
Szolnok megyei kiadványok 1962-ben

Szolnok megye mezőgazdasági, ipari és

kulturális eredményeit dokumentál ják és

egyúttal fejlődését segítik azok a kiad-

ványok, amelyeket a párt- és tanácsszer-

vek, va lamint a kulturális intézményeink

a d t a k közre.
Jelen cikk keretében az 1962-ben meg-

jelent k iadványokat ismertetjük, hiszen
legtöbbjükről még a napi sajtó sem a d o t t
hírt. Pedig tar ta lmuknál , mondanivalójuk-
nál fogva megérdemlik, hogy széles kör-
ben ismertek legyenek. N e m c s a k a szak-
emberek számára fontosak ezek, hanem
sikerrel forgathatja bárki, akit Szolnok
megye sorsa, fejlődése érdekel .

DR U R B A N C S E K J á n o s : Szolnok m e -
gye vízföldtana és vízel látása. Szolnok,
1962. Szolnok Megyei T a n á c s VB 213. p.
92 térk., 15 ábra , 15 mell., 25 cm.

SZOLSOK SECVE

ÉS VÍZELLÍTASA

A monografikus feldolgozás nemcsak a
felszabadulás óta folytatott tervszerű víz-
kutatás és hasznosítás eredményeit adja

közre Szolnok megye területéről, hanem
álta lában az Alföld ivó- és ipari vízellá-
tásának minden fontosabb kérdését vizs-
gálja. A gyakorlati életben jól használ-
hatók az eredményei a rétegvizekkel való
vízgazdálkodásnál . Megismerhetjük belőle
a települések mai és távlati vízigényét és
megszerzésének lehetőségeit. D e a mono-
grafikus feldolgozás lehetőséget nyújt ar-
ra is, hogy megismerhessük belőle Szolnok
megye felszíni képződményeit .

Különösen jól használható ismeretter-
jesztési m u n k á b a n a megye földtani le-
írását tárgyaló rész, mely a legújabb szén-
hidrogénkutatások fúrási eredményei alap-
ján rajzolja meg az Alföld és elsősorban
Szolnok megye földtani felépítését a föld-
történeti ókortól kezdve. A tárgyalt anya-
got rengeteg metszet és térkép teszi szem-
léletessé, amelyet iskolai oktatásban is
eredményesen lehet használni.

A tanulmány részletesen ismerteti a me-
gyében lévő termális-, ásvány- és gyógy-
vizeket is. Az é r d e k l ő d ő emellett az artézi
kútfúrás tör ténetére is kap érdekes és ér-
tékes adatokat.

A monográfiát szerencsésen egészíti ki
dr. Rónai András „Szolnok megye talaj-
víz viszonyai" című tanulmánya. A tarta-
lomhoz méltó illusztrációk, térképek te-
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szik szemléletessé a kötetet. A nyomdai
munkálatokat a Szolnoki Nyomda végezte
a tartalomhoz méltóan.

ÖNTÖZZÜNK többet, jobban, gazdasá-
gosabban! Összeáll.: Csizmadia István.
Szolnok, 1962. MSZMP Szolnok Megyei
Bizottság Ágit. prop. és Mezőgazd. Osz-
tálya és a Megyei Tanács VB Mezőgazd.
Osztálya, 32 p., 24 cm.

Az öntözést és a vele kapcsolatos fel-
adatokat 1962. február 20-án megyei ak-
tívaülésen vitatták meg. Az ott elhangzott
előadást és az értékes hozzászólásokat ad-
ták közre nyomtatásban. Jól szemléltetik
az eddigi eredményeket és a soron követ-
kező feladatokat a mellékelt grafikonok.

Hasznosak az értékes hozzászólások is,
amelyek a gyakorlatból szerzett tapaszta-
latokkal egészítették ki a beszámolót.

Külön cikk foglalkozik az állami gazda-
ságokban folytatott lucernaöntözéssel, va-
lamint a kunszentmártoni legelőöntözés
tapasztalataival.

A végén az öntözéssel kapcsolatos fel-
adatokat ismerteti az öntözési tanácsadó.

T8BB8T,
JOBBBtl.

Részletezi, hogy hol és mit legcélszerűbb
öntözni? Hogyan készüljenek fel rá? Végül
pedig az öntözés végrehajtásának gyakor-
lati módjaira kapunk hasznos tanácsokat.

SZOLNOK megye számokban. Szolnok,
1962. Közp. Stat. Hiv. Szolnok megyei
Igazgatósága, 88. p., 14 cm.

A szokásos megyei statisztikai évköny-
vek mellett a VIII. kongresszusra külön
kötetet jelentetett meg a Stat. Hivatal
Szolnok megyei Igazgatósága, amelyben a
VII. kongresszus idejétől, 1959-től kezdve
adnak számot Szolnok megye eredményei-
ről és fejlődéséről.

A kötet külön értéke, hogy nemcsak
számadatokat tesz közzé, hanem elemzi
is azokat. Megtudjuk pl. azt, hogy a há-
roméves tervidőszak alatt a megyében
2 milliárd 15 millió Ft értékű állami be-
ruházást végeztek, amelynek 400/o-a mező-
gazdaságra, 30", 0 pedig iparfejlesztésre ju-
tott. A fennmaradó rész kommunális célra
lett felhasználva (lakások, művelődési in-
tcTmények, stb.). A szocialista gazdálkodás
útjára lépett Szolnok megye nagy arányú
mezőgazdasági beruházása gépi felszere-
lésre és építési beruházásra (istálló, mag-
tár, öntöiőtelepek, stb.) jutott. A túlnyo-
móan mezőgazdasági jellegű megyében az
ipar is jelentősen fejlődött. A Tiszamenti
Vegyiművek termelte 1960-ban az ország
kénsavtermelésének 47,1%-át, Martfűn ké-
szült bőrlábbelik az országos termelés
20,4%-át adják. A hagyományos szolnoki
faipar fellendülésére jellemző, hogy 20,1%-
kal részesedik az ország termeléséből.

A mezőgazdasági termelési adatokból
elég azt megemlítenünk hogy 1961-ben a
búza termésátlaga a megyében 12 mázsa
volt. Jelentős emelkedés tapasztalható a
kukoricánál is. Az eredmények elérésében
szerepe van annak is, hogy 1958-tól az
1 kh-ra jutó műtrágya 44,8 kg-ról 119,7-re
emelkedett.

39



A SZOLNOKI Művésztelep 60 éves ki-
á'lítása. Ssolnok, 1982. Szolnok Megyei
Tanács VB Műv. Osztálya, 32. p., 18,5 cm.

Az 1902. június 29-én megnyílt szolnoki
műve•: telep 60 éve: jubileuma, .alkalmá-
ig il Lenek ctt ünnepcégsorozat kiemelkedő
pontja volt a műte^ri bemutatók rende-
l é s . 12 műteremben 9 feU'i cs 3 szobrász
mutatta bs a legújabb alkotásait. E'iheí
a brmuiatóhcj; ízléjc: katalógus líéjzült
a Jászberényi Nyomdában, amelyet 12
művéi?i reprodukció tesz sííne:ebbí. A
b-:veiető tanulmány pedig váilatos átte-
kiniért nyújt a szolnoki művészeti élet
múltjáról c; jelenéről.

CSALÁDI ünnepek című pályázat ter-
veinek kiállítása. Szolnok, 1962. Szolnok
Megyei Tanács VB Műv. Osztálya, 20. p.,
18,5 cm.

Hasznos és előremutató kezdeményezés
volt a tanács részéről a családi ünnepek
rendezésére szolgáló reprezentatív helyi-
ségek belső díszítésére kiírt pályázat le-
bonyolítása. A Szolnok, Békés, Csongrád
megye és Szeged város képzőművészei ré-
szére kiírt pályázatra beérkezett értékes
és művészi anyagból a szolnoki múzeum-
ban kiállítás nyílt. S ízléses katalógus 16
művééi reprodukcióval' ad számot a pá-
lyádat eredményéről. Terjesztése lehetővé
teszi tanácsaink részére, hogy a díjnyer-
tes pályaműveket városukban, községük-
ben hasznosítsák.

SZOLNOK megyei Képzőművészeti
Munkacsoport Téli Tárlata. Szolnok, 1962.
Damjanich János Múzeum, 20. p., 20 cm.

A szolnoki és Szolnok megyei képző-
művészek rendszeresen megrendezett év-
végi kiállításához készült katalógus ismer-
teti a kiállítás anyagát. A bevezető a mű-
vek és a kiállítás méltatását is adja. -
14 művészi reprodukció ad lehetőséget,
hogy az olvasó képet alkothasson magának
a Téli Tárlatról. A katalógus nyomdai ki-
vitele a gyomai Kner Nyomda művészetét
és hozzáértését dicséri.
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A KI \ l > \

DOROGI Márton: A kunsági kisbunda
Szolnok, 1962. Damjanich János Múzeum,
40. p., 24 tábla, 20 cm.

Ifkolai rajzoktatásban és népművészeti
rzakköri munkában jól felhasználható ér-
tékes kiadvány jelent meg a Damjanich
János Múzeum Közleményei 8-9. száma-
ként. A Nagykunság hagyományos állat-
tartásából eredően a szűcsmesterség mű-
vészi remekeket alkotott főleg Kisújszál-
láson, Kunhegyesen és Kunmadarason.
Jelen kiadvány a kisbundákkal foglalko-
zik. 24 kétszínnyomású tábla az eredeti
színben mutatja be a változatos népművé-
szeti motívumokat.

A szerző több évtizedes gyűjtő- és ku-
tató munkájának eredményeit teszi köz-
kinccsé.

A kiadványhoz csatolt orosz és francia
nyelvű ismertető pedig lehetővé teszi, hogy
nemzetközi viszonylatban is hasznosítható
legyen a gazdagon illusztrált kötet.

Az ízléses nyomdai kivitel a Gyulai
Nyomda hozzáértését dicséri. A kötés
munkálatait a gyomai Kner Nyomda vé-
gezte.

SZOLNOK megye ma és holnap. Szol-
nok, 1862. MSZMP Szolnok megyei Bizott-
sága és a Szolnok megyei Tanács VB 98.
p., 24 ona.

Gazdag képanyaggal, jó grafikonokkal
és statisztikai adatokkal szerkesztett képes-
könyv, amelyet a szerkesztők a választás
előtt azzal a céllal adtak körre, hagy a
választókerületi aktívacsoportek tagjai
hírmálják fel munkájuk k'j bsn. Az érté-
kes kiadvány azonban nagyobb nyilvános-
ságot is megérdemel. Hiszen kit ne éi'de-
kclne Szolnok megyében az ipar rohamos
fejlődé.e? Megtudjuk pl. ait, hogy míg
1957-ben a szocialista iparban a.z egy mun-
há:ia jut) tc.melén éuék 119 496,- Ft volt,
addig 1960-ban ez már meghaladta a
201000,- Ft-ot. Ez 1961-ben ismét 8,9" n-
kal emelkedett, tehát a termelékenység fo-
kozásának üteme jó.

Jelentős fejlődésről ad számot a mező-
gazdaságról szóló fejezet is. Különösen áll
c: a termésátlagok alakulására, amelyek-
nek eredményeit az intenzív búzafajták
nagymérvű felhasználása segítette. De jól
szemléltető grafikonok mutatják a vegy-
szeres gyomirtás, az öntözéses gazdálkodás
és a műtrágyafelhasználás eredményeit is.

A kereskedelem fejlődésének ismerteté-
rénél nemcsak statisztikai adatok mutatják
a bolthálózat és a forgalom növekedését,
hanem az újrendszerű kereskedelmi for-
mák bevezetésére és közkedveltségére jel-
lemző adatok is. 1958-ban három önkiszol-
gáló bolttal szemben 1962-ben 241-re emel-
kedett a szépen berendezett és gyorsabb
kiszolgálást biztosító üzletek száma.

A községfejlesztés eredményei is igen
számottevőek. Öt év alatt 16 kultúrház
épült községfejlesztési alapból. Járdák ké-
szítése, faültetés, községeink, városaink
szépítése azok a munkák, amelyet nem-
csak a községfejlesztési alapból lehet meg-
valósítani, hanem társadalmi munkával is.
Igen kimagasló eredményekről értesülünk.
1961-ben pl. kb. 6; 000 ember csaknem 10
millió forint értékű társadalmi munkát
végzett.

A művelődésügy terén nagy feladatot
jelent a középiskolai tanulók számának
rohamos növekedése és a politechnikai ok-
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tatás megfelelő tárgyi feltételeinek bizto-
sítása. Az általános iskolák műhclytermei-
nck száma az 1958-as 9 db-ról 1961-rc 76
műhelyteremre növekedett. A felnőttokta-
tás és a népművelés adatairól készültek
a legsikerültebb grafikonok. De az egész-
ségügy hatalmas fejlődését tárgyaló fejezet
áttanulmányozása is nagyon tanulságos.

TÓTH János: 100 éves a Palotásy Kórus.
Jászberény, 1962. Jászberényi Palotásy
Kórus, 28. p. 24 cm.

A jászberényi helyi hagyományok ápo-
lására adták ki a 100 éve működő kórus
töitcnctct a centennáris ünnepségek alkal-
mával.

A Palotásy János életéről és zenei mun-
kásságáról szóló tanulmány nemcsak a
Jászság zenei életéről ad tájékoztatót, ha-
nem a múlt század közepének jászberényi
eletére is ad betekintést.

Önálló tanulmány tárgyalja a Palotásy
Kórus megalakulását és 100 esztendős
munkásságuk fontosabb adatait. S ezt egé-
szíti ki a centennáris ünnepségek műsora.

Az illusztrációkkal teli füzet ízléses
nyomdai munkálatait a Jászberényi Nyom-
da végezte.

CS. KOVÁCS Imre: A fiúiskola törté-
nete. Karcag, 1982. A Kálvin út 2. sz. Al-
talános Iskola Igazgatósága. 81. p., 20 cm.

A 250 esztendős jubileum alkalmával
jelent meg ízléses kiállításban a karcagi
fiúiskola története, amely bevezetőben
Karcag történetét vázolja 1712-ig. Az iskola-
alapítás időszakától azután részletezi az
alakulás nehézségeit, az itt tanító rekto-

rok nevét, az iskolával kapcsolatos költ-
ségeket és a tanítás módszerére is kapunk
értékes helyi adatokat. A kiadvány - igen
helyesen - az iskola birtokában lévő kéz-
iratos jegyzőkönyv, a „Liber Scholae Re-
formatae Kartzagújszállásiensis" felhaszná-
lásával készült. Iskolai felszerelésekre,
könyvtárára vonatkozó történeti adatai na-
gyon érdekerek. Régi festmények és fény-
képek, a 250 éves kéziratos könyvük fény-
képének közreadása teszi színesebbé a ta-
nulmányt. S ha valamit sajnálhatunk, az
a?, hogy az államosítás időszakától kezdve
eltelt időkre kevés hely jutott.

K. Gy.
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