
A város fejlődése, a lakosság növekvő érdeklődése megköveteli, hogy rendszeres
tájékoztatást kapjon a város fejlődéséről a nagy nyilvánosság. Tovább szükséges javí-
tani a várossal kapcsolatos propaganda munkát. Sürgető a város törtenetének - külö-
nösen fontosabb mozzanatainak részletes, népszerű feldolgozása és közreadása.

Be kell tart-ani a korszerű városfejlesztési elveket. Ez azért is fontos, mert a vá-
rosépítésnek jelentős hazai és nemzetközi tapasztalatai is erre intenek. Növelni szük-
séges a zöld-területeket. A folyópartokon, a vasút mellett jelentős területek fásíthatók.
Városunk érdeke, hogy a társadalom megmozduljon és a fásítás ügyet gyorsan előre
vigyük.

A Tisza-liget a város egyik ékessége. A Tiszaligeti Bizottság gondos, igényes
munkával még szebbé, otthonosabbá teheti.

Szép feladat egy lüktető város fejlődéséről összefoglalót írni. Lelkesítik az embert
az összesítés szép eredményei. Viszont elcsüggeszti, hogy megannyi szép, apró1, de je-
lentős mozzanatról nem írhat. Az összefoglaló mégis általánosítás és ebből hiányzik
az egyéni erőfeszítés, izgalom. Az elmúlt 5 év ebben is bővelkedett. Szclid folyású
folyóink nem egyszer okoztak izgalmat, és akkor a város szorgalmas, várost szerető
lakói éjjel nappal dolgoztak és megépítették a semmiből a Tiszaligcti töltést. Nem
ez volt az egyedüli izgalom. Ez a lüktetés már életünk része lett. Örülünk és büs'-
kék vagyunk, hogy elsők között lehetünk pártunk helyes politikájának végrehajtásában.
A sikerekből merítsünk erőt a meglevő fogyatékosságok kiküszöböléséhez. Mert arról
sem szabad megfeledkezni, hogy bosszúság, kellemetlenség van még bőven.

Merítsünk erőt ahhoz is, hogy a következő időnek új feladatait jól cl tudjuk
látni. A III. ötéves terv végrehajtása a város további előrehaladását fogja eredmé-
nyezni: Mintegy háromezer új munkahely létesül. Több új gyár épül. Tovább növek-
szik a munkások, műszaki értelmiségiek száma.

Az eddigi eredmények nem lebecsülhetek. Lelkesítő szép feladatok állnak előt-
tünk. Érdemes jól dolgozni. Érdemes a város fejlesztésével törődni, mert megvan a
jó munka eredménye is. Éz közügy, ez igényli a város minden lakójának scgítőkécz
munkáját.

SÍPOS KAROLY

SZOLNOKI KÉPESKÖNYV:

A lyS-ik oldalon: Résziéi a Kossuth Lajos utcából
A 159-ik oldalon: Tisza-parti részlet
A 160-ik oldalon: Részlet az, ú) városközpontból
A 161-ik oldalon: Lenin-szobor a Tisza-parton
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