
FIATALOK FÓRUMA

Fiatalok a „Felszabadult Szolnok megye" című kiállításról

A Verseghy-diáknapok rendezvénysorozatában Szolnokon vetélkedő is megren-
dezésre került, amelyen Szolnok megyéből 2} középiskola és iparitanuló iskola vett
részt 5-5 fős csoporttal.

A vetélkedő keretében a csapatoknak levelet, ismertetést, kritikát, stb. kellett
írniok a szolnoki múzeum felszabadulási kiállításáról, amelyet előzőleg alkalmuk volt
megtekinteni.

A múzeum és a verseny-rendezőség részéről a kiállításról semmiféle tájékoztatást,
tárlatvezetést nem tartottunk. Az a probléma érdekelt ugyanis bennünket, hogy mit
figyelnek meg, milyen összefüggéseket látnak a fiatalok csoportjai a kiállítás egészé-
ben, vagy egyes termeiben.

S a vetélkedő zsűrijét is megkapta az a változatos, értékes leírás, megjegyzés,
amit a fiatalok papírra vetettek. Ezért tartjuk szükségesnek ezek egyrészét a Fiatalok
Fórumában megjelentetni. A fiatal szerzők nevét nem tudjuk közölni, mivel a vetél-
kedő során az egyes csapatok a versenyszabályok értelmében csak egy sorszámot
kaptak. (Szerk.)

Friss levegő az öreg falak közt — (Kiállítás a Dnmianich Múzeumban)

Tavaszi szél, tavaszi hangulat fogadja Szolnok város főterén a látogatót. A város
zászlódíszben. Mindenki emlékezik. „Hangyás" életlen képek villannak fel a mozik
híradójában, mosolyok és könnyek az emberekben.

A Kiállítás. Mennyi izgalmas perc előzte meg. Anyaggyűjtés, rendszerezés, a tablók
elkészítése, s nem utolsó sorban a megrendezés. A „Damjanich Múzeumban" tegnap
megnyílt kiállítás magán viseli mindannak a sok szeretettel végzett munkának jegyeit,
ami egy kiállítás megrendezéséhez szükséges. Az alagútszerű folyosó hűs levegőjéből
léphetünk az első kiállítási terembe. A gyér világítás és Ámos Imre vázlatai: a háborút
átélt emberben újra fcüdéaák a fasizmus borzalmas pusztításait. A nemes egyszerű-
séggel rendezett teremben semmi felesleges sincs. Az antifasiszta művészetet Háy Károly
festőművész Zrínyi sorozata képviseli. A második kiállítási terem az érdekességeket
nyújtja. Eredeti dokumentumok, személyes és megyei vonatkozású emlékek színes tö-
mege. Az első teremmel szemben itt már csak jegyzetfüzettel lehet boldogulni.

A felszabadulás, a demokratikus átalakulás megannyi képe, eseménye, művészeti
és eayéb tárgyi „bizonyítékok". Az orosz-magyar szótár egy lapja; ügyetlen paraszt-
kezekkel rótt sorok: híd-moszt. Erőfeszítések: nemcsak érzelmi, de értelmi síkon is.

A további bemutatótermek a 25 év fejlődését, fő politikai, gazdasági eseményeket
mutatnak be. Nehéz idők, a hibák korszaka, a nép erőfeszítései.

Majd a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásának dokumentumai.
Kádár elvtárs Szolnokon. Színes-diák automatikus váltása. Bizony, nagy út ez! Öt
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termen keresztül, Ámos Imre vázlatfüzetétől a szocialista fejlődésünket bemutató színei*
diaképekig. Joggal lelkesedhetünk, tanulhatunk belőle, büszkék lehetünk rá!

Szolnok megye 25 éve című kiállításról (Ismertetés az iskolaújságban)

A Szolnoki Damjanich Múzeum régi épületének termei szinte megifjodtak, vilá-
gossá váltak azzal, hogy bennük a fiatal demokratikus Magyarország, s a fiatal szocia-
lista Szolnok megye 25 éves fejlődését bemutatják.

Belépve még a múlt, a sötét Horthy-fasizmus éveinek hangulatát idéző fotók
tárulnak elénk. A kiállítást megnyitják azok a dokumentumok, amelyek a felszabadu-
lás perceit idézik. A szolnoki Katonai Parancsnokság rendeletei, megyénkbeli hadmű-
veletek térképei. Itt tudjuk meg például, hogy Szolnok 1944. november 4-én szabadult
fel. A háború szörnyű pusztításairól tesznek tanúbizonyságot a következő adatok:
A várost 16 légitámadás érte. Elpusztult teljesen a házak 12%-a . . . A romok felett
azonban hamarosan megindul az élet. Szolnok városának napokon belül már áramot
szolgáltatott a Hungária.

1945 tavaszán indul meg a harc a földért. A kormányrendeletek mellett földosztó
bizottságok iratai tanúskodnak a hősies küzdelemről, amelyben kiemelkedő szerepet
játszott a megyei kormánymegbízott, Bakó Kálmán, Rágó Antal vezetésével a megyei
Földbirtokrendező Tanács több kiváló kommunista tagja. Megyénkben történelmi
adottságok következtében a föld 28,4%-át vették igénybe, bár a legradikálisabb föld-
osztó tevékenységek helye Szolnok megye volt. . .

Meglátogattuk Szolnok megye 25 éves fejlődéséről szóló kiállítást. A kiállítás
első termében művészeink alkotásait látjuk, amelyek a fasizmus elleni küzdelmet
ábrázolják. Az első képsorok az 1944-ben mártírhalált halt Ámos Imre Szolnokon ké-
szült vázlatos műveit tartalmazzák, ami kifejezi tiltakozását a Horthy-rendszer ellen.
(Koncentrációs tábor.) Itt található Háy Károly festő Zrínyi képsorozata, amely jel-
képesen szintén a fasizmust bírálja. A képsorokkal szemben fotóművészeink ábrázolják
ugyanezt a kort, megrázó erejű képekben. Nemcsak a festők emelték fel szavukat
a fasizmus ellen, hanem költők, írók is. Szemelvény található a képek mellett Móricz
művéből, mely a szolnoki külvárost és Radnóti verse, amely a rothadó kort ábrázolja.

A második terem hazánk felszabadulását és a demokratikus átalakulást ábrázolja.
Legelőször plakátokat látunk, amelyen világosan látható, hogy a szovjet hadsereg
nem hódítóként érkezett Magyarországra, hanem mint felszabadító. Közvetlenül mel-
let*: találhatók a Magyar Kommunista Párt plakátjai, amelyek az újjáépítésre szólítják
fel a dolgozó népet...

Nagy érdeklődéssel fogadtuk az 1970. ápr. 3-án megnyílt kiállítást, mely megyénk
felszabadulását és 25 éves fejlődését mutatja be. Már az első benyomás után is meg-
állapítható, hogy a Damjanich Múzeum minden eddiginél színvonalasabb, gazdagabb
anyagot tárt az érdeklődők szeme elé.

A kiállítás nagy értéke, hogy szigorú időrendi sorrendben mutatja be Szolnok
megye életét, a felszabadulástól napjainkig. Az első teremben még az 1945 előtti ese-
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menyeket megörökítő fényképeket és képzőművészeti alkotásokat találunk. Háy Károly
Zrínyi sorozatát Radnóti Miklós verse megfelelően festi alá.

A II. teremben már megyénk felszabadulásának konkrétumait látjuk, érdekes tér-
képekkel, újságcikkekkel, jelvényekkel, stb. Piros pontok jelzik a megye egymás után
felszabaduló városait a térképen, a Vörös Hadsereg útját Mezőtúrtól (1944. okt. 6.)
Szolnokon át (nov. 4.) Jászfényszaruig (nov. 17.). Nagyon érdekes a négy bronz-
jelvény, a Független Kisgazda Párt, a Szociáldem. Párt, Parasztpárt és a MKP szim-
bólumai. A kiállítás értekét emelik, változatossá teszik a különböző képzőművészeti
alkotások és művészi fotók. így például nagyon tetszettek a III. teremben a fafaragá-
sok, amelyek a nép életéből vett pillanatokat ábrázolnak, idős népművészek alkotásai.

Bár csak a fotóját láttuk, de így is nagyon eredetinek találtuk azt a jelenetet,
amikor Mihály bácsi Horthy ledöntött és fel sem avatott szobrát megkoszorúzza, s
találóan ezt a cédulát akasztották rá:

„Ezt a koszorút meg a földosztó bizottságnak szánta az öreg Mihály bácsi."
A III. teremben már olvashatjuk azoknak a városoknak a nevét, amelyek az or-

szág 1. tsz városaiként vannak nyilvártartva. Túrkcve, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr
U95«)-

Az elért eredményeket mutatják ;i grafikonok is, így például Szolnok megye
területének 30" ,rát kapták meg a földnélküliek a földosztáskor.

Gyönyörű serlegeket látunk, amelyekkel a tiszaföldvári Lenin Tsz dolgozói büsz-
kélkedhetnek a Budapesti Mczőgazd. Kiállításon elért eredményeikkel.

A fotók már megváltozott, felszabadult életünket ábrázolják, a híres Szenttamási
Ali. Gazd.-t, valamint a tsz-ek melléküzemi foglalatosságait.

Minden látogató megcsodálta az V. terem pompás képzőművészeti darabjait,
makettjeit Szolnok fejlesztéséről, valamint a Jászberényi Hűtőgépgyár reprezentatív
darabjait.

A falakon levő fotók Kádár elvtársat ábrázolják munkások gyűrűjében, amint
éppen a Vegyiművek brigádnaplójába ír valamit.

A VI. teremben nagy meglepetésünkre, az alig pár napja leleplezett szobor kicsi-
nyített mását találtuk, Szabó László alkotását.

A megye legfontosabb ipari létesítményeit és legszebb épületeit vetítő diák előtt
is sokan ácsorogtak, nagyon ötletesnek találtuk.

• * *

Szolnok megye 25 éves fejlődése tekinthető meg a megye legnagyobb múzeumában,
a Damjanich Múzeumban. A történelmi emlékek 45-től napjainkig történt ipari, mező-
gazdasági és kulturális fejlődését mutatják be.

Az első teremben az ellenforradalmi korszak remítö képei elevenednek fel. Be-
mutatják a kor elviselhetetlen helyzetét a parasztságon keresztül, akik a cselédsor
nehéz életében éltek. Két festőművész megörökíti ezt a helyzetet. Háy Károly, aki
Abonyban született. Szocialista művészcsoport tagja volt. Zrínyi sorozatával a jelenhez
szól. Ezt a kort mutatja be Ámos Imre. 1944 nyarán, Szolnokon készült vázlatköny-
vében, egy meghurcolt kisembert ábrázol. A következő teremben már az 1944. nov. 4-e
utáni életet látjuk. Szolnok népe a város felszabadulásakor rögtön elkezdte az újjá-
építést. 3 hét leforgása alatt két fahidat építettek a Tiszán. 1945. május 19-én átadják
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a Tisza-hidat a forgalomnak. A híd építésében a MÁV-műhcly dolgozói, az MKP
tagjai, a MÁV-fűtőház dolgozói, a demokratikus rendőrség tagjai, városházi, megye-
házi, postatisztviselők, papírgyár, cukorgyár, fatelepek munkásai, pénzügyi és egyéb
közalkalmazottak, diákok a tanárok vezetésével vettek részt. A híd építése közben
meghalt Franyik Antal i8 éves fiatal...

* * *

A Verseghy-diáknapok keretében történelmi vetélkedőn vettünk részt, s meg-
tekintettünk előtte egy kiállítást. Nagyon megörültünk, amikor megláttuk a tiszaföld-
vári Lenin Tsz-ről szóló kiállításrészt. A tsz dolgozóinak áldozatos munkáját mutatja,
s felöleli a küzdelmes huszonegy évet. Kiváló munkát tükröző serlegek között ott volt
az 1966-ban elnyert jutalomzászló fényképe is. Különböző fotók és könyvek illusztrálták
a tsz dolgozóinak életét és munkáját. Az egyik képen felismertük Szabó András bácsit,
a termelőszövetkezet legidősebb tagját. Ö volt a termelőszövetkezet egyik alapító tagja
1949-ben. A többi képen láthatók a korszerű istállók, gépek és a gondosan művelt
hatalmas búza- és kukoricatáblák. A közös gazdálkodás nemcsak a tagok anyagi hely-
zetét javította meg, hanem ezzel együtt a kulturális igényük is emelkedett. A termelő-
szövetkezet tagjai rendszeresen járnak a Szigligeti Színház bérletes előadásaira. A tagok
megismerkedhetnek a régi és a mai modern drámával egyaránt. Nagyon sokan látták
a kiállításon levő O'Neil-, Brecht- és Shakespeare-darabokat i s . . .

* * *

. . . A megye új létesítményeit is megismerhetjük a vetített diaképeken. Láthatjuk
Kádár János elvtársat, mikor a mozdonyszerelő csarnokban beszédet mond a lelkes
hallgatóságnak. Igen mély barátság köti össze népünket a szovjet testvéreinkkel. Szol-
nok testvérvárosa Tallinn, és ez a barátság is ábrázolva van ezen a kiállításon. Me-
gyénk 25 éves fejlődéséről íródott könyveket is találhatunk. Nagyszerű kiállítást lát-
hattunk ezekben a termekben.

Nagy termek, fényes világítás és kedves fogadtatás várt bennünket, amikor nagy
izgalommal telve belépett kis csoportunk a Damjanich Múzeum emlékkiállítási ter-
mébe.

Tisztelt Iga/gató Elvtárs! A lap számára írom ezt a kis tájékoztatót. Szinte ott
voltam az ezelőtti időkben, harcoltam a földért.

A háború által teljes romba döntött hátországban a front elvonulása után megkez-
dődött az újjáépítés. A fontos dolog az, hogy mindenki együttérezzen az MKP-val,
tuda'osíin harcoljon a nép javáért és termeljen, a gazdasági és politikai élet fellen-
düliön a' újjnepíí-ési munkálatok <-.orán. Megalakuljanak a Földigcnylő Bizottságok;
népi szervek. A földreform nyilatkozatát 1945. márc. 17-én adták ki.

Megindult megyénkben is a földosztás. Innen kezdve mutatja be lényegében a
kiállítás megyénket.

A szegényparasztság megelégedett tömegei jöttek az MKP zászlai alatt és bol-
dogan verték be a cölöpöket a nagybirtokok idegennek hitt, most mégis olyan drága
földjébe. Megindult az élet ! . . .

És eltelt 25 esztendő. Az új ifjúság meghatottan áll itt a teremben és csodál-
kozva nézi az ismeretlen történetek képeit; számunkra ez már történelem.
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Nagyon nehéz lenne beszámolni a kiállítás minden termétől, ezért csak a mező-
gazdaságra korlátozódik levelem. Nagyszerűen volt megoldva a termek berendezése.
Az egyikben a régi rendszert, majd a fejlődést nyomon kísérve teljesen napjainkig
a modernebb nagyüzemi mezőgazdaság legjellegzetesebb vonásait mutatja be, rendkívül
szemléletesen.

Teljes képet kaptunk a mezőgazdaság fejlődéséről. A felszabadulás előtt állatok-
kal és kézzel művelték a földet. Nagyon megragadott bennünket az a kis szobor, amely
ezt szimbolizálta. 1945-ben Szolnok megyében 23 000 nincstelen kapott földet. A föld-
igénylő bizottságok megkezdték a földek kiosztását. Ezt bizonyítják a kiállításon látott
levelek és az MKP plakátai. Ha Szolnokra látogatsz, okvetlen nézd meg ezt a kiállí-
tást, tsz-elnökjelölteknek nagyon hasznos.

Láttam a tiszaöldvári Lenin Tsz kitüntetéseit, többek között Losonczi Pál 1968.
aug. 2j4-én kelt levelét, amelyben a Szolnok megyei tsz-eknek további sikeres munkát
kíván . . .

* * *

Levél Barátnőmnek!

A Damjanich Múzeumban megtekintett kiállítás mindenki figyelmét felkeltette
(még azokét is, akik már alig bírtak vánszorogni fáradt lábaikon). Képzeld el, amikor
80 diák betódult az ajtón, volt aki a kiállítás végén kezdte a nézgeLődést, jegyzetelés
volt, legtöbben a grafikonok előtt álltak.

A kiállítás témája Szolnok megye 25 éve. A felszabadítástól napjainkig. Mi a leg-
belső teremben kezdtük a nézgelődést. A legnagyobb meglepetés akkor ért bennün-
ket, amikor megpillantottuk Szabó László szobrát. Ennek a teremnek a kiállítása von-
zott engem a legjobban, tudod miért: itt találhatók Szolnok megye irodalmi életének
feljegyzései. Mégis nagyon meghatott voltam, és legelőször egy Tiszavidékben meg-
jelent cikk keltette fel a figyelmemet:

„MIT JELENT AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSA a gyermekeknek, a szülőknek
és a tanítóságnak.

Képzeld el, ebben a kiégett városban, ahol alig tengették életüket az emberek,
még lóhús sem volt kapható, már az ifjúság, az eljövendő nemzedék nevelésére gon-
doltak, és volt erejük ahhoz, hogy meg is valósítsák ezt a tervet.

„Szolnok város elemi- és középiskoláiban a tanítás f. évi dec. 6-án, szerdán
reggel megkezdődik, 9-1-ig."

És ez valóban képviseli és elindítja azt a folyamatot, amelyet Patay Mihály
grafikus fametszete olyan jól megfogalmazott:

„A munka tesz férfivá, a szellem emberré!"

A politikai, irodalmi élet is megindult. 1945. nov. 25. vasárnap a Tiszavidék c.
lapban Dr. Kovács Kálmánt választották meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye főispán-
jává; a szolnoki Verseghy Ferenc Irodalmi Kör már előadást szervezett. És a leg-
nagyobb meglepetés! Kunszentmártonról, a szülőhelyemről több feljegyzést láttam.
Először is beszámolok Neked (kissé dicsekedve), hogy nálunk (Kunszentmártonban)
alakult meg először a NÉKOSZ Diószegi Sára és Kossuth Lajos neve alatt. Azután
mellette foglal helyet Leonid Pervomajszkij verse Petőfi Sándorhoz. Reménységgel tölt
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el, hogy névtelenül mi sem maradunk, a mi hírünk is megmaradt a felszabadulás
dicsőséges évében.

Nincs időm ahhoz, hogy az egész kiállításról írjak! Nagyon fontos dolgok, ame-
lyeket most leírok Neked. Ha ilyen vetélkedőre kerülsz, még hasznát veheted. Szolno-
kon 1946. máj. 19-re befejezték a Tiszahíd felállítását. Szabályszerű értelemben vett
rohammunka volt ez, amelyet Rágó Antal vezetett. Még azt is megfigyeltük, hogy
a hidat 1947. okt. 12-én avatta fel Tildy Zoltán (ne légy meglepődve e név hallatára!)
és Gerő Ernő. Néhány birtoklevelet láttam a saját szememmel a márc. 15-i földosztás-
ról.

1945. márc. 15.
Jászberény.

Kohári Péter jászberényi lakos 5 kh-t kapott.

Meg kell említeni a névtelen hőst, „Mihály bácsit", aki koszorút ajándékozott a
földosztó bizottságnak.

Még nagyon sok írnivalóm volna, csak azt mondom el, hogy a kiállítás könyvébe
nem tudtam beírni a nevemet, gondold el, egy félóráig vártam;, mert egy „kedves
résztvevő" emlékező sorait rótta a jövendő nemzedék számára! Ez az egy kellemetlen
történt, ami kissé rosszul esett.

* * *

Versenyen vagyok, ülők és szörnyen izgulok. Tudod mi a feladatunk? Fogadom,
nem találod ki! Hát - az a feladatom -, hogy írjak neked levelet. Ilyen még nem
nagyon történt meg velem. Pedig már 16 is elmúltam.

No, most aztán figyelj. Múzeumban voltunk. Itt, a helyi múzeumban.

Erről fogok „szövegelni". Ha tanárnéni megnézné, mit írok, biztosan elhúzná
a száját. Pedig múzeumról írok. Olyan sok érdekes dolgot láttam, hogy lesz egy-két
hétig beszédtémánk.

Te, nekem annyi sok minden tetszett! Nem is próbálom rendszerezni, úgy írok
„róluk", j;ó?

Az első teremben rögtön láttam egy olyan képsorozatot, amely a tanulmányaink-
hoz kapcsolódik.

Háy Károly Zrinyi-sorozata volt. Mármint képsorozata. Tudod mi volt a legérde-
kesebb számomra? Az, hogy a képek fekete-fehér színösszeállításúak voltak. Nekem
eddig valahogy a képekről az volt a véleményem, hogy mind csupa színes. Sok színnel
festik. Ez nem olyan volt, mégis gyönyörű. Ugyanebben a teremben egy verset is
találtunk nyomtatásban. Radnóti Miklós: Gyökér c. versét. Annyira megtetszett, hogy
az utolsó versszakát megjegyeztem. Te is biztosan szereted a verset. Remélem nem
tévedek. Figyelj csak, így szól az idézet:

Gyökér vagyok magam is most,
Férgek között élek én,
Ott készül e költemény."

Ugye milyen szép? Sokat gondolkoztam már rajta és olyan mélyértelműnek találom.
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Aztán láttunk sok-sok régi pénzt. Még egymilliárd pengő értékű is volt. Meg
aztán más képsorozatok, újságcikkek, plakátok, felhívások egész sokaságát láthattuk,
olvashattuk. A hatalmas képekről, mint kis mozaikokból elénktárul Szolnok megye
története. A múltja, amely nemegyszer elkeserítő.

A sok szegény paraszt, nincstelenek tömege nyomorgott városainkban, falvainkban.

A kiállítás második része már „igazán" a felszabadulást és az ezt követő időket
mutatja. Hatalmas fotók a földosztásról, az új gépekről. Te, egy öregember le van
fényképezve, amint éppen nevet és valami olyasmit mond „Én vetettem, én aratok!"
Én is önkéntelenül elmosolyodtam, amikor ránéztem. Boldogan nevet, és fölülről két
foga van. Semmi több! Olyan élethű a kép, hogy el sem hiszed!

Jaj, még néhány dolgot szeretnék írni.

Láttam egy szobrot. Kígyót ábrázolt (biztosan a fasizmus), amit egy kétágú villa
leszorít (a villa biztosan a Béke, szocializmus).

Ezután a másik teremben új gépek makettjei, illetve háztartási gépek. A Lehel
hűtőgépgyár termékei. Már falun is sok hűtőszekrény van. Sok helyen olvastam már,
hogy megyénk iparosodni fog. Ezt el is hiszem.

Képzeld, a hűtőgépekbe raktak almát, tojást, illetve italokat. Olyan szépek
voltak az almák, hogy biz'isten kísértésbe estünk. Szégyen ide*, szégyen oda, még oda
is mentünk, hogy elemelünk egyet-kettőt. De jöttek a felnőttek, és mi nyeltük a nyá-
lunkat, elsomfordáltunk onnan.

Most már be kell fejeznem az írást, sürgetik a „kéziratot". De még ezt ide-
szorítom: nézd meg okvetlenül a kiállítást, csak nehogy éhes legyél! Mert még „bűnbe
esel, mint Éva anyánk"! Szia!

Üdvözlettel: Éva, - nem Éva anyánk!

* * *

A kiállítás hűen ábrázolja, hogyan kapott földet Szolnok megye parasztsága.
Felosztották Horthy Miklós kenderesi birtokát is. Naptól cserzett arcú, munkában
megkérgcsedett kezű parasztemberek meghatott arcát mutatták be a fotók. Megindul-
hatott Szolnok megye mezőgazdasági fejlődése. Büszkén mondhatjuk, hogy megyénk-
ben alakultak meg az első mezőgazdasági termelőszövetkezetek. Túrkeveí, Mezőtúr,
Karcag és a Jászság több helysége voltak azok, amelyekben a parasztok az egész
ország mezőgazdasági lakosságának példát mutattak a mezőgazdaság szocialista átala-
kításában. Ezek a termelőszövetkezetek mindig élen jártak a termelésben, s nem vé-
letlen az, hogy 1969-ben a megyében 18 q hektáronkénti búzatermést, vagy 300 q hektá-
ronkénti cukorrépatermést takarítottak be. 1958-tól kezdve Szolnok megye minden
községében, városában sorozatosan alakultak meg a termelőszövetkezetek.

A kiállítás tablói hűen mutatják ezt a monumentális átalakulást. Hatalmas válto-
zás következett be a fejlődésben. A képek új istállók, korszerű mezőgazdasági gépek,
gazdasági épületek, etetési-itatási normák, díjazott tenyészállatok, termények bemuta-
tásával illusztrálják a megye mezőgazdasági fejlődését. Termékeink nemcsak belföl-
dön, hanem külföldön is igen megbecsültek. Tény az, hogy megyénk elsősorban mező-
gazdasági termékeivel írta be nevét hazánk szocialista fejlődésének könyvébe, de nem
elhanyagolandó ipari fejlődésünk sem. Gondoljunk csak a világhírű Tiszamenti Vegyi-



művekre, amelynek termékei hozzájárulnak mezőgazdaságunk korszerű kemizálásához.
A háziasszonyok részére mosószerüzemet is létesítettek. Innen kerülnek ki a híres
„TOMI" mosószerek.

Szolnok diákváros is, sok papírra van szüksége; az ország egyik legkorszerűbb
papírgyára található itt, amelyet bizonyít az is, hogy ez az egyetlen papírgyára az
országnak, ahonnan exportra is termelnek papírt. Nem régen épült a régi gyár mellé
a cellgyár és az új „négyes gép".

Ki ne ismerné a híres jászberényi I.ehel hűtőgépet. Nemcsak a magyar házi-
asszonyokat látják el velük, hanem külföldre is, pl. az arab országokba is szállítanak
belőlük. Energiaellátásunk igen szegény, de a kiállítás egyik fő tárgya a kiskörei
Tisza II. vízlépcső építésének vázlata volt, amely bemutatja e hatalmas létesítmény
fontosságát. Mind az iparnak, mind a mezőgazdaságnak rendkívül hasznos lesz. Ez
az országnak egyik legfontosabb beruházása, amely a negyedik 5 éves tervben fog
befejeződni...

E számunk munkatársai;

Gulyás Barnabás közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank Munkatársa, Szolnok;
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Gyula múzeumigazgató, Szolnok; Palatínus István közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank
munkatársa, Szolnok; Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója,
Budapest; Soós István közgazdász, a Megyei Tanács VB elnökhelyettese, Szolnok;
Szurmay Ernő, a Verseghy Könyvtár igazgatója, Szolnok; Tabák Lajos, az SZMT me-
gyei elnöke, Szolnok; Dr. Ungor Tibor, az MSZMP MB Oktatási Igazgatósága veze-
tője, Szolnok; Váczi Sándor, az MSZMP MB titkára, Szolnok; Varga József, a Szolnok
megyei Néplap főszerkesztője, Szolnok; Zámbori János főmérnök, Budapest.
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