
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

Kitüntetések:
Augusztus 20-án a kulturális munka

terén kifejtett eredményes munkájukért
Fodor Mihály elvtárs „Kiváló népmű-
velő", Sándor László elvtárs „Szocialista
kultúráért" kitüntetést kapta.

Személyi változások:

Az Ügyvezető Elnökség Dr. Cseh
István elvtársat, a szolnoki járás titká-
rát - nagy fokú elfoglaltságára való te-
kintettel - a titkári teendők ellátása alól
felmentette, és Gallai Antal elvtársat
bízta meg a járási teendők ellátásával.

A kunszentmártoni járási titkár Garad-
nay Tibor elvtárs lett. Sipos Mihály elv-
társat, a törökszentmiklósi járás titkárát
saját kérésére felmentette és helyette
Csekei István elvtársat bízta meg.

A jászberényi járásba körzeti titkár-
ként Laska Sándor elvtárs kapott meg-
bízatást.

Városi titkáraink:

Ari Sándor, Kisújszállás,
Csaplár Béla, Túrkeve,
Domokos György, Mezőtúr,
Farkas István, Törökszentmiklós,
Hitter Piroska, Karcag,
Tóth János, Jászberény.

Járási titkáraink:
Erdész József, Tiszafüredi járás,
Gallai Antal, Szolnoki járás,
Garadnay Tibor, Kunszentmártoni

járás,
Móricz Béla, Kunhegyesi járás,
Dr. Tésy István, Jászberényi járás,
Laska Sándor, Jászberényi járásban

körzeti,
Csekey Lajos, Törökszentmiklósi járás.

A munkásakadémiák vezetőinek
tanácskozása

Szeptember 20-án a Szakszervezetek
Megyei Tanácsa, az MSZMP MB Agií.
prop. Osztálya és a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat megyei szervezete ren-
dezésében a megye üzemeinek párttitká-
rai, szakszervezeti és a munkásakadé-
miák felelős vezetőinek részvételével fon-
tos tanácskozás zajlott le a szolnoki
MSZBT klubban. Az értekezleten Dózsa
János SZMT titkár megnyitója után
Kökény István, a megyei pártvégrehajtó
bizottság titkára tartott vitaindító refe-
rátumot. Megvitatásra kerültek a megye
üzemeiben lévő munkásakadémiák eddi-
gi eredményei, az új oktatási évad be-
indításának programja és az akadémiák
tematikai szervezeti kérdései.

A tanácskozáson több hozzászólás
hangzott el. Érdeklődést váltott ki a
martfűi Tisza Cipőgyár „kihelyezett" két
munkásakadémiája (Rákócziújfalu, Tisza-
földvár). A szolnoki Cukorgyár képvise-
lője az elmúlt év tapasztalataiból a gaz-
dasági vezetők aktív támogatásáról szá-
molt be.

Az élénk érdeklődéssel kísért tanács-
kozás tanúsította, hogy az üzemekben a
munkásakadémiák az ismeretterjesztés
kedvelt formáivá váltak. A jövőt illetően
szükséges azonban, hogy a gazdasági,
műszaki és mozgalmi vezetők még aktí-
vabban, még konkrétabban segítsék a
munkásakadémiák szervezését, munkájuk
eredményességét.
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Az 1962/6^ ismeretterjesztő évad-
tervszámai:

Előadások összesen:
ebből társadalomtudományi
természettudományi

Városban:
falun:

Szakmunkás akadémiák I.
II.

III.
Termelőszövetkezeti akadémiák:
Ifjúsági akadémia:
Előadói konferenciák tervszáma:
Falun előadássorozatok:

3684,
1847,
1837.
1423,

2165.

éves 10
„ 12

2

17
11

94
125

Járási és városi elnökségi ülésekről
A járási, városi egységes ismeretter-

jesrtő terveket a Társulat helyi elnökségi
ülésein megvitatták. Az elnökségi ülése-
ken az ismeretterjesztő munka gyakorlati
végrehajtására konkrét javaslatok szüléi-
tek. A viták középpontjában a tartalmi
munka színvonalának emelése, az előadók
jobb felkészítése szerepelt. A karcagi vá-
rosi elnökségi ülésen igen sokoldalúan
elemezték a jövő feladatait. Az elnökség

tagjai személy szerint egy-egy fontos terü-
let munkájának segítését vállalták.

Idegen nyelvoktatás
A Társulat által meghirdetett nyelv-

oktatásra igen nagy létszámú jelentkezés
történt. A német nyelvű oktatásra 106
felnőtt és 28 általános iskolai tanuló, míg
az alapfokú angol tanfolyamra 20 fő irat-
kozott be. Az oktatás október hónap első
hetében beindult.

Népi ülnökök akadémiái

A Megyei Bíróság és a Jogi Szakosz-
tály gondozásában Szolnokon, Török-
szentmiklóson, Karcagon, Martfűn, Kun-
szentmártonban és Jászberényben ülnök-
akadémiák indultak. Az akadémiákra
mintegy 300 népiülnök iratkozott be.

Filozófiai Szabadegyetem

Szolnok városban a filozófiai szak-
o:2;tály rendezésében szabadegyetem in-
dul. A tizenkét előadásból álló sorozat
előadásait a budapesti Eötvös Lóránd
Tudományegyetem tanárai tartják.

Lévai István

JCed&es ÖL&aióink!

A JÁSZKUNSÁG kiadását jelen számunktól kezdve a Szol-
nok megyei Néplap Lapkiadó Vállalat veszi át, a
pedig a Debreceni Postaigazgatóság végzi Szolnok,
har és Szabolcs-Szatmár megye területén.

Ezzel a JÁSZKUNSÁG újabb olvasókhoz is eljut,
területen végezheti ismeretterjesztő és tudományos
ségét.

Köszöntjük az új olvasóinkat!

A szerkesztő

terjesztését
Hajdu-Bi-

és nagyobb
tevékeny-

bizottság
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