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A decemberi számmal befejeződött a JÁSZKUNSÁG 11. év-
folyama. Reméljük, hr-gy az idén megjelent hat szám. cikkei, rovatai,
illusztrációi felkeltették az olvasók érdeklődés?*, hozzámniltak isme-
reteik bővítéséhez és szűkebb hazánk, a Jászság és Kunság szervte-
tének elmélyítéséhez. Ügy gondoljuk, az oliwófc előtt s"m maradt
észrevétlen az a törekvésünk, hagy a JÁSZKUNSÁG kiállítása, tech-
nikai előállítása is számról számra fejlődjék.

Mindezek alánján bízunk abban, hogy akik az idén olvasói és
előfizetői lapunknak. 1956-ban sem marconák el. Arra kérjük őket,
hogy előfizetési díjukat minél előbb küldjék be.

Egy lap népszerűségét nemcsai" az bizyni'itja. hányan olvassák
el, hanem még inkább az, hányan fizetnek elő ró.. Ezért számítunk
arra, a JÁSZKUNSÁG fokozódó nénszerűsége nr előfizetők számának
növekedésében is tükröződni fog. Még több előfizető esetén nedig —
nagyobb anyagi erőkkel rendelkezve — lehetőségünk nyíVk a lan
színvonalának további emelésére. Ehhez kérjük olvasóink segítségét:
ajánlják a lapot ismierőseiknek, munkahelyüknn dolgo~ótársaiknaik, és í
szerezzenek minél több előfizetőt a J ÁSZKUNSÁG-nak. •

Az előfizetés díja egész évre 24.— Ft, félévre 12— Ft. l
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Egyre több hírt kapunk arról, hwj a JÁSZKUNSÁG előfizetöi í
és olvasói beszélgetnek, vitatkoznak tanunkról, annak etri°s cikkei- }
ről. Ezek a vélemények azonban, sajnos, csak a legritkább esetben •
jutnak el hozzánk. Z

Az a kérésünk, keressék fel a szerkesztőbizottságot vélemé- |
nyükkel, ötleteikkel, javallataikkal, tanácsaikkal. Wönkink el kritika' í
megjegyzéseiket, és járul'ino.k hozzá ezzel is a JÁSZKUNSÁG minél Z
gyorsabb ütemű fejlődéséhez. j

Különösen az fontos számunkra: helyeslik-e n? olvasók az eddig f
megjelent cikkek témáját és színvonalát; van-*, olyan témakör, mely T
hiányzik a lapból vagy fontosságához mérten nem szerepel elsgei;
meg vannak-e elégedve a lap technikai kivitelével''

Bár a JÁSZKUNSÁG tekintélyes számú szak*~*b'"rt mozgó*'-
tatt az elmúlt másfél év flott, cikkíróink körit a jövőben jelentős
mértékben tágítani szereinők.

Helyt adunk minden olyan dolgozatnak, rnely a -rnecr/ém mmat- Z
kozó ismereteinket bővíti, vagy mely n. menyében folyó tudományos j

« munka eredményeit tárja a nyilvánosság elé. Sőt a jövőben területi |
* tekintetben is szélesíteni akarjuk a JÁSZKUNSÁG vovzókörét, és -f
* közlünk olyan cikkeket vs. melyek nem szorítkoznak Szolnrik. megyére, •

hanem a nagyobb tájegység, az Alföld problémáit tárgyalják. ;
Arra kérjük olvasóinkat, éljenek ezzel a lehetőséggel: küldja- Z

nek cikkeket a JÁSZKUNSÁG részére. %
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