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kultúra és az egészségügy területi kapcso- Tiszavidék kisvárosi térségének innovációs
latairól.

A kötet végén a szerző levonja következ-
tetéseit a vizsgálatokból a Közép-Tiszavidék
kisvárosainak szerepköreire vonatkozóan.

Vadász István könyve fontos területi alap-
kutatásokat összegez, melyek eredménye egy
lehetséges kiindulási pontot jelent a Közép-

tervezésénél.
(A kötet a szolnoki Damjanich János Mú-

zeumban és a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban
vásárolható meg.)

Keményfi Róbert

HÍREK

A millecentenáriumi ünnepségsorozat
keretében a határon túli magyarság is több
tudományos konferenciát szervezett. Legutóbb
Újvidéken gyűltek össze 1996. november
19—24-én a korszak kutatói, és beszámoltak a
Dél-Alföldre vonatkozó legújabb eredmé-
nyeikről. A konferenciát magyar részről a
Magyar Köztársaság jugoszláviai nagykövete,
Jugoszláv részről a helyi politikai és
tudományos élet prominens személyiségei
nyitották meg.

Az előadások szerb és magyar nyelven
hangzottak el a történettudomány, a régészet,
az irodalom, a nyelvészet, az antropológia
tárgykörében. (Az elnöki összefoglalók két-
nyelvűek voltak.) A szervezők gondos mun-
káját dicsérte az a kiadvány, melyben az
előadások összefoglalóit adták a konferencia
résztvevőinek kezébe, ügyelve arra, hogy a
magyar előadók összefoglalói szerb, a szerbeké
magyar legyen. így a különböző nyelvű elő-
adások mindenki számára követhetők voltak.

A tudományos konferenciához kiegészítő
rendezvények kapcsolódtak. A legfontosabb
egy régészeti fotókiállítás volt, melyet a
debreceni Déri Múzeum munkatársai rendeztek
a Vajdasági Múzeumban. A színes fény-
képeken a korszak legszebb régészeti tárgyai-
ból kaphattak válogatást a látogatók. Megnyílt
a Dél-Alföld legújabb ásatásaiból egy kiállítás
ugyanitt, melyhez színvonalas katalógust
készítettek. Volt hangverseny, képzőművészeti
tárlat, színházi előadás. Ezeken a magyar
kisebbség kulturális életéről kaphattunk képet.

A konferencián elhangzott előadásokat az
idén jelentetik meg önálló kötetben az Újvidéki
Egyetem munkatársai.

„A honfoglaló magyarság megtelepedése és
életstílusa" címmel egynapos interdiszcipli-
náris tudományos konferenciát szervezett az
MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága Kör-
nyezettudományi Szakbizottság Humánökoló-
giai Munkabizottsága Debrecenben. A program
keretében a 895 és 1301 közötti történeti
eseményeket a humán adaptáció szemszögéből
vizsgálták a különböző tudományok kutatói.
Ezek között régészek, paleozoológus, zoológus,
történeti ökológus, antropológus és szociológus
található. A kutatók az Alföldre vonatkozó
eredményeiket ismertették.

A két régészeti előadás egyikében a K.
század etnikai viszonyairól (Madaras László),
a másikban a kora Árpád-kor és honfoglaláskor
megtelepülési viszonyiról hallhatott adatokat a
szakmai közönség (Német Péter). A természet-
tudományi előadások a Kárpát-medence hon-
foglalás kori természeti környezetének rekonst-
rukciós lehetőségeit, a lehetséges modelleket,
az újabb kutatási eredményeket vázolták fel
(Varga Zoltán, Sümegi Pál, Rácz Lajos).
Általános megállapításként hangzott el, hogy jó
néhány kérdést újra kell gondolni, hiszen mai
adataink nem minden esetben felelnek meg a
már gyakorta sztereotípiaként emlegetett
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korábbi eseményeknek. Különösen érdekes új
adatokat szolgáltatott a két embertani előadás.
Az elsőben a honfoglalóink antropológiai képét
hasonlította össze a szerző (Szatmáry László)
az avar kor (VIII. század) embertani sajátos-
ságaival, míg a másodikban a temetők lelet-
anyaga alapján kísérelte meg szociológiai
szempontok alapján elemezni a közösségeket
Hüse Lajos.

A konferencia összegzéseként megállapít-
hatjuk, hogy minden olyan kezdeményezés,
amely több tudományág eredményeit ütközteti
jelentősen kitágítja a résztudományok kutatói-
nak látókörét, ez az út vezet az igazi komplex
kutatáshoz.

A tudományos közélet jelentős eseménye
az, amikor egy-egy kutató tudományos foko-
zatot szerez. Különösen igaz ez a megállapítás
egy olyan megyében, melyben a fokozattal
rendelkezők száma viszonylag kevés.

November 26-án sikeresen védte meg
kandidátusi értekezését Tóth János. Érteke-
zésének címe: Szentpéterfa: egy nemzetiségi
település szociológiai és történeti képe. Dolgo-
zatában a Magyarországon élő horvát nem-
zetiség életmódjának, művelődési aktivitásá-
nak, a nemzetiségi közösségformáló szokások
továbbélésének, az anyanyelv használatának
vizsgálatát végezte el. Különleges az a közeg
is, ahol mindezt vizsgálta. Egy határmenti
horvát falu (Szentpéterfa) közössége mellett, az
innen elszármazott, jelenleg Budapesten élő
nagyobb kirajzás zárt csoportja és az USA-ban
megtelepedett szentpéterfaiak ma élő generá-
ciójának komplex összehasonlító vizsgálatának
eredményeit tárja olvasói elé.

Külön érdekesség az, hogy a szerző nem
un. főállású tudományos kutató, hanem
jelenleg Jászalsószentgyörgy polgármestere.
Üdvözöljük kollégánkat Tudományos Testüle-
tünkben, számítunk kutatásainak ismertetésére
a Jászkunság hasábjain, s egyúttal további
sikeres munkát kívánunk neki 1997-ben is.

December 14-én dr. Gulyás Évát, a Dam-
janich Múzeum néprajzosát Ph.D. doktorrá
avatták, így ő a megyei múzeumi szervezet 11.
kandidátusa, illetve az új rendszer szerinti
Ph.D. rangú kutatója.

Dániában a „Jövőért tanulás" konferencián
Pataki Mihály, a Tiszaparti Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója kép-
viselte megyénket és a Tiszántúlt. Egy egész
Európát átfogó oktatási rendszer kidolgozása
— főiskolai és középszinten — volt a
konferencia témája. Amellett, hogy az egyes
országok megőrzik nemzeti sajátosságaikat,
egy új Európa kialakításához mégis egységes
szemléletre és mérésre van szükség. Ehhez már
most fel kell vennie a külföldi kapcsolatokat
az egyes oktatási intézményeknek.

Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán
találkoztak a jászsági polgármesterek és a
főiskola tanárai. A főiskola főigazgatója
Benedek Sándor az oktatásról és a tervekről,
Györiné dr. Czeglédi Mária a Jászsági
Önkormányzatok Szövetségének elnöke a
települések igényeiről számolt be, s meg-
született egy megállapodás is, amely mindkét
részről kiterjeszti az eddigi kapcsolatokat az
általános iskolai oktatás szintjén.

Budapesten a Néprajzi Múzeum díszter-
mében bemutatkozott a Jászkunság. Számos
előadás hangzott el az elmúlt évek kutatásairól,
könyvárusítással egybekötve. Őrsi Julianna
kandidátus, a Finta Múzeum igazgatója szer-
vezte meg az összejövetelt, dolgozta ki a
tematikát, amely bemutatta azt a sokszínű és
sokszempontú történeti, néprajzi, szociológiai
kutatást, amely a volt Hármas Kerület területén
az utóbbi évtizedben végbement. Az egyes
települések polgármesterei, önkormányzatainak
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képviselői, a helyi kutatók egyaránt részt
vettek a nagyaszabású és tudományos rangú
konferencián. Sajnálatos volt az a közöm-
bösség, amelyet a főváros tudományos élete
tanúsított egy ilyen rangos esemény iránt. Ezt
többen is szóvá tették a vita folyamán. A
tanácskozást színesítették kórusok, népművé-
szeti bemutatók, és azok a helyi, speciális
finom sütemények, amiket a települések szak-
körei, kulturális csoportjai szeretettel kínáltak.

terjesztés helyzetét. Előkészítették az újabb,
következő évi együttműködés lehetőségét
főként az informatika vonatkozásában. Ivan-
csik Imre megígérte, hogy a lehetőségekhez
képest az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testületet és a Jászkunság
folyóiratot, illetve, a megye főiskoláinak
szorosabb kapcsolatát a DAB-al támogatni
fogja az önkormányzat.

December 4-én Szabó László Tátrai
Zsuzsanna „Nemek és korcsoportok a paraszti
társadalomban a leányélet tükrében" című
kandidátusi értekezésének nyilvános vitáján
vett rész opponensként Budapesten. December
17-én a kolozsvári egyetem Magyar
Nyelvészeti Tanszékén Péntek János
professzor felkérésére opponálta Zsigmond
Győző (Bukarest) „Népi kozmogónia és
égitestmagyarázás a romániai magyaroknál" és
Pozsony Ferenc (Kolozsvár) „Az erdélyi
szászok ünnepi szokásai" című doktori
értekezését.

December 9-én a KLTE Néprajzi Tan-
székén a tanszék munkatársai megemlékeztek
Gunda Béla akadémikusról, aki karácsonykor
lett volna 85 éves. Ő alapította a tanszéket
1949-ben. Ujváry Zoltán tanszékvezető
professzor bevezetőjét baráti és személyes
hangú visszaemlékezés követte. Megyénk vala-
mennyi múzeumban dolgozó néprajzkutatója a
debreceni tanszéken végzett.

December 10-én Berényi Dénes aka-
démikus, a DAB elnöke, és Tamássy Lajos
professzor találkozott Ivancsik Imrével, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
elnökével Szolnokon. A találkozón meg-
beszélték a tudomány, a tudományos ismeret-

Füvessy Anikó, a tiszafüredi Kis Pál
Múzeum igazgatója december 16—17-én a
nagyváradi múzeumban folytatott tárgyalá-
sokat Aurél Chiriak igazgatóval és Sanda
Larionescuval a Román Kulturális Mi-
nisztérium osztályvezetőjével körösvölgyi
kutatások eredményeit lezáró kétnyelvű kötet
kiadásának lehetőségeiről.

December 17-én Debrecenben a DAB
Székházában Nyári Katalin kandidátus, a DAB
Szolnokon élő Kriminológiai Munkabizottsá-
gának elnöke tájékoztatót tartott a három
megyére kiterjedő kutatásokról és egyéb tevé-
kenységről. A beszámolót nemcsak elfogadta
és nyugtázta a vezetőség, hanem meállapította,
hogy a legtevékenyebbek között kell számon
tartani.

December 21-én az újonnan felavatott
Damjanich János Múzeum előadótermében
tartotta alakuló ülését az MTA Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos Testületének
Sportbiológiai Munkabizottsága. Dr. Csabai
Csaba — akit a munkabizottság elnökévé
választottak — szervezte a rangos találkozót.
Dr. Kemény Csilla—dr. Horváth Sándor
(DOTE) „Egészség és életminőség", Dr. Buda
Béla (SOTE) „A testnevelés és sport
mentalhygiénéje", dr. Csabai Csaba (ŐSEI) „A
testnevelés és sport sportorvosi szempontjai",
dr. Veres Edit (Hetényi Géza Kórház, Szolnok)
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„A Jász-Nagykun-Szolnok megye cardio- sporttáplálkozás" címmel tartott előadást. A
vascularis rehabilitációjának hétéves rendezvényt vita, társalkodóest, múzeum-
tapasztalatai", dr. Torday Zsigmond (MÁV látogatás és a Müvésztelep megtekintése
Kórház, Szolnok) „Modem táplálkozás — egészítette ki.

ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy amennyiben az 1997-es esztendőben is előfizetőink kívánnak
maradni, jelezzék ezt a szerkesztőség címén március 10-ig. Kérjük, írják meg, milyen formában
szeretnék a folyóiratot fizetni (átutalással vagy csekken). Új megrendelőink jelentkezését is
szívesen várjukk!

KÖTETÜNK SZERZŐI

Barabás Imre, geológus, főmunkatárs
(KÖTIVIZIG, Szolnok, Tel.: 56/423^22)

Béres Mária, biológus-muzeológus
(Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok,
Kosuth tér 4.; Tel.: 56/421-602)

Dr. Bóna István, régész, akadémikus (2400
Dunaújváros, Görbe u. 4.)

Dr. Cseh Géza, levéltáros (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár, 5000 Szolnok,
Pozsonyi út 40—42.; 56/42M04)

Denke Gergely, református lelkész (Eger,
Deák F. u. 6. IV/4.; Tel.: 36/313-031)

Egri Mária, művészettörténész, a Vasarely
Múzeum igazgatója (1033 Budapest, Szent-
lélek tér, Zichy-kastély; Tel.: 1/18-87-551)

Keményfi Róbert, tanársegéd, KLTE Nép-
rajzi Tanszék, Ph.D.-ösztöndíjas (4001 Deb-
recen, Egyetem tér 1.; 52/316-666)

Kókai Magdolna, néprajz szakos egyetemi
hallgató, (Jász Múzeum, Jászberény, Pf. 30.;
Tel.: 57/412-753)

Madarasné Amler Márta, (Kereskedelmi
és Gazdasági Főiskola, 5000 Szolnok, Ady E.
u 9.; Tel.: 56/421-455)

Dr. Nagy ülés, okleveles vízépítő mérnök
(Környezetgazdálkodási és Építőipari Műszaki

Szakközépiskola, Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky
út 2.; Tel.: 56/410-010)

Nagy Janka Teodóra, néprajzkutató (7100
Szekszárd, Bocskai köz 6.)

Ökrösné Bartha Júlia, néprajzkutató
(Györffy István Nagykun Múzeum, 5300
Karcag, Kálvin tér 4. Tel.: 59/312-087)

Pató Ágnes, tanító-művelődésszervező
(Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok,
Kossuth tér 4.; Tel.: 56/421-602)

Szathmáry Judit, a Bartók Béla Zeneiskola
tanára (5000 Szolnok, Réz u. 1.; Tel.: 342-170)

Dr. T. Bereczki Ibolya, néprajzkutató
(Damjanich János Múzeum 5000 Szolnok,
Kossuth tér 4.; Tel.: 56/421-602)

Dr. Tolnay Gábor, múzeumigazgató (Túri
Fazekas Múzeum, Mezőtúr, Pf. 10.; Tel.:
56/350-174)

Dr. Vincze László, nyelvész, középiskolai
tanár (Budapest, Beretvás utca 18. II/5.; Tel.:
1/408-6807)

Dr. Wirth István, főiskolai docens
(Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 5100
Jászberény, Rákóczi út 53. 57/412-155)

Minden olvasójának erőt, egészséget és sikereket kíván
az 1997-es esztendőben a Jászkunság szerkesztősége!
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