
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

Tájékoztatás az 1961/62. ismeretterjesztő évad előkészítéséről

Az 1961/62-es ismeretterjesztő tervek
elkészítésénél az h'ányadó szempontokat
a III. Országos és a Megyei Küldöttgyű-
lés határozta meg. Az évi célkitűzéseket,
valamint az egyes tudományágak helyét
nagyon gondos felmérő munka alapján
állapítottuk meg.

A megyei tematikai tervekben, figye-
lembevéve a szocializmus építésének fel-
adatait, különös figyelmet fordítottunk
a termelést segítő témák beállítására.
A szakosztályok a helyi üzemek sajátos-
ságainak megfelelően dolgozták ki a
munkásakadémiai előadások tematikáját,
illetve segítették e tematikák kidolgozá-
sát. Az előadássorozatok tervezésénél is
figyelembe vettük a heyi szükségleteket,
az üzemi adottságokat, és a témákat úgy
igyekeztünk összeállítani, hogy azok a
fenti célkitűzést segítsék. (Nagyelemes
építkezések, A műszaki technika fejlő-
dése. Üzemgazdasági problémák, Gáz-
ellátás, A Tisza-híd építése, stb.)

A termelőszövetkezetek munkájának
elősegítése érdekében az agrár szakosz-
tály olyan tervet állított össze, amely
mind a megszilárdítást, mind a termés-
hozamok növelését segítheti. (Pl.: Az Ön-
tözés. Szerfás épületek létesítése, Fel-
nevelési betegségek elhárítása, stb.) Más
szakosztályok (jogi, történelmi, stb.) te-
matikája sajátos jellegüknek megfelelően
az általános műveltséget és az egységes
paraszti osztály kialakítását igyekszik
elősegíteni.

Az általános műveltség és természet-
tudományos világkép kialakítása érdeké-
ben az anyagi világ fejlődéstörvényeivel,
az egészséges életmóddal, az atomenergia
felhasználásával, a giccs elleni harccal,
stb. foglalkozó előadásokat állítottunk
be. Az elmúlt évhez viszonyítva a me-
gyei tematikában több biológiai, fizikai,
kémiai, csillagászati téma kapott helyet.
A nacionalista és idealista nézetek ellen
határozottabban helyeztünk előtérbe fi-

lozófiai, politikai, történelmi, irodalmi,
erkölcsi témákat. Valamennyi szakosz-
tály vezetőségének feladatává tettük a
kérdéssel való fokozottabb foglalkozást.
(Az igaz hazaszeretetről, Munka és élet-
hivatás, Közösség és egyén viszonya,
Népi demokratikus országok gazdasági,
kulturális élete, stb.)

A megyei tematikai terv összeállítása
korábban megtörtént, mint a központ
terveinek leküldése. Ennek ellenére
különösen a tsz-akadémiák programjá-
hoz készített „Példatár", a „Nők akadé-
miája", az „Útmutató a munkásakadé-
miák megrendezéséhez" c. anyagok az
előkészítő munkához komoly segítséget
adtak.

A megyei Elnökség által jóváhagyott
tematikai terveket a járási, városi tit-
károk, valamint a népművelési felügye-
lők megkapták. Ennek segítségével a
városokban és községekben az előterve-
zések megkezdődtek. A munkásakadé-
miák, valamint a tsz-akadémiák temati-
káját minden érdekelt szervnek meg-
küldtük. A Megyei Pártbizottság Ipari
Osztályának és a Szakszervezetek Me-
gyei Tanácsának rendezésében tartott
ipari tanácskozáson az ismeretterjesztés,
a munkásakadémiák és az előadássoro-
zatok kérdése jelentős helyet kapott.
A Megyei Pártbizottság a gazdasági, a
szakszervezeti és pártvezetőket tette fe-
lelőssé üzemük területén a munkásaka-
démia megszervezéséért. E tanácskozás
eredményeként az előkészítő munka
meggyorsult, több üzemben a munkás-
akadémiák végleges tematikája is elké-
szült. A műszaki szakosztály vezetősége
konkrét segítséget nyújt egy-egy üzem
tervező — előkészítő munkájához.

A mezőgazdaság területén indítandó
ismeretterjesztő munka tárgyában is több
tárgyalás folyt. Ennek lezárásaként a
Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága jó-
váhagyta a mezőgazdaság területén folyó
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oktató-nevelő munka általános tervét.
Szolnokon 6 előadásból álló szabadegye-
tem indul, melynek előadásait 100 ter-
melőszövetkezetben fogják ismertetni.
Kb. 120 ezüstkalászos tanfolyamot is
szerveznek a megyében. A termelőszö-
vetkezeti akadémiák beindítása nehezeb-
ben, vontatottabban halad. Bár a mező-
gazdasági szakemberek „nem"-et nem
mondanak, de nem sok bizalommal te-
kintenek a termelőszövetkezeti akadé-
miák elé. Arra hivatkoznak, hogy a me-
zőgazdaság egyébirányú szakoktatása tel-
jesen kielégíti a termelőszövetkezeti pa-
rasztság igényét, s nincs mód és igény
arra, hogy újabb hosszabb lélegzetű tan-
folyam induljon. A Megyei Pártbizott-
ság ágit. prop. és a Megyei Tanács Mű-
velődésügyi Osztálya a tsz-akadémiák
beindítását szorgalmazza.

Az egyre növekvő feladatok az elő-
adóknak mind szakmai, mind ideológiai
továbbképzését követelik. A Megyei Ta-
nács Művelődésügyi Osztályával együt-
tesen megyei jelleggel 5 témából elő-
adói konferenciát rendezünk. Ezekből a
témákból valamennyi járás községében
és minden városban az ismeretterjesz-
tésben résztvevő előadók részére helyi
konferenciákat tartunk. Az első előadói
konferenciát szept. 8-án Az ismeretter-
jesztés lélektana és módszertana címmel
rendeztük. A következő témák: A mű-
szaki ismeretterjesztés elvi és módszer-
tani kérdései, A korszerű műveltség,
Az ötéves népgazdasági terv célkitűzései
Szolnok megyében, Az SZKP XXII.
kongresszusának főbb kérdései. A fentie-
ken kívül szinte valamennyi szakosztály
rendez szakmai jellegű konferenciát, an-
kétot, vitát. (A mai magyar irodalom, Az
alkoholizmus társadalmi problémái, Az
osztályharc jelenlegi alakulása, stb.)

Az ismeretterjesztő előadások ellenőr-
zését a társadalmi és tömegszervezetek
vezetőivel együtt végezzük. A megyei el-
gondolás szerint az előadásoknak mintegy
8—10"()-át kívánjuk ellenőrizni. Az el-
lenőrzés munkatervét, a járási, városi
tervek alapján, 1961. október l-ig dol-
goztuk ki. A népművelési apparátus
munkatársai az előadás szervezettségét,
korszerűségét, szemléletességét vizsgál-
ják, míg a TITés a tömegszervezetek szak-
szerű ellenőrzést végeznek. Elsősorban
olyan előadásokat ellenőriznek, amelyek
az üzemi termelést és a falusi nagyüze-

mi gazdálkodást, valamint a tudatformá-
lást segítik elő.

A járási, városi szakcsoportok kialakí-
tása még folyamatban van. — egyes he-
lyeken (Mezőtúr, Túrkeve, jászapáti já-
rás, stb.) befejeződött. A járási szakcso-
portok a megyei szakosztályok konferen-
ciáin képviselet alapján vesznek részt.
A kapott anyagot helyi ankét, vita ke-
retében tárgyalják meg.

A nyár folyamán az előadók részére
tanfolyamot nem rendeztünk.

A szervezeti munka tapasztalatairól

A pártnak a kulturális munkáról szóló
határozatának megfelelően az érdekelt
társadalmi és tömegszervezetek az or-
szágos irányelvek alapján már az elő-
készítés időszakában megfelelő tájékoz-
tatást kaptak. Ezen a tanácskozáson a
járások, városok párt- és tanácsvezetői
is résztvettek. Az egységes népművelési
tervet a Megyei Művelődési Tanács vi-
tatta meg, és hagyta jóvá.

Az előkészítő munkában az együttes
tanácskozás mellett külön megbeszélések
is voltak a KISZ, a nőtanács, a szakszer-
vezet és a kultúrotthonok megyei, járási
és városi vezetőivel. Ezeken a tanácsko-
zásokon az elvi megállapodások mellett
sikerült a tervek gyakorlati egyeztetése
is. Az MSZBT, a HNF témái az egysé-
ges tervben kaptak helyet, s így fő fi-
gyelmüket a szervező munkára fordít-
hatják. A mezőgazdasági szakoktatás és
ismeretterjesztés tervének előzetes vitá-
jában a fenti szervek is résztvettek.

A megyei szervezet terveinek mutatói:
a) munkásakadémia (10 üzemben) 16
b) tsz-akadémia 24
c) nők, szülők akadémiája 20
d) ifjúsági akadémia 20
e) kereskedelmi akadémia 24

Az összes előadások száma: 2500
Az új évad beindítása október elején

történik. A tervekkel a rádió, újság, pla-
kátok foglalkoznak. Az akadémiáknál
ünnepélyes megnyitókat tervezünk.

Az 1960/61. évben a falusi ismeretter-
jesztő előadások anyagi fedezetét helyi-
leg vállalták. A járási és városi népmű-
velési felügyelők csak a megyei előadók
költségét utalták át. Ezen a gyakorlaton
a népművelési szervek az 1961/62. évben
sem kívánnak változtatni. Az üzemeknél
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tartott előadások térítése biztosítottnak
látszik.

Az előadói konferenciákra, a szemlél-
tetésre, vázlatokra, járási és városi tit-
károk tiszteletdíjára nincs fedezet. Az
elmúlt ismeretterjesztő évben a járások
bevétele — a tagdíjat nem számolva —
összesen nem haladta meg a 4000 Ft-ot.
A megyei szervezet önálló bevételeit to-
vább emelni nem lehet. A Megyei Ta-
r.ács mindennemű anyagi támogatástól
elzárkózik.

A társadalmi vezetők tevékenységéről

A megyei Elnökség a szakosztályok
és az országos választmányok előzetes
tervei alapján június 12-én vitatta meg
az új ismeretterjesztő év célkitűzéseit.
A vita alapján az Ügyvezető Elnökség
átdolgozásában a kész anyagot a járások,
városok részére megküldtük.

A megyei szervezet a járási, városi
elnökségekkel együttesen értékelte az
1960/61. évi ismeretterjesztő munkát.
A májusi járási, városi elnökségi ülése-
ken sok szó esett az új ismeretterjesztő
év előkészítéséről. A vita középpontjá-
ban az előadások tartalmi és módszer-
tani kérdései állottak. Ezeken az elnök-
ségi üléseken a tavalyi tapasztalatok fi-
gyelembevételével konkrét megbízatáso-
kat adtak az elnökség tagjainak; pl. az
ifjúság, a parasztság, a műszaki ismeret-
terjesztés kérdéseinek segítését bízták
egy-egy elnökségi tagra. Ilyen megbíza-
tást adtak Mezőtúr. Jászberény. Tisza-
füred, stb. Az új ismeretterjesztő tervek
elkészítésében az elnökségi tagok több-
sége mind megyei, mind járási, városi
szinten résztvesz. A járási, városi egy-
séges tervek szeptember l-ig készül-
tek el.

A megyei terv előkészítésében a me-
gyei szakosztályok saját terveik elkészí-
tésével, a klubprogram, előadói konfe-
rencia kidolgozásával segítettek.

A megyei szakosztályok vezetőségei
helyesen, több szakosztályi tagot bíztak
meg vázlatok elkészítésével. (Művészeti,
műszaki és egészségügyi szakosztály.)

A megyei Elnökség az ősz folyamán
a következő kérdéseket kívánja meg-
vitatni :

a) Jászkunság szerkesztő bizottságának
munkája.

b) A járási és városi elnökségek tevé-
kenysége az ismeretterjesztő munka
tartalmi részének megjavítása ér-
dekében.

c) A társulati tagság részvétele az is-
meretterjesztő munkában.

A járási, városi elnökségeknek java-
soljuk: vitassák meg a falusi ismeret-
terjesztés tartalmi munkáját.

Szovjet vendégek Szolnokon
A TIT Országos Központjának ven-

dégeként a Szovjet Természettudományi
és Politikai Ismeretterjesztő Társulat 28
tagú csoportja tartózkodott Magyarorszá-
gon. Augusztus 29-én Szolnokra látogat-
tak a vendégek, akiket erre az útra
elkísért dr. Nagy László főtitkár és
Bencze László tudományos titkár, vala-
mint dr. Kocsis Ferenc, az Élet és Tudo-
mány felelős szerkesztője is. A szovjet
testvér-társulat tagjai a megyei elnökség
tagjaival szívélyes baráti légkörben cse-
rélték ki tapasztalataikat. Augusztus
30-án délelőtt a szovjet vendégek a vá-
ros nevezetességeit tekintették meg.

Megnyílt az ismeretterjesztő mozi
A TIT és az MSZBT megyei szerve-

zetei szeptember 8-án megnyitották az
ismeretterjesztő mozit. Az „Utazás a
nagyvilágban" című sorozatban szeptem-
ber folyamán Magyarországról, október-
ben a Szovjetunióról, novemberben
szomszédainkról és távolkeleti baráti or-
szágokról, decemberben nyugateurópai
és afrikai országokról készült filmek ke-
rültek bemutatásra.

Minden hónap utolsó előadásán szel-
lemi fejtörőt tartunk a hónap folyamán
bemutatott filmek témájáról.

Szülők Főiskolája Szolnokon
Októberben kezdődött Szolnokon a Szü-

lők Főiskolája. A Városi Tanács VB
Művelődésügyi Osztálya és az általános
iskolák igazgatóságainak rendezésében
havonkint egy-egy lélektani, pedagógiai
előadás hangzik el.

Előadások a német kérdésről
Az MSZBT, a KISZ és a TIT közös

rendezésében a megye húsz középiskolá-
jában és MTH-intézetében előadásokat
tartottunk a német kérdésről.
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Az NDK ismeretterjesztő társulatának
elnökhelyettese Szolnokon

November 9-én a megyei szervezet
ügyvezető elnöksége vendégül látta a
Német Demokratikus Köztársaság isme-
retterjesztő társulatának hazánkban
tartózkodó elnökhelyettesét, Walter
Berthold elvtársat. A német vendéget
az Országos Titkárság képviseletében
dr. Tilkovszky Lóránt és Varró József
elvtárs kísérte. Rövid szolnoki időzés
után a megyei pártbizottság és az ügy-
vezető elnökség tagjainak kíséretében
Kunhegyesre látogattak, s itt a Lenin
Tsz székházában találkoztak a község
és a termelőszövetkezet vezetőivel.
Bernát elvtárs, a tsz elnöke és Líppai
elvtárs, a tsz főagronómusa tájékoztatta
Berthold elvtársat a szövetkezet gazda-
sági és kulturális helyzetéről. E baráti
beszélgetés után a járási művelődési há-
zat és a járási könyvtárat tekintették
meg. A vendég mindkét intézmény mun-
kájáról nagy elismeréssel nyilatkozott.

Aznap este Szolnokon a megyei szer-
vezet klubjában Berthold elvtárs a me-
gyei elnökség tagjaival folytatott baráti
beszélgetést, és részletesen tájékoztatta
őket a Német Demokratikus Köztársaság
falusi akadémiáinak tevékenységéről. A
szívélyes légkörben folytatott eszmecsere
a késő esti órákba nyúlt.

Kitüntetés
Az MSZBT Országos Elnöksége Lévai

István elvtársat, a megyei szervezet tit-
kárát a magyar—szovjet kapcsolatok
ápolásában kifejtett munkásságáért arany-
koszorús jelvénnyel tüntette ki.

Filmbarátok Köre
A megyei szervezet ebben az évben

mintegy 300 hallgató részvételével szer-
vezte meg a Filmbarátok Körét. A nagy
népszerűségnek örvendő előadásokat
Somogyi Magda, a Hunnia Filmgyár
dramaturgja tartja. Az előadásokhoz
kapcsolódó filmeket a Filmtudományi
Intézet biztosítja.

Előadások
A megyei szervezet egészségügyi szak-

osztálya november 10-én a megye orvo-
sai részére szervezett előadást. Dr. Vil-
mon Gyula miniszterhelyettes, a TIT
Országos Egészségügyi Választmányának
elnöke Közegészségügyünk időszerű kér-
déseiről tájékoztatta a hallgatóságot,

A Hazafias Népfront, az MSZBT és a
TIT megyei szervezete november 24-én
rendezte Lomonoszov-emlékünnepségét.
A nagy tudós születésének 250 éves £,y-
fordulója alkalmával Dala László, á
Természettudományi Közlöny felelős
szerkesztője méltatta munkásságát. ,,f

Elnökségi ülés
A TIT Szolnok megyei szervezetének

elnöksége december 15-én tartott ülésén
a járási és városi elnökségek munkáját,
valamint a nemzetközi kérdésekkel kap-
csolatos ismeretterjesztő munkát tárgyal-
ta meg. Az ülés részletes ismertetésére
következő számunkban visszatérünk.

Előadói konferenciák
Az elmúlt hónapokban a megyei szer-

vezet szakosztályai az alábbi előadói
konferenciákat tartották: szeptember
6-án: A b.rlini kérdés (Kőhidi László);
szeptember 8-án: Az ismeretterjesztés
módszertana és lélektana (Dr. Radnai
Béla); szeptember 12-én: Az erkölcs
mint társadalmi tudatforma (Molnár Já-
nos; szeptember 25-én: Az áru útja, a
fogyasztási cikkek importjának szerepe
a lakosság ellátásában (Kajner Gyula);
október 2-án: Valláserkölcs — kommu-
nista erkölcs (Majoros Károly); október
19-én: a művészeti szakosztály előadói-
nak felkészítése; november 10-én: A
technikai forradalom (Ballá Dezső).

Klubestek
A megyei szervezet klubjában szep-

tember 25-én „A geodézia kapcsolata a
mesterséges égitestekkel" címmel hang-
zott el előadás. Október 7-én zenés klub-
estre jöttek össze tagjaink, s közben két
ismeretterjesztő filmet is megnéztek.
Október 17-én dr. Osgyán István és
dr. Rácz György párizsi úti élményeiről
számolt be. Október 20-án mutattuk be
tagjainknak a ..Soha többé" című svéd
dokumentumfilmet. Október 27-én
dr. Pogány Frigyes egyetemi tanár tar-
tott nagysikerű előadást „A szobrászat
és festészet kapcsolata az építészettel"
címmel. Az előadást majdnem kétszáz
színes dia bemutatása kísérte. November
10-én a szolnoki művészek hagyományos
téli tárlatán tartott tárlatvezetést Kapos-
várt Gyula,

Lévai István
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IV. Országos Biológus Napok
Balatonfüred, I.96I. október 20—22.

A IV. Országos Biológus Napokat 1961.
október 20—22-én rendezte a TIT Bala-
tonfüreden. Mintegy másfélszáz szakem-
ber vett részt ezen a találkozón, melyet
Tangl Harcid professzor nyitott meg.

Fábián Gyula egyetemi tanár A kvan-
titatív zoológia és a genetika kapcsolatai
c. előadása világosan rámutatott, hogy
a genetika is az exakt — ezen belül a
kvantitatív — zoológiái módszerek felé
halad. Jóllehet a matematikai módszere-
ket a zoológiában már kb. 30 évvel ez-
előtt elismerte a többség, céltudatos al-
kalmazásuk csak napjainkban kezdett
általános lenni. A megfigyelések feldol-
dozásában és értékelésében teret enge-
dünk a statisztikai és biometriai ada-
toknak, s a következtetések levonásakor
sp-m hagyiuk figyeímen kívül a számsze-
rű eredményeket. Tenyésztett állataink-
kal (magyar tarka szarvasmarha, üregi
és házi nyúl, baromfi-fajták, stb.) vég-
zett kísérletekből szűrte le a tapasztala-
tokat.

Bá'int Andor egyetemi tanár is hasonló
témát boncolt. A hibridizáció a növény-
és állatvilágban c. előadásából hallhat-
tuk, hogy a hibridizálás milyen komoly
lökést adott a genetikának. A formális
genetikai koncepció elégtelenségét, tart-
hatatlanságát bizonygatva, a haladó és
reakciós biológia különbségét hangsú-
lyozva jutott el a következtetéshez, hogy
a génelmélet nem magyarázhatja a he-
terózishatást, hanem az asszimiláció és
disszimiláció arányának kedvezőbbé vá-
lása a többlettermelés oka. s nem lehet
csak egy folyamatra visszavezetni.

Anghi Csaba egyetemi tanár A kon-
stitudó az állatvilágban c. előadásában
rövid történeti áttekintés során eljutott
a nervizmus alapján álló pavlovi kon-
stitució-szemlélethez. Tisztázta a konsti-
tució meghatározását: öröklött és szer-
zett tulajdonságok összessége, melynek
alapján az állat a környezethatásokra
reagál a belső környezet adta lehetősé-
gek határain belül. A konstitucióból a
termelésre való következtetés eddig nem
vezetett eredményre, egyszerűen a bio-
lógiai szükségszerűség hiánya miatt.
Miért legyen a vad szarvasmarha teje
több. vagy a muflon gyapjúja finomabb?
Az inkább járható út, hogy már fiatal

korban vizsgáljuk, hogy milyen termelést
fog elbírni az állat. Tehát konstituciós
prognózisra van szükség. A jövőben a
tenyésztett állatoknál a fajta fcgalma
helyébe inkább a konstitueió fogalma
lép — hangsúlyozta az előadó a kon-
stitueió és termelőképesség lezárása.során.

Kramer Miklós kandidátus A reguláció
biokémiai kérdéseiről beszélt. A mikro-
organizmusok világában tapasztaltakról
számolt be. Igen részletesen foglalkozott
a molekuláris biológia kérdéseivel, s rá-
mutatott, hogy a sejt organizációja sok-
kal magasabbfokú, mint a legbonyolul-
tabb technikai berendezés.

Törő Imre akadémikus A sejtek sze-
repe a szervezet adaptációjában c. elő-
adásában a reguláció és adaptáció egy-
máshoz közelállására mutatott rá szá-
mos transplantációs példával. Előfordul,
hogy az átültetett szövet körül később
gyulladás lesz, mivel idegenként kezeli
azt a kapott szervezet, s e differenciáló-
dás alapja specifikus fehérje képződése.
A morfológiai differenciációt tehát ké-
miai előzi meg.

Kontra György főiskolai tanár Élet és
lélek címmel a fiziológia és a pszicho-
lógia határterületeiről beszélt. Különö-
sen szükségessé tette ezt az. hogy a tu-
dományok századunkban elsősorban a
határterületeken fejlődnek igen gyorsan,
ezért előadása komoly segítséget nyúj-
tott pedagógusok, ismeretterjesző előadók
számára. Az experimentális pszichológia
egyedül tudományos, korszerű eredmé-
nyeinek fényében mutatott rá bőséges
példával az elavult nézetekre. Ma már
a lélektanban helytelen mást látni, mint
a kortikális relációk tudományát. Kovács
Ferenc nyelvész nagyszerűen támasztotta
alá a témát a másik szakember oldaláról
is.

Haranghy László akadémikus Az öre-
gedés biológiája c. előadásában (Balázs
András ismertette) különösen közvetle-
nül érdekelt volt mindenki. A geronto-
lógia, az ontogenezis későbbi szakaszá-
nak tudománya még rövid múltra tekint
vissza. Igaz, az életkor meghosszabbítása
napjainkra már szép eredményt ért el.
Míg 1840 körül 24 év az átlagos életkor,
addig a századfordulón már a férfiaknál
37, a nőknél 38 év, 1959-ben pedig a fér-
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fiáknál 65, a nőknél 68,9 évre emelke-
dett, vagyis több, mint két és félszere-
sébe nőtt. Az sem véletlen, hogy a Nem-
zetközi Gerontológiai Társaság a népi
demokráciák közül elsőként hazánkat
hívta fel szervezett kutatásokra. Modern
szemléletünk ma már nem kórosnak te-
kinti az öregséget, nem betegségnek,
hanem szükségszerű folyamatnak az
örök fejlődés törvényében. Az élet lé-
nyegéhez tartozik. Fejlődési folyamat,
biológiai folyamat, biológiai szükség-
szerűség tehát. Azt is meg kell azonban
jegyezni, hogy a halál ma még hama-
rabb bekövetkezik főleg kóros okok mi-
att, mint fejlődési folyamat következmé-
nyeként. A biológiai élet felső határát
ma — becslések szerint — 100 év felett,
kb. 150 évben látjuk. (Magvrrországon
1960-ban 24 ember volt 100 éven felül.)
Nagyon ió lenne elérni, hogy csak bio-
lógiai halál következtében hal.iarak mee,
az emberek. A biológiai élet felső hatá-
rának megközelítésében nagy az orvosok,
de az egész társadalom szerepe is.

Érdekes kiegészítést adott Hortobágyi
Tibor egyetemi tanár a mikroorganiz-
musok köréből. Scenedesmus és egyéb
növényi fajok is öregedési tüneteket
mutatnak: anyagcseretermékek halmo-

zódnak fel. látszólagos fiatalodás követ-
kezik be pl. halmozódott időjárási front-
betörés, napfolttevékenység, stb. révén.

Tangl Harald egyetemi tanár Az anti-
biotikumok szerepe a biológiában cím-
mel tartott szintén nagy érdeklődéssel
kísért előadást, majd Az ürha'ózás bio-
lógiai kérdései c. előadás következett,
melyet Halm Tibor kandidátus tartott.

A biológiai filmestek gondoskodtak az
esték jó kihasználásáról. Bemutatásra
került több színes film, így: Játék az
életért. Ezüst szálak. Az élet titka, Afri-
kában jártunk, Üt a csillagok felé című-
ek. A természetvédelmi ritkaságok ta-
nulmányozására pedig Kenyeres Lajos,
a természetvédelmi tanács főtitkára ve-
zetett kirándulást Badacsonyba, ül. a ta-
polcai medencébe.

Bereczky Endre egyetemi tanár záró-
szavai után Entz Béla kandidátus veze-
tésével a Balaton északi medencéjének
hidrológiai és hidrobiológiái tanulmányo-
zását szolgáló közös hajókirándulással
zárultak a Biológus Naook. Anyagát a
TIT az előző évekhez hasonlóan külön
kiadvány formájában is megszerezhető-
vé és hasznosíthatóvá teszi biológusaink
számára.

Nyilas István

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:

Bálint Sándor egyetemi tanár (Szeged);
Borús József, a történelemtudományok
kandidátusa, az MSZMP Központi Bizott-
sága Párttörténeti Intézetének tudomá-
nyos munkatársa (Budapest); Csalog Zsolt
muzeológus, a Damjanich János Múzeum
munkatársa (Szolnok); dr. Dömötör Sán-
dor, a Népművelési Intézet osztályveze-
tője (Budapest); Erdei Ferenc akadémi-
kus, a Magyar Tudományos Akadémia
főtitkára (Budapest): dr. Fogarassy László
tudományos kutató (Bratislava); Hernádi
Tibor, a Szolnok Megyei Néplap munka-
társa (Szolnok); Kiss Dezső kisállattenyész-
tési felügyelő (Szolnok); Laár Árpád, az
Építésügyi Minisztérium munkatársa (Bu-
dapest); Mészáros János oki. építészmér-

nök (Törökszentmiklós); Nagy József ta-
nítóképző intézeti tanár (Jászberény);
Oelmacher Anna művészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
(Budapest); Oláh György, a Szolnok Me-
gyei Tanács végrehajtó bizottságának el-
nöke (Szolnok); dr. Páter János, a MÁV
Egészségügyi Kutató Laboratórium veze-
tő főorvosa (Budapest); Soós István, az
MSZMP Szolnok megyei bizottságának
munkatársa (Szolnok); Szarvas Ferenc
tudományos kutató, a Nagykunsági Mező-
gazdasági Kísérleti Intézet munkatársa
(Karcag); dr. Szebeni József, a MÁV
Járóműjavító vezető üzemorvosa (Szol-
nok); dr. Szele Béla gyógyszerész (Szol-
nak),


