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jászfény szarui születésű szobrászművész. Az
ivókutat és a tetején álló remek alkotást Ráday
mihály, a Város- és Faluvédők Országos
Szövetségének alelnöke adta át Jászberény
nagyérdemű közönségének.

A jászok két héten át zajló, programgazdag,
látványos világtalálkozója, hála a főrendezők
(Halász Sándorné, Muhoray György, Sas
István) hozzáértő és gondos szervezőmunká-
jának, kiválóan sikerült.

Az egész éven át tartó redemptiós nagy
ünnepségek sorozata október 7-én a Nagykun-
ság „fővárosában", Karcagon tudományos
tanácskozással zárult. A városháza díszterme
zsúfolásig megtelt az ünnepség napján. Dr.
Fazekas Sándor polgármester köszöntője után
Bellon Tibor, Őrsi Julianna, Szabó László,
Szabó Lajos és Szilágyi Miklós kandidátusok
tartottak tudományos előadást a redemptio
történelmi jelentőségéről és hatásáról. Ezután
került sor a „Nagykunság múltja és jelene"
című honismereti pályázat eredményhirde-
tésére.

Kedves figyelmesség volt a rendezők részé-
ről, hogy a jeles évforduló zárórendezvényén
megköszönték mindazon személyek munkáját,
akik a redemptiós évforduló közös megemlé-
kezését kezdeményezték és a rendezvényeket
koordinálták. Munkája elismeréseként szép-
mívű emléklapot kapott H. Bathó Edit, a
jászberényi Jász Múzeum igazgatója, Bánkiné
Molnár Erzsébet kandidátus, a kiskunfélegy-

házi Levéltár vezetője, Bellon Tibor egyetemi
docens, dr. Fazekas István, a kiskunfélegyházi
Kiskun Múzeum igazgatója, Garai Katalin, u
karcagi Polgármesteri Hivatal címzetes
főtanácsosa, Orsi Julianna, a túrkevei Finta
Múzeum igazgatója és Szakái Aurél, a
kiskunhalasi Thorma János Múzeum néprajz-
kutatója. A rendezvény délutánján ugyancsak
népes közönség előtt került sor a kun
emlékhely avatására Karcag határában, a Kis-
Hegyesbori Halomnál. A monumentális kom-
pozíció — középen egy kun viseletbe öltözött
ülő pár, körülöttük harcosok, kezükben a kun
települések címerével — Győríí Sándor,
Karcagon élő és dolgozó Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotása. A kun ősök emlékét
megörökítő szoboregyüttest Salim A. Kur-
mangujin, Kazakisztán magyarországi nagy-
követe avatta fel, s adta át a közönségnek. Áz
avatás után a Györffy István Nagykun Mú-
zeumban Orsi Julianna kandidátus megnyitotta
„A redemptio hatása a Jászkunság fejlődésére"
című kiállítást, majd a karcagi redemptus
családok leszármazottai emlékszegeket helyez-
tek el a redemptiós zászló rúdján.

A karcagi rendezvénnyel véget ért az egész
éven át tartó ünnepségsorozat, amely — ha
rövid időre is — ismét összefogta az egykori
három kerületet, s amely mindenképpen méltó
tiszteletadás volt a jász és a kun ősök
emlékének.

HÍREK

A GATE Mg. Mezőgazdasági Karán Mező-
túron a környezetgazdálkodási szakirány
hallgatói, de a szélesebb körű érdeklődők is
több neves előadóval találkoztak a félév során.
Láng István, Balogh János akadémikusok mel-
lett Varga Zoltán, Rakonczay Zoltán és Somo-
gyi Ferenc vendégprofesszorok előadásait is
meghallgathatták. Valamennyien világproblé-
mákról fejtették ki igen megyöző érvekkel
véleményüket.

A második nemzetközi környezetvédelmi
szakmai konferenciát Mezőtúron A GATE
Mezőgazdasági Főiskolai Karán rendezték A
MOL Rt. támogatásával. A plenáris üléseket
szekcióülések követték három szekcióban.
Autóbuszos kirándulást tettek a Nagykunság és
Körös vidékén a résztvevők.

A Hetedik Tisza Nyári Egyetem Változó
világ — Új biztonsági rend címmel nagy



TÉKA

érdeklődés mellett zajlott a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei TIT rendezésében. A követ-
kező szekciókban zajlott az ülés: biztonság-
politikai, hadtudományi, NATO-, haderő-
reform-, humánpolitikai, civil kontroll,
oktatási, védelemgazdasági panel.

dísztermében Iváncsik Imre köszöntötte bará-
tok, munkatársak és tisztelők nevében. A tudo-
mányos ülésszak Kaposvári Gyula munkás-
ságát méltatta. Ez alkalommal az általa
alapított Múzeumi Levelek 75. számának két
kötetében 53 tisztelői tanulmányt adott közre.

Dr. Pethő László szociológus kandidátus a
Jászberényi Főiskola tanára 1996. június
20—22. között Los Angelesben vett részt egy
szociológiai konferencián, ahol The role of
secondary schools and úrban elité in Hungary
címmel tartott előadást.

Dr. Nemes András a Hetényi Géza Kórház-
rendelőintézet Gyermek- és Ifjúsági Osztály
vezető főorvosa, illetve dr. Károly Éva és dr.
Gyimesi Judit Malaysiában Kuala Lumpurban
tudományos konferencián vettek részt, ahol a
trópusi gyermekbetegségekkel foglalkoztak.
Előadásukat Post-streptococcal Nephritis and
Facial Paresis címmel tartották meg.

Dr. Vadász István 1996. január 16-án sike-
resen megvédte a kandidátusi dolgozatát, mely-
nek címe: A Közép-Tiszavidék központ jellegű
településeinek szerepköre és vonzáskörzet-
rendszere a XIX—XX. században. A kandidá-
tusi dolgozatból könyv készül.

A Magyar Tudományos Akadémia Debre-
ceni Területi Bizottságának Kriminológiai és
Kriminalisztikai Munkabizottsága Szolnok
székhellyel működik, amelynek elnöke dr.
Nyári Katalin, a BM Rendőrtiszti Főiskola
Rendészeti Kutatóintézetének tudományos
főmunkatársa. Az új szellemi műhely sokat
tesz a régióbeli kriminológiai és krimina-
lisztikái kutatásokért és az ezen a területen
dolgozó kuatókért. A közelmúltban tartott
tudományos tanácskozás anyaga „Segítők a
bűnmegelőzésben" címmel jelent meg.

Dr. Nyári Katalin vezetésével a következő
kutatómunkák fejeződtek be a közelmúltban:
„A pedagógusok szerepe a bűnözés meg-
előzésében", „A közbiztonsági közérzet aktuá-
lis állapota Jász-Nagykun-Szolnok megyében".
Most szerveződik a kábítószerfogyasztás, a
droghasználat megelőzését szolgáló kutatás
anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek
kialakítása.

Szeptember hó második felében a munka-
bizottság vendégeként Denis Szabó szocio-
lógus, kriminológus a montreali egyetem
professzora tart előadást a társadalmi válto-
zások és a bűnözés néhány összefüggéséről.

A Temészet- és Környezetvédő Tanárok
Egyesülete, a GATE Mg. Főiskolai Kara, a
Tisza Klub és a Damjanich János Megyei
Múzeum 1996. június 7—8-án rendezte
Mezőtúron a „Földpiramisok — sajátos
értékeink a kunhalmok" című konferenciát,
melyen dr. Csányi Marietta régész-muzeológus
igen érdekes előadást tartott „A kunhalmokról
a régész szemével".

Kaposvári Gyula 80. születésnapját ünne-
pelte Jász-Nagykun-Szolnok megye és az
ország tudományos közélete. A Megyeháza

A Magyar Kriminológiai Társasig Tiszán-
túli Regionális Szervezetének elnöke a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség
vezetője, dr. Fekete Jenő. A regionális
egyesület már három éve szervezi sikeresen a
kriminológia, a viktimológia és minden más, a
bűnözéssel, a bűnmegelőzéssel összefüggő
tudományterület, továbbá a büntető jogpolitika
elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő
szakemberek tudományos találkozóit. A közel-
múltban ,,A pedagógusok szerepe a bűnözés
megelőzésében" címmel rendezett konferencia
megnyitó előadását dr. Ranschburg Jenő pszi-
chológus professzor tartotta. Nagy érdeklődés
kísérte dr. Gibicsár Gyula előadását is, aki a
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Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúság-
védelmi Osztály vezetőjeként adta közre
tapasztalatait.

A nyár elején „Közbiztonság és bűnmeg-
előzés" címmel dr. Irk Ferenc az állam- és
jogtudomány doktora, az Országos Krimi-
nológiai és Kriminalisztikai Intézet igazgatója

adott tájékoztatást a bűnmegelőzés új koncep-
ciójáról. Dr. Kránitz Mariann az állam- és
jogtudomány kandidátusa pedig rendkívül
érdekes és tanulságos előadással lepte meg a
tudományos tanácskozás résztvevőit a
„Gyermekprostitúció és bűnmegelőzés" téma-
körével kapcsolatban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Debreceni Akadémiai Bizottság

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

a kutatással nem hivatásszerűen foglalkozók részére

A Magyar Tudományos Akadémia Debre-
ceni Területi Bizottsága elsősorban illetékes-
ségi és működési körzetében (Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében) pályázatot hirdet két
kategóriában a kutatással nem hivatásszerűen
foglalkozók (orvosok, tanárok, lelkészek,
mérnökök stb.) számára.

1. kategória:

Pályázat kutatás támogatására:

Pénzügyi támogatást lehet kérni kisebb
arányú kutatások (szociológiai felmérések,
levéltári kutatások, diákok bevonásával vég-
zendő kísérletek stb.) folytatására megfelelő
kutatási és pénzügyi terv (utazásokra,
anyagbeszerzésre stb.) benyújtásával legfeljebb
50.000— Ft-ig.

2. kategória:

Pályázat elért eredmények jutalmazásra:

Pályázni lehet nyomtatásban legföljebb 5
éce megjelent munkával (könyv, könyvrészlet,
folyóirat-cikk, önálló kiadvány), amelynek
elismerése 30.000,— Ft-ig terjedő díjjal
történik.

A pályázatokat 1996. szeptember 30-ig
lehet eljuttatni a Debreceni Területi Bizottság
Székháza címére (4032 Debrecen, Thomas
Mann u. 49).

Mindkét pályázattal kapcsolatos döntés
kihirdetése a következő évi közgyűlésen (1997
eleje) történik. A kutatási támogatás az 1997.
év folyamán használható fel az akkor előírt
feltételek szerint. Az 1. kategóriában támo-
gatást nyert kutatóknak a kihirdetéstől számí-
tott egy éven belül jelentést kell készíteniük
elért eredményeikről.

A pályázatok ügyében a DAB Vezetősége
dönt.

A Debreceni Akadémiai Bizottság
Vezetősége
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