt a kívülálló értelmiség részéről is fokozott érdeklődés nyilvánul
meg. Január 1-től március l-ig 90-en kérték felvételüket.

Nem hallgathatjuk el, hogy az eredmények mellett még sok javítani való van.
Fokozni kell munkánkat a nagyüzemi munkások között, és itt elsősorban több segít-
séget várnánk a szakszervezetek illetékes vezetőitől. A falusi ismeretterjesztő mun-
kánkban az új helyzetnek megfelelően a mezőgazdaság nagyüzemeiben kell fordulatot
elérnünk.

Szervezeti téren több járás területén fokozni kell a tagság részvételét — pl.
Tiszafüred járás, Jászberény város — a társulati munkában. Ehhez természetesen a
járási-városi szervezőtitkárok lelkesebb tevékenysége is szükséges. A szakosztályok
belső szervezeti életében nagyobb figyelmet kell fordítani a klubvitákra, előadói kon-
ferenciákra és egyéb rendezvényekre. Segíteni kell a szakosztályok vezetőségeit, hogy
a szakosztályi munka önálló gazdáivá váljanak.

Munkánkban meglévő hiányosságok kijavításához és eredményeink további fo-
kozásához hatékonyabban igényeljük a párt-, állami- és tömegszervezetek vezetőinek
segítségét, jóindulatát. A Megyei Elnökség a rnaga részéről kész mindent megtenni,
hogy az irányelvekben található feladatok a mi megyénkben is maradéktalanul meg-
valósuljanak. Ehhez azonban az is szükséges, hogy minél többen értsék meg a közös
összefogás jelentőségét népünk általános műveltségének növelése érdekében.

A Megyei Elnökség ülése

A TIT Megyei Elnöksége február 12-én tartott ülésén megvitatta az értelmi-
ség feladatait a mezőgazdaság szocialista átszervezésében. A beszámolót Cservenyák
Emil, az agrártudományi szakosztály elnöke tartotta. Rámutatott arra, hogy az értel-
miség különböző rétegei már eddig is igen tevékenyen résztvettek e feladat megva-
lósításában. A szocialista építés üteme megköveteli, hogy a falu szocialista átszerve-
zése egész dolgozó népünk szívügyévé váljon. A vita során sok értékes javaslat hang-
zott el. Az elnökség felhívással fordult megyénk értelmiségéhez, hogy az átszervezés
munkáját aktívan segítse.

Azóta eltelt idő bizonyította, hogy megyénk értelmiségi dolgozói becsülettel
helytálltak, s teljesítették a szocializmus építésének mai szakaszában rájuk háruló
feladatokat. E nagyszerű munka élvonalában haladtak szervezetünk tagjai is. Külön
és büszkén mutatunk rá falusi pedagógus tagjaink lelkes tevékenységére.
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Dr. Baklay Ervin Szolnokon

Február 5-én a Társulat felkérésére a József Attila Kultúrotthonban Dr. Baktay
Ervin India művészetéről tartott nagysikerű előadást. Az előadással párhuzamosan
epidiaszkópos vetítés útján bemutatta Indiában készült fényképfelvételeit. A több-
száz főnyi közönség az előadás után lelkesen ünnepelte az őszhajú tudóst, s többen
kérték, hogy a közeljövőben újra tartson előadást Szolnokon.

Nagy népszerűségnek örvendnek a „Szülök Főiskolája" előadásai

Azí elmúlt év végén — a Pedagógus Szakszervezettel és a városi Nőtanáccsal
közösen — indítottuk meg a Szülők Főiskolája című pedagógiai előadás-sorozatunkat.
Az előadások iránt megnyilvánuló érdeklődést mutatja az egy-egy alkalommal meg-
jelenő 200 főnyi hallgatóság.

A szolnoki tapasztalatok alapján karcagi szervezetünk is megrendezte ezt az
értékes előadássorozatot. Egy-egy előadáson itt is 200—250 hallgató vett részt. A siker-
hez nagy mértékben hozzájárult az előadók helyes kiválasztása is.

Klub-estek

Az irodalmi szakosztály január 9-i ülésén a megyei író csoport csatlakozott a
szakosztályhoz. Január 16-án a műszaki szakosztály tartott ankétot „Az atomenergia"
címen. Az ankét előadója Dohanich János mérnök volt. Január 22-én Dr. Perényi
György igazgató főorvos olaszországi tanulmányútjáról tartott beszámolót. Január
27-én Dr. Sebestyén Mihály, a jogi szakosztály elnöke tartott beszámolót az Országos
Jogi Választmányi ülésről. Február 2-án a József Attila Kultúrotthonban az irodal-
mi szakosztály évfordulós Ady-estet rendezett. Február 10-én a történelmi szakosz-
tály előadói konferenciáján a magyar Vörös Hadsereg harcairól Tóth Sándor, a Had-
történeti Intézet tud. munkatársa tartott előadást. Február 17-én Ráday Ödön, a
VITUKI tudományos munkatársa a légvezeték nélküli búvárok munkájáról tartott
előadást. Február 24-én Dr. Lakatos Károly főorvos tartott megemlékezést Pavlov-
ról. Március 8-án az egészségügyi szakosztály a Magyar—Szovjet Baráti Társasággal
és az Orvos-Egészségügyi Szakszervezettel Dr. Törő Imre professzor vezetésével or-
vosi konferenciát tartott. Március 9-én az irodalmi szakosztály előadói konferenciá-
ját „Szocialista irodalom Magyarországon a felszabadulás előtt" címmel Kanizsai Nagy
Antal, az MM főelőadója vezette. Március 12-én a „Honfoglaló magyarok műveltsége"
címmel László Gyula egyetemi tanár tartott előadást.

A megyei szervezel segítsége az úttörőknek

Az elmúlt hónapokban városunk úttörői is szép eredményt értek el az 1919-es
dokumentumok gyűjtésében. Az összegyűjtött anyag elvi tartalmának és történelmi
hitelességének elbírálására megyei szervezetünk történelmi szakosztályát kérték fel.
Az említett szakosztály tagjaiból alakult munkabizottság örömmel végezte el ezt a
munkát. Ezúttal is meg kell állapítani, hogy az úttörők nagyon sok értékes — eddig
ismeretlen — dokumentumot gyűjtöttek.

Vitaest
Az irodalmi szakosztály rendezésében február 16-án került sor Hans Pfeiffer

Lampionok ünnepe c. drámájának megvitatására. A vitát Csanád Vilmos tanár és
Bálint György, a dráma rendezője vezették. A felszólalásokból arra lehet következ-
tetni, hogy a Szigligeti Színház művészei és megyei szervezetünk tagsága egyaránt
örül a jó hagyományokkal bíró színházi vitaestek felelevenítésének.

A rádió és a TIT kapcsolata
A magyar Rádió szolnoki Stúdiója és a TIT Megyei Szervezete még az elmúlt

év végén „Tudományos kérdezz-felelek" rovatot indított. E rovat nagy gépszerű-
ségnek örvend. Hasonlóan kedvelik a rádióhallgatók a TIT történelmi szakosztálya
segítségével szerkesztett „Történelem óra" című rovatot.

Lévai István
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