
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

Részletek a megyei szervezet 1960. évvégi jelentéséből

A szocialista hazafiságra való
nevelés

„... Az igazi hazafiság és a proletár
internacionalizmus kérdéseivel az elmúlt
években, de különösen az 1960. évben
igen sok előadásban foglalkoztunk. Az
1960/61. évi tematikánkban, a különböző
szakosztályok terveiben igen előkelő he-
lyet foglalnak el az igaz hazafiság és a
proletár internacionalizmus eszméjét tár-
gyaló előadások ..."

„ ... A szocialista hazafiságra nevelés
szempontjából az utóbbi években törté-
nelmi ismeretterjesztésünk is jelentősen
fejlődött. Az adott célkitűzésnek meg-
felelően történelmi előadásainkban a
haladó hagyományok ápolását nem zár-
tuk le 1848/49-nél, hanem bizonyítottuk,
hogy 48 hazafiságának magasabbrendű
folytatása volt az 1919-es proletárforra-
dalom, az illegális kommunista párt mun-
kája és az ország újjáépítésének szám-
talan hőse..."

„ ... Az irodalmi-művészeti szakosztály
munkatervében a célkitűzéseinknek meg-
felelően olyan előadásokat iktattunk be,
amelyek az értelmi meggyőzés mellett az
érzelmi ráhatás, a művészi szép erejével
fejtegetik és bizonyítják az igaz hazafi-
ság és a proletár internacionalizmus ma-
gasabbrendűségét a burzsoá nacionalista
gondolat felett..."

„... Az igaz hazafiságra nevelés és a
proletár internacionalizmus szellemének
elmélyítéséért folytatott propaganda-
munkánk tapasztalatai azt bizonyítják,
hogy az eddigieknél is többet kell törődni
az előadók továbbképzésével, ha emelni
kívánjuk propagandamunkánk színvona-
lát..."

A munkások közötti
ismeretterjesztés

„... A munkások közötti ismeretterjesz-
tés számszerűleg és a hallgatóság számá-
nak növekedésével egyre szélesebbkörű.
A megye székhelyén és a megye városai-
ban, községeiben is igen jól bevált forma
a munkásakadémia (Szolnok, Rákóczi-
falva, Jászberény, Törökszentmiklós, stb.),
az ifjúsági akadémiák és az ismeret-
terjesztő előadások ..."

„...A munkások között a legeredmé-
nyesebb ismeretterjesztés az építőipari
dolgozók körében volt. Ennek keretében
a munkásszállásokon, a munkásszállodá-
ban, téglagyári üzemekben, építkezések-
nél voltak előadások. Ezen helyek közül
a nagyobb létszámú helyeken szervezet-
tebb a hallgatóság, míg a kislétszámú
munkásszállásokon a kevés létszámnak
is csak egy része hallgatta az előadásokat.
(10—15 fő.) A Papírgyárban az ott dol-
gozó műszaki szakosztályi tagok szervezé-
sének köszönhető a munkásakadémia, a
kazánfűtő-tanfolyam és az ismeretterjesz-
tő előadásokba való bekapcsolódás..."

A falusi ismeretterjesztés

„...A parasztság kulturális színvonalá-
nak emelése érdekében az elmúlt évek-
ben megyei szervezetünk egyre nagyobb
erőfeszítéseket tett. Ezt mutatja a ter-
melőszövetkezeti községekben tartott elő-
adások száma is, hiszen 1959-ben falun
mindössze 332 előadást tartottunk, míg
1960-ban már 841 előadást rendeztünk a
mezőgazdaság szocialista szektoraiban.
Az előadások számának növekedése mel-
lett az előadásos propagandánk színvona-
lában is jelentős fejlődés tapasztalható..."
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„... Á világnézeti nevelő munka terü-
letén elsősorban a materialista világkép
kialakítására törekedtünk. Természeti és
társadalomtudományos előadásainkban az
egyes természeti jelenségek és téves em-
beri hiedelmek közötti összefüggések fel-
tárása kapcsán igyekeztünk megértetni a
vallás, a babonás hit keletkezésének lé-
nyegét. Az utóbbi években már nem elé-
gedtünk meg azzal, hogy a Föld és az
élet keletkezéséről és az élet fejlődéséről
tartsunk előadásokat, hanem ezen túl-
menően összefüggéseket kerestünk a tudo-
mánytalan nézetek és az egyes társadalmi
formációk között. Igen nagy népszerűség-
nek örvendtek a „Csodák a tudomány
fényében", „Boszorkányhit — boszorkány-
perek" stb. előadásaink..."

„... A termelőszövetkezetek megszilár-
dításának időszakában elsősorban az
újonnan alakult termelőszövetkezetek
problémáinak megoldásához igyekeztünk
segítséget nyújtani ..."

A társulati tagság szakmai
és világnézeti nevelése

„...A szakosztályi tagság szakmai, poli-
tikai és világnézeti továbbképzése terén
az előrehaladás jelentős, bár nem minden
szakosztályra terjed ki, másrészt a szak-
osztályi tagság egy részét — az aktív tag-
ságot — érinti. Az elmúlt évek során ha-
gyományossá váltak az egészségügyi szak-
osztály által szervezett előadói konferen-
ciák, a tudományos szakmai konferenciák.
Ezek a konferenciák a TIT tagságon kí-
vüli orvosok körében is igen népszerűek
és látogatottak voltak. A konferenciákat
országosan elismert szakemberek vezet-
ték ..."

A műszaki szakosztály vezetősége
a tagság szakmai, politikai és világnézeti
nevelése terén a szakosztályok közül a
legtöbbet tett. Rendszeresen vitatott meg
előadástémákat, vázlatokat (pl. „Az ener-
gia fogalma", „Műanyagok gyártása",
„A népi demokratikus országok műszaki
fejlődésének kérdései" stb.)..."

„...A TIT klubjában tartott előadások
szintén a szakosztályi tagság képzését
segítették. Pl. „A történelem materialista

felfogása", „Szőnyi István", „Bécsi képes-
lapok", „Ujabb régészeti leletek Szolnok
megyében", „Gyógyító gépek" stb...."

A társadalmi vezetés

„...A megyei Elnökség az Országos El-
nökség legfontosabb határozatainak gya-
korlati végrehajtását elnökségi üléseken
tárgyalja meg. Külön napirendként sze-
repelt: a munkások, az ifjúság közötti
munka, a természettudományos ismeret-
terjesztés, a szocialista hazafiság kérdése,
a szakosztályok belső életének problé-
mája.

A megyei Elnökség munkája nemcsak
a határozatok meghozatalában, hanem
a végrehajtásban is jelentős fejlődést
mutat. Az 1958 áprilisában megválasztott
Elnökség tagjai (25) közül mintegy 3 fő
az, aki nem tekinti feladatának a társu-
lati munka segítését, az Elnökség na-
gyobb része továbbra is szilárdan áll a
Társulat élén és vállalja a társulati veze-
tést. Az Elnökség szolnoki tagjai az őszi-
téli ismeretterjesztő munka előkészítésé-
ből kivették részüket. A megyei társadal-
mi vezetésbe bevonjuk a járási-városi
osztályok elnökeit, így biztosítjuk azt is,
hogy a megyei Elnökség határozatai a
járásokhoz, városokhoz gyorsan lejussa-
nak.

Míg az Elnöki Bizottság az elmúlt évek-
ben rendszertelenül ülésezett, addig az
1960-as évtől havonként, meghatározott
program alapján ülésezik. Tanácskozásai
mindenkor komoly segítséget jelentettek
a megyei Titkárság munkájához. A me-
gyei Titkárság a társulati munka legfon-
tosabb kérdéseit terjesztette az Elnöki
Bizottság elé, pl. az ismeretterjesztő mun-
ka tartalmi és módszertani kérdései,
egyes járások — városok ismeretterjesztő
munkája stb. Az Elnöki Bizottság tagjai,
részt vesznek az ellenőrzésben, egy-egy
jelentősebb feladat megvalósításában ..."
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Á statisztika tükrében

A megye gazdasági életében az elmúlt
év folyamán végbement változások a
kulturális életre is kihatottak. Nemcsak
a könyvvásárlók, a színház- és filmláto-
gatók száma nőtt ugrásszerűen, hanem
az .ismeretterjesztő előadások száma és

hallgatóinak számaránya is jelentős mér-
tekben emelkedett.

A kulturális munka, ezen belül az is-
meretterjesztés iránt növekvő igény ered-
ményezte, hogy 1957—58. év adataihoz
viszonyítva 1960-ban 300%-os eredményt
értünk el.

Szakosztály

Irodalom ,
Művészet
Filozófia
Pedegógia
Történelem
Jog , .. . .
Közgazdaság .
Nemzetközi kérdések

Társ. tud. összesen:

Agrártudomány
Biológia
Egészségügy
Fizika
Földrajz
Műszak
Csillagászat

Természettud, összesen:

Összesen:

városban
előadás

58

73

60
104

99

17
49

25

495

24
42

82
42

89

98

47

424

919

hallgató

1456
8092
5007
8830
9451
1048
3085
1719

41553

1277
3138

8109

1897
6102

4333

2489

27345

68898

E l ő l t d á s o

községben
előadás

35
14
64

113

61
29

80
25

424

76
67

132
37
44

21

40

427

842

hallgató

2996
1079
4401
8566
3381
2640
2791
1662

26319

2203
3362

10557
1696
2122

1105

2099

23115

49434

k

összesen
előadás

93
87

124

227
160

46
129

50

919

100
109
214

79
133

119
87

842

2760

hallgató

4452
9171
9411

17396
12832

3688

5876

3381

67872

3480
6500

18646
3593
8224

5438
4579

50460

118332

A társadalomtudományi szakosztályok-
nál az összelőadásokhoz viszonyítva a
legnagyobb részaránnyal a pedagógia
(13%), a történelem (9%), a közgazdaság
(7,3%); a természettudományi szakosztá-
lyoknál az egészségügyi (12,1%), a föld-

Taglétszám:
Szolnok városban
Városokban
községekben

235 tag
185 „
259 „

összesen: 679 tag.

rajz (7,6%), a műszak (6,8%) sorrendben
foglal helyet.

Az egy előadásra eső hallgató-átlag a
társadalomtudománynál 73 fő, a termé-
szettudománynál 60 fő, együttes átlag 67
fő.

Hány tag tartott előadást?
A szolnoki 235 tag közül 99 tag
a városi 185 tag közül 109 „
a községi 259 tag közül 135 ,

összesen: 343 tag.
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Á foglalkoztatott tagok száma városok-ban és járásokbari:

Tiszafüredi járásban
Kisújszállás városban
Túrkeve városban
Törökszentmiklós városban
Jászberény városban
Szolnoki járásban
Kunszentmártoni járásban
Jászapáti járásban
Mezőtúr városban
Törökszentmiklós járásban
Karcag városban
Kunhegyesi járásban
Jászberényi járásban

50 tagból
25 .,
38 „
32 „
31
19 „
38 „
73 „
34 „
20 „
25 „
44 „
15 „

41 tag
19 „
27 „
19 „
17 „
10 „
19 >,
36 „
16 „
9 „

11 „
17 .,
3 „

82%
76%
71%
59%
54%
52%
50%
49%
47%
45%
44%
38%
20%

A közgyűlés előtt

A járási, városi osztályok beszámoló
és az elnökséget újjáválasztó közgyűléseit
február 24. és március 17. között tartot-
ták. A közgyűlések részletes ismerteté-
sére legközelebbi számunkban vissza-
térünk.

*

A megyei székhelyen működő szakosz-
tályok március 13. és 30. között tartották
beszámoló és a vezetőséget újjáválasztó
üléseiket.

*
A társulati munkában kifejtett ered-

ményes tevékenységükért az Országos
Elnökség az alábbi elvtársakat oklevél-
lel jutalmazta:

Szolnokról: Barna Gábor, dr. Bedey
Endre. Hernádi Tibor. Korom János,
dr. Lakatos Károly, Magas Lsázló, Pásztor
Géza, dr. Sebestyén Mihály, Szabó Ernő
pártmunkás, Szurmay Ernő, Tokody
Lajos. Tiszafüredről: Bükkfalvi Zoltán.
Túrkevéről: dr. Hámori Rezső. Kisújszál-
lásról: Ágotái László. Mezőtúrról:
dr. Pethő Ede. Törökszentmiklósról:
Folláth János. Jászberényből: Nyilas
István. Karcagról: B. Major László. Jász-
apátiból: Ádám Géza. dr. Tésy István.
Kunhegyesről: Kállai Mária. Kunszent-
mártonból: Paulovits Illés, a szolnoki
járásból: dr. Varga Lajos.

Lévai István

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:

Kovács József oki. építészmérnök, a
Szolnok Mzgyei Tervező Iroda vezetője
(Szolnok); Tokody Lajos, a TIT Szolnok
megyei csillagászati szakosztályának ve-
zetője (Szolnok); Ecsery Elemér művé-
szettörténész (Budapest); Kertai Dénes
mezőgazdasági mérnök (Mezőtúr); Kapos-

vári Gyula muzeológus, a Damjanich
Múzeum vezetője (Szolnok); Andrási Béla,
a Jászberényi Felsőfokú Tanítóképző
Intézet igazgatója (Jászberény); Laár
Árpád, az Építésügyi Minisztérium Város-
és Községrendezési Főosztályának mun-
katársa (Budapest).
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