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Kedves Olvasóink!

A Jászkunság folyóirat megalapításának gondolata 1953-ban vetődött fel
először és első száma 1954-ben jelent meg, akkor még rotaprint eljárással. A
lap gazdája megyei támogatással a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Szolnok Megyei Szervezete volt. Az alapító főszerkesztők Kisfahidi Sándor.
Kaposvári Gyula és Szurmai Ernő, majd 1974-ig Kaposvári Gyula jegyezte a
lapot, később Valkó Mihály, László Gyula, Fábián Péter, Körmendi Lajos. A
TIT-töl a folyóiratot 1974-ben a Megyei Tanács Művelődési Osztálya vette át.
Ettől kapott jelentősebb helyet az ismeretterjesztő folyóiratban a szépirodalom
és szorultak vissza a természettudomány ágazatai.

A folyóirat 1995-ben válságba került, csak két szám jelent meg. s hosszi'i harc
folyt azért, hogy a 42. évfolyamába lépő lap egyáltalán megmaradhasson.
Időközben pályázatot írtak ki a lap működtetésére, s ezt az MTA
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete nyerte el 1995
decemberében. A megye önkormányzata 1.5 millió forintot tudott a lap
megjelenésére biztosítani. A lap új, három évre megbízott gazdája a régi
Jászkunsághoz kíván visszatérni, s a tudományos ismeretterjesztés szolgálatába
akarja állítani a lapot. Évi hat számot vállalt, kéthavi megjelenéssel, de az első
szám — amit az olvasó kezében tart — különböző okok miatt csak szeptemberben
jelenhet meg. A szerkesztőknek az a szándéka, hogy 1996-ban hat számot adjon
közre.

A lap működtetője az az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Testülete, amelynek megalakulását az MTA elnökének, Kosáry Domokosnak, és
a Debreceni Akadémiai Bizottság elnökének, Berényi Dénesnek, a jelenlétében
1994 szeptemberében mondták ki Szolnokon. Ez év decemberében alakult meg
a vezetőség, majd 1995 júniusában jegyezték be egyesületként. A testület a
második volt az országban. Célja az, hogy a megye, a megyéből elszármazott
és a megyével foglalkozó kutatókat összefogja, s a megye, illetve a térség
tudományos kérdéseinek megoldására ösztönözze.

A Jászkunság e testület fóruma szeretne lenni! Tudományos eredményeket,
a tudomány eredményeit kívánja eljuttatni a megye és a térség, a tágabb Alföld
érdeklődő közönségéhez. Érthető nyelven a diákokhoz is szólni szeretne. Ezért
reméljük, hogy iskolák, iskolai tanulók is előfizetőink között lesznek, hisz tanügyi
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segédanyagot is láthatnak benne. Kérjük a pedagógusok minél aktívabb
részvételét!

A szépirodalom ugyan nem kap helyet a folyóiratban, de antológiákat kiadni,
a korábban megindult Jászkunsági Füzeteket folytatni szeretnénk.

A folyóirat a tudomány valamennyi ágazatát felöleli szándékunk szerint. A
négy rovat — a terjedelem nem tesz többet lehetővé —felöleli a közzététel és
a szervezés, illetve tájékoztatás minden lehetőségét.

Szabó László Szeghy Gergely
a testület elnökei


