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A szolnoki Közlekedési Műszaki Egye-

tem párt- és DISZ-szervezetének lapja
1955. áprilisi (III. évf. 4. sz.) számában
hírt adott arról, hogy „a Jászkunság új
köntösben jelent meg: nyomdai úton,
művészi kivitelben állítják elő. Az első
jólsikerült nyomtatott számban két
egyetemi vezetőnk citefce jelent meg ..."

A túrkevei pártbizottság és tanács
hetilapja 1955. május 12-i számában
G.-né aláírással hosszú cikk jelent meg
„A tudomány eredményeiről -tájékoztat
mindenki számára érthetően a Jász-
kunság" címmel. Részletesen ismerteti
a II. évfolyam 1. számának cikkeit, és
többek között ezeket írja: „Itt, Túrke-
vén mindazoknak, akik az ismeretter-
jesztésben résztvesznek, és aki/c Túr-
keve történetét, néprajzi és történeti ha-
gyományait, természeti kincseit kutat-
ják, nagy segítség a „Jászkunság." Jó
útbaigazítást és jó alkalmat, lehetőséget
ad arra, hogy helyi kutatásainkról mi
is beszámoljunk a megye közönségének.
De az érdeklődő olvasó kapja talán a
legtöbbet, ha a Jászkunságot forgatja.
A mi dolgozó parasztjaink is szeretnek
olvasni, érdeklődnek a tudomány iránt
is. Ez a lap olyan nyelven és olyan mód-
szerrel írja meg a tudomány eredmé-
nyeit, hogy az is könnyen megértheti,
aki nem szakember,"
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NÉPLAP
EGyEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEG1

Dr. Gegus Imréné, a túrkevei mú-
zeum vezetője arról számol be, hogy
Túrkeve tanácsának végrehaj tóbizott^
sága „Hermann Ottó védett természet-
rajzi terület"-et létesített a város hatá-
rában. „A még meglévő kis, érintetlen
területnek a megmentésére — írja a
cikk — hívta föl a figyelmet megyénk
ismeretterjesztő folyóirata, a Jászkun-
ság, Benkő Gyula Ecseg-pusztáról szóló
cikkében. Ez jó serkentés volt a túr-
kevei Múzeumi Bizottságmik . . . A Jász-
kunság cikke nyomián javaslatot ter-
jesztettünk a Városi Tanács elé... —
örömmel vesszük tudomásul, hogy a
JÁSZKUNSÁG cikkeinek i l y e n hatása
is van. Az eset egyrészt helyes téma-
választásunkat, másrészt lapunk egyre
növekvő tekintélyét igazolja.
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A Művelt Nép 1955. június 19-i száma
Mesterházi Lajos könyvheti jegyzeteit
közölte. Az író két városban — Szom-
bathelyen és Szolnokon —• szerzett
könyvheti tapasztalatait és az ezek nyo-
mában támadt gondolatokat vetette
papírra. A jegyzetekben jelentős helyet
foglalnak el a JÁSZKUNSÁG-hoz fű-
zött megjegyzések: „ . . . És szükség van,
természetesen, folyóiratra is ... Szolno-
kon van folyóirat, a kétezer példányban
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megjelenő Jászkunság, a TTIT kiadá-
sában, egyelőre ugyan lapengedély nél-
kül, esetenként jelenik meg, de remél-
jük, 'hamarosan megkapja a hivatalos
elismerést is. Szolnokon vannak tehet-
séges, fiatal írók. Nem egynek a nevét,
központi folyóiratainkban megjelent
írásainkból, már ismerjük. Mégsem lenne
helyes, ha külön írócsoportot alakítaná-
naik, és ha a folyóiratot irodalmi folyó-
irat igényével adnák ki. Lapjukban
ma irodalmi, gazdaságpolitikai, néprajzi,
történelmi és terme szetttudományos is-
meretterjesztő cikkeket közölnek. Szá-
mos területről a megye egész értelmisé-
gének mozgósításával el tudják érni,
hogy a „Jászkunság" valóban értékes,
színvonalas és sajátosan helyi — nem
„provinciális!" — lap. A TTIT és a
folyóirat köré gyülekezett szolnoki és
megyei értelmiség olyan irodalmi
kört is alkot ugyanakkor, ahol nem ma-
rad észrevétlen és megbsszélstlen az-
újonnan megjelent könyv és nem
maradnak észrevétlenek a feltörekvő
helyi tehetségek. Nyilvánvaló, hogy a
Szolnok megyei példa a követendő ..."
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NÉPLAP
A majdnem egyéves .évfordulójához

jutott JÁSZKUNSÁG-ot a megyei párt-
bizottság és tanács lapja 1955. július 7-i
számában hosszabb írásra méltatta:
Tóth Kornél „Egy megyei folyóirat mar-
gójára" címmel a JÁSZKUNSÁG két
legutóbbi számáról (1955. február, ápri-
lis) mondta el véleményét. Azzal kezdi,
hogy „a folyóirat belső tartalma szét-
feszítette egy stencilezett sokszorosit-
vány kereteit. Ez a két legutóbbi száma
is, a vidéki tudományos, kulturális élet
fejlődésének, minőségi változásának írá-
sos bizonyítéka. Törekvéseiben, igényes-
ségében, színvonalában magasan fölötte
áll mindannak, ami a múlt rendszer ide-
jén a hasonló vidéki próbálkozásokat
jellemezte, — Ennek a ténynek az

öröme, jogos büszkesége tölt el minden-
kit, aki a kezébe veszi a Jászkunságot."
Elismeréssel szól arról, hogy a lap jól
szolgálja a hazai táj megismertetését,
de ugyanakkor a megyét nem szakítja
ki a haza testéből, és gazdagítja, bővíti
az egész ország tudását, ismeretét az
Alföldről, a Tiszatájról. Elemzi azt is,
vajon a JÁSZKUNSÁG mennyire szol-
gálja mindazokat a gazdasági és poli-
tikai feladatokat, melyeket a párt tűzött
a dolgozó nép elé. Bár a cikkíró elis-
meri, hogy a JÁSZKUNSÁG ennek a
követelménynek nagyrészt megfelel, és
cikkeket is 'idéz ennek bizonyítására,
felsorol néhány olyan területet, — a
megye forradalmi (agrárszocialista,
1919-es) hagyományai, a mezőgazdaság
szocialista átszervezése, a termelőszövet-
kezeti mozgalom, az elmúlt 10 év ered-
ményeinek népszerűsítése — ahol a lap-
nak még többet kell tennie, mint
amennyit — az idei első két szám alap-
ján ítélve — eddig tett. . . . örülünk,
hogy ez a cikk nemcsak jóakaratú kez-
deményezésként kezeli a JÁSZKUN-
SÁG-ot.

A Népművelés, a Népművelési Mi-
nisztérium és a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa folyóirata 1955. júliusi szá-
mában „Böngésző" cím alatt többek kö-
zött a vidéki kiadványokkal is foglal-
kozik^ Ezt .írja la JÁSZKUNSÁG-ról:
„A TTIT Szolnok megyei szervezete
Jászkunság címmel igen gazdag tar-
talmú, az ismeretterjesztő munkát ered-
ményesen s helyi anyaggal támogató
kéthavi folyóiratot ad ki. Különösen ta-
nulságos a Tá/rsulat életével, a Jászkun-
ság eseményeivel foglalkozó rész s az,
hogy a Jászkunság szerkesztői nem res-
tellik a fáradságot s szorgalmasan gyűj-
tik a megye bibliográfiáját. Érdemes ta-
nulni tőlük!"


