
Olvasóinkhoz!

A JÁSZKUNSÁG jelen számát egy-
séges témakörbe tartozó cikkekből, ta-
nulmányokból állítottuk össze.

Szolnokról, az Alföld jelentős ipari
városáról, az ország egyik leggyorsabban
fejlődő településéről szólnak a cikkek.

Folyóiratunk terjedelme nem engedi
meg, hogy minden lényeges kérdést fel-
villantsunk a megyeszékhely fejlődéséről,
gondjairól; ezért a közlendő anyagot a
városrendezés, városrekonstrukció' és a
regionális szerepkör — mint az elkövet-
te, ó evek igen fontos kérdése — koré

sűrítj ük.
Folyóiratunk előző évfolyamaiban el-

szórtan jelentek meg a témakörbe tar-
tozó tanulmányok — igen sok esetben
Szolnok megyei problémakörrel együtt. —
Érdemes néhányra felhívni a figyelmet,
amelyek Szolnokkal kapcsolatos egyes
kérdéseket dolgoztak fel, s jelen szá-
munkban közölt tanulmányokhoz a tej-
lődés előzményeiként szolgálhatnak:

— 1954 —
Kaposvári Gyula: Szolnok a népek or-

szágú tján. 1954. 32—36 p.
— 1955 —
Vincze István: Szolnok szerepe a köz-

lekedésben. 1955. 32—35 p.
Rásonyi László: Szolnok földtani vi-

szonyai. 1955. 2. sz. 27—33 p.
Szimonidesz Lajos: A vegyipar kenye-

re. 1955. 3. sz. 17—22 p.
Dr. Molnár László: A szolnoki szal-

macellulózegyár munkájáról. 1955. 6. sz.
11—15 p.

— 1956 —
Király Lajos: Az új városkép kialakí-

tásáért. — Szolnok csatornázásának né-
hány kérdéséről. 1956. 16—19 p.

Kaposvári Gyula: A szolnoki vár 'to-
rökkorban. 1956. 36—40 p.

Dr. Selmeczi László- A szolnoki kő-
olajról. 1956. 117—120 p.
' Czigler Endre: Épül az új szolnok.
vasútállomás. 1956. 18—14 p.

— 1959 —
Bándy Iván—Kaposvári Gyula: Üj híd

a Tiszán. 1959. 60—65 p.
Barna Gáoor: A szép Szolnokért. —

A kereskedelem városképi problémái.
1959. 148—151 p.

— 1900 —
Vida Vid: Szolnok gázellátásáról. 1960.

21—24 p.
Dr. Uherkovich Gábor: A Tisza vize

és népgazdaságunk fejlesztése: 1960. 15<
—160 p.

— 1961 —
Kovács József: A szolnoki főtéren épü-

lő lakóházak tervezése. 1961. 1—11 p.
— 1962 —
Kaposvári Gyula: Az 50 éves szolnoki

színház. 1962. 1—8 p.
Kovács József—Bfró József: Javaslat

Szolnok-Tiszaliget beépítésére 1962 9—
12 p.

Éliás László: A jövendő szolnoki út-
törőváros. 1962. 14—18 p.

Nagy Ferenc: A szolnoki színházépület
korszerűsítése. 1962. 106—108 p.

Pélyi Ferenc: Szolnok városközpont
tervpályázat. 1962. 117—120 p.

— 1963 —
Füle Lajos: Szolnok városközpont terv-

pályázatáról. 1963. 85—88 p.
Dr. Völgyi László: Kőolaj és földgáz

Szolnok megyében. 1963. 87—103 p.
Bohuczky János: A Tiszamenti Vegyi-

művek új kénalapú kénsavüzeme. 198J.
170—174.

— 1961 —
Di\ Rónai András: Szolnok környéke

a földtani kutatás középpontjában. 1964.
75—77 p.

— 1965 —
A „Szolnok megye 1945—1965" sorozat

cikkei i
Tóth János: Szolnok megye ipari fej-

lődése. 1965. 3—15 p.
Bereczki Lajos: Szolnok megye mező-

gazdaságának 20 éves fejlődése. 1963.
16—28 p.

Soós István: Szolnok megye kereske-
delmi fejlődése. 1965. 2!)—36 p.

Bárdi Imre: A művelődésügy 20 éve
Szolnok megyében. 1965. 37—48 p.

Fcdor Mihály: Szolnok me?yc egész-
ségügyi és szociális ellátottsága. 1965.
49—65 p.

Barna Gábor—Kaposvári Gyula: Az
idegenforgalom fejlesztésének lehetősé-
gei Szolnok megyében. 1965. 171—181 p.

Folyóiratunk a felsorolt cikkeken kí-
vül számos, nagyobb összefüggésekbe be-
ágyazott adató; és anyagot kö'ö] • még a
városfejlesztéssel, városrendezéssel kap-
csolatosan. Az érdeklődők haszonnal bú-
\ árolhatják.

(Szerk.)


