
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

A megyei szervezet III. küldöttközgyűlése

A megyei c^ervsze': 1961. április 16-án
tartotta III. küldöttközgyűlését. A járási
és városi közgyűléseken, valamint a szak-
osztályok plénumain megválasztott 146
tanácskozási és szavazati jogú küldött
közül 130 jelent meg.

A Szurmay Ernő elnökletével lefolyt
tanácskozás először a különböző bizott-
ságokat választotta meg, majd a megyei
szervezet elnökségének írásban kikül-
dött beszámolójának kiegészítéseképpen
dr. Schlammadinger József elnök mond-
ta el vitaindító előadását. Az ellenőrző
bizottság jelentését Tolna Károly terjesz-
tette elő. Az ezután megindult vitában
sokan felszólaltak, úgyhogy minden je-
lentkezőre nem is kerülhetett sor. Meg-
vitatták az elmúlt 3 év munkáját, és sok
jó javaslatot tsttek a jövőra. Végül is a
benyújtott határozati javaslatokat a köz-
gyűlés egyhangúlag határozattá emelte.

A szavazások eredményeképpen az
alábbi vezető szerveket választották meg.

A megyei szervezet elnöksége: Ballá
Dezső gépészmérnök (Szolnok), Bárra
Károly, a Hazafias Népfront Szolnok Me-
gyei Bizottságának munkatársa (Szolnok),
Chiovini Ferenc festőművész (Szolnok),
Cseh Andrásné gimnáziumi igazgató
(Szolnok), Elek Lajos, a Megyei Tanács
Népművelési Csoportjának vezetője (Szol-
nok), dr. Ferenczi György, a Tüdőbeteg-
gondozó Intézet igazgató-főorvosa (Szol-
nok), Gölöncsér Gábor gépészmérnök (Tö-
rökszentmiklós), Gál Gyula, a Magyar
Rádió és Televízió szolnoki stúdiójának
vezetője (Szolnok), Hack Márton gimná-
ziumi igazgató (Szolnok), Hegedűs Lajos
gépészmérnök (Szolnok), Kaposvári Gyula,
a Damjanich Múzeum vezetője (Szolnok),
Kisfaludi Sándor, a Szolnok Megyei Ver-
seghy Könyvtár vezetője (Szolnok), Lázár
Mihályné, a Szakszervezetek Szolnok
Megyei Tanácsának titkára (Szolnok),

Lévai István, a TIT Szolnok megyei szer-
vezetének titkára (Szolnok), Mezriczky
Laiosné, a Bartók Béla Zeneiskola mű-
vésztanára (Szolnok), Mihályjalvy István,
a Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti
Intézet tudományos kutatója (Kisújszál-
lás), Mészáros Ferenc, az MSZMP Szol-
nok megyei bizottságának munkatársa
(Szolnok), dr. Sz. Molnár Imre ügyvéd
(Szolnok), Sánta Ágnes, a Szigligeti
Színház művészeti titkára (Szolnok),
ár. Schlammadinger József, a megyei
kórház főorvosa (Szolnok), Soós István,
az MSZMP Szolnok megyei bizottságának
munkatársa (Szolnok), dr. Szele Béla
gyógyszerész (Szolnok), Szurmay Ernő,
közgazdasági technikumi igazgató (Szol-
nok), dr. Tésy István gimnáziumi tanár
(Jászapáti), Tokody Lajos, a Szolnoki
Cukorgyár osztályvezetője (Szolnok), Tóth
Gyula felsőfokú tanítóképző-intézeti ta-
nár (Jászberény), Vedrődy Gusztáv fő-
agronómus (Szolnok).

Az ellenőrző bizottság tagjai: Ari Sán-
dor gimnáziumi igazgató (Kisújszállás),
Dancsházi István ált. iskolai igazgató
(Jászladány), Szalay László technikumi
tanár (Szolnok), Tckody Lajos, a Szol-
noki Cukorgyár osztályvezetője (Szolnok),
Varjú István, a MÉSZÖV munkatársa
(Szolnok).

Az új elnökség és ellenőrző bizottság
azoi:nal megtartotta első ülését.

A megyei szerevezet e l n ö k é v é
dr. Schlammadinger Józsefet, elnök-
helyettesekké Hack Mártont, Hegedűs
Lajost, Vedrődy Gusztávot, az ügyvezető
elnökség íagjaiul Elek Lajost, dr. Feren-
czi Györgyöt, Kaposvári Gyulát, Kisfaludi
Sándort és Mészáros Ferencet, megyei tit-
kárrá T^évai Istvánt választotta.

Az ellenőrző bizottság elnöke Tokody
Lajos, a Jászkunság felelős szerkesztője
Szurmay Ernő Jett.
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A közgyűlés a TIT III. országos kül-
döttközgyűlésére az alábbiakat választotta
a megyei szervezz; küldötteinek: Aradi
Nóra, Cseh Andrásné, Elek Lajos, Erdész
József, Felcsúti László, dr. Ferenczi
György. Hegedűs Lajos, Kaposvári Gyula,
Lévai István, Mészáros Ferenc, Mihály-
falvy István, dr. Schlammadinger József,
dr. Tésy István, dr. Varga Lajosné.

Kitüntetés

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány a TIT III. országos küldöttközgyű-
lése alkalmával a Munkaérdemérem ki-
tüntetést adományozta d,r. Tésy István
gimnáziumi tanárnak, a jászapáti járási
osztály titkárának.

A Művelődésügyi Minisztérium a me-
gyei küldöttközgyűlés alkalmával Kapos-
vári Gyula múzeumvezetőnek, a megyei
szervezel elnökségi tagjának, a történel-
mi szakosztály elnökének a „Szocialista
kultúráén" kitüntető jelvényt, dr. Varga
Lajos gimnáziumi tanárnak, a földrajzi
szakosztály tagjának (Tiszaföldvár) a
minisztérium elismerő oklevelét adomá-
nyozta.

A T/T Crszágos Elnökségének elismerő
oklevelét a következő tagok kapták: öri
Zoltán gimnáziumi igazgató, az irodalmi
E2akcsztály tagja (Mezőtúr), Király László
ált. iskolai tanár, a fizikai szakosztály
tagja (Túrkeve), Gál Gyula stúdióvezető,
a filozófiai szakosztály tagja (Szolnok),
Győri Tibor, az MSZBT megyei titkára,
a nemzetközi szakosztály tagja (Szolnok).
Erdész József ált. isk. tanár, a tisza-
füredi járási osztály titkára a megyei
szervezet könyvajándékát kapta kiemel-
kedően jó munkája elismeréseképpen.

„Tudománnyil a népért"

A TIT jelmondatát viselte címként az
a 4 oldalas kiadvány, mely az MSZMP
Szolnok Megyei Bizottsága Ágit. Prop.
Osztályának, a Megyei Tanács VB Műve-
lődésügyi Osztályának és a TIT Szolnok
megyei szervezetének kiadásában a me-
gyei küldöttközgyűlés alkalmával 1000
példányban jelent meg. Cikkeket, tudó-
sításokat, riportokot, kisebb híreket és
néhány képet tartalmazott a kulturális
élet sok területéről, természetesen első-
sorban az ismeretterjesztésről. Ez az új-
ságszerű kiadvány is segített abban, hogy

a közgyűlés napján a figyelem megyé-
szerte az ismeretterjesztésre és általában
a kulturális munkára irányuljon.

A járási és városi osztályok
vezetőségeinek újraxálasztása

Mint arról előző számunkban hírt ad-
tunk, a megyei szervezet III. közgyűlését
a járási és városi osztályok közgyűlései
előzték meg. A lelépő vezetőségek helyére
mindenütt új elnökséget választottak,
melyeknek elnökei az alábbiak lettek:

Papp István gimnáziumi igazgató (Kar-
cag), dr. Karácsonyi Frigyes városi orvos
(Kisújszállás), őri Zoltán gimnáziumi
igazgató (Mezőtúr), Táborosi Péter, a já-
rási tanács v. b. elnökhelyettese (kun-
szentmártoni járás), dr. Csapó István or-
vos (kunhegyesi járás), dr. Lénárt Károly
orvos (jászapáti járás). Kádár Ágoston
számadó-igazgató (szolnoki járás), Várdai
Jánosné tanulmányi felügyelő (Török-
szentmiklós — törökszentmiklósi járás),
dr. Kardos Zoltán főorvos (Jászberény —
jászberényi járás), dr. Temesvári Ottó
orvos (tiszafüredi járás).

Tanulmán; út

Egy szolnoki kulturális küldöttség tag-
jaként Lévai István, a megyei szervezet
titkára június 5. éí 10. között hatnapos
tanulmányúton vett részt Kárpátukrajná-
ban. Az út során Ungvárra és Munkácsra
látogattak el, hogy betekintést nyerjenek
az ott folyó kulturális életbe.

Filmn tíirjm

Végetért a filmesztétikai előadássorozat,
melynek 16 előadásán átlagosan 300—300
hallgató vett részt. Kovács Ferenc aspi-
ránsnak, a Filmtudományi Intézet osz-
tályvezetőjének előadásait nagy figyelem-
mel hallgatták, s különösen nagy sikert
aratott a Mire megvirrad, a Krisztina ki-
rálynő, a Valahol Európában és az Egy
nyáron át táncolt c. film.

Új előadótermet kapott
a megyei szervezet

A kultúra és tudomány céljaira átadott
Kossuth tér 4. szám alatti épületben el-
készült a TIT megyei szervezetének új
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előadóheiyisége. A 20X6 méteres terem
alkalmas lesz nagyobb előadások, film-
vetítések megtartására is, hisz kb. 150
személy kényelmesen elfér benne. Ezzel
a megyei szervezet nagyszerű lehetőséget
kapott folyamatos, szélesebbkörű ismeret-
terjesztő munkára.

Klubélet

A megyei szervezet klubjában március
16-án Mezriczky Lajos művész-tanár Bach
és Handel művészetéről tartott hang-
lemezbemutatóval kísért előadást. Már-
cius 23-án a szolnoki Ifjúsági Irodalmi
Színpad mutatkozott b2 a francia költé-
szet virágoskertjéből vett műsorával. A
bevezetőt Vaíícó Mihály gimnáziumi ta-
nár mondta. Március 30-án dr. Ferenczi
György, a Tüdőbeteggondozó Intézet igaz-
gató-főorvosa a TBC elleni küzdelem je-
lenlegi állásáról, a TBC elleni küzdelem
Szolnok megyei eredményeiről tájékoz-
tatta a megjelenteket, akik az előadás
után még több kérdést tettek fel az elő-
adónak. Május 24-én Kozák János tar-
tott ismertetőt Szolnok gázellátásáról,
ami különösen azért váltott ki nagy ér-
deklődést, mert his^ a városban éppen
most folyik a gázvezeték-hálózat kiépí-
tése. A tavaszi klubestek sorát május
25-én Király Józsefnek A hipnózis és
szuggesztió címmel tartott előadása zárta
le. A megnyilvánuló nagy érdeklődés mi-
att e kérdésről ősszsl újabb előadást ter-
vez a klub vezetősége.

Nagyobb előadások

1961. április 13-án, J. Gagarin őrnagy
űrutazását követő napo.i a megyei szer-
vezet meghívására dr. Echter Tibor re-
pülő-orvosőrnagy a Ságvári Endre Mű-
velődési Házban mintegy 200 főnyi hall-
gatóság előtt nagy érdeklődéssel kísért
előadást tartott az űrhajózás biológiai
problémáiról.

A jászapáti járási osztály 1961. május
17-re meghívta Dienes András tudomá-
nyos kutatót, aki Petőfi Sándor utolsó
napjaival kapcsolatos kutatásáról szá-
molt be. Az előadás után a Kihunyt egy
csillag c. filmet mutatták be.

Dezséry László, a Magyar Rádió és
Televízió főmunkatársa 1961. május 30-án
japáni úti élményeiről tartott előadást a
szolnoki Járműjavítóban és a martíűi

művelődési házban. Az előadást mindkét
helyen nagyszámú közönség hallgatta
meg.

Elnökségi ülés

A megyei szervezel új elnöksége 1961.
június 12-én tartotta első tanácskozását,
melyen megjelent Felcsúti László, a TIT
főtitkárhelyettese és Árvái István, az
MSZMP Szolnok megyei bizottsága ágit.
prop. osztályának vezetője is. Az elnök-
ség — a megyei titkárság előre kiküldött
írásos előterjesztése alapján — az 1961/62.
ismeretterjesztő évad legfontosabb cél-
kitűzéseit és megyei tematikáját tárgyal-
ta meg.

Az élénk vitában sokan vettek részt.
s mindnyájan elismerték, hogy az előtér
jesztés helyes, jó, egyet lehet vele érteni.
Különösen dicsérendő, hogy kellő időben
született meg, és így az elnökség jókor
meg tudja vitatni. Többen szóvá tették
azonban, hogy a sok célkitűzés közül ki
kell választani a legfontosabbakat, a leg-
időszerűbbeket, s azo-ia kell a fő figyel-
met fordítani. Az eredményes munka el-
engedhetetlen előfeltétele, hogy a megyei
szervezet helyesen mérje fel a felmerülő
igényeket s főleg a rendelkezésre álló erő-
ket, és ehhez szabja a felsdatokat. Annak
is többen hangot adtak, hogy az előadók
módszertani képzése elodázhatatlan fel-
adata a megyei szervezetnek. Erre az írá-
sos ismeretterjesztés — főként a Jász-
kunság — lehetőségeit is ki kell hasz-
nálni. Nagyobb gondot kell fordítani a
TIT munkájának propagandájára; gon-
doskodni kell róla, hogy hírek, tudósítá-
sok rendszeresen kapjanak helyet a Szol-
nok Megyei Néplapban és a szolnoki rá-
dióban. Sok hasznos javaslat hangzott el
a munkás- és termelőszövetkezeti aka-
démiák szervezését és az előterjesztett
tematikai javaslatot illetően. Végül is az
elnökség úgy határozott, hogy az elhang-
zott vita alapján a titkárság dolgozza át
mind az irányelveket, mind a tematikát,
és azt terjessze az ügyvezető elnökség elé.
Annak jóváhagyása után a járási és vá-
rosi osztályok ennek figyelembevételével
— de egyébként önállóan, a maguk el-
gondolása szerint — állítsák össze 1961/62.
évi tervüket.

Az ülés befejezése után az elnökség
tagjai megtekintették az új előadóhelyi-
séget.

Lévai István
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