
téröl olvashatunk dolgozatokat: Kiss Mónika a
jászárokszállási vásárokról és vásározó szoká-
sokról számol be, dr. Ötvös László kun-
madarasi népi imádságokat, verseket közöl.
Baranyai Gézánétól tiszaörsi szólásokat
olvashatunk a kötetben. A népi hitvilághoz két
munka kapcsolódik: Kézsmárki Zoltán Fegy-
vemekről, a Velemi Endre Mgtsz helyismereti
csoportja pedig Jászapátiból nyújt ide-
kapcsolódó adatokat. Utóbbi munkában a jász-
apáti népi játékokról is olvashatunk, akárcsak
Molnár István írásában, amely két jellegzetes
jászsági közös szórakozási alkalmat, a
bandázást és a pendzsomot mutatja be.

A népszokások témaköréből két munkát
tartalmaz a Honismereti Téka első kötete. Kiss
Imréné Mikes Éva mezőtúri halotti szoká-

TEKA

sokkal, Mohácsi Lászlóné pedig a tiszasasi és
csépai téli jeles napi szokásokkal foglalkozik.

A könyv utolsó írásában Gergulics Péter
gyűjtéséből a mesterszállási népi orvoslás
gyógymódjairól olvashatunk.

Érdeklődve várjuk a Honismereti Téka
újabb köteteit. Úgy látom, hogy napjainkban,
amikor alattomosan „csattognak a gyökérirtó
fejszék", az ilyen és hasonló kötetek jelen-
tősége nem csupán a néprajzi forrásértékükben
rejlik, hanem — ami talán ennél is fontosabb
— a szülőföld megismerésére és ezzel együtt
szeretetére is tanítanak minket.

A kötet a szolnoki Damjanich János
Múzeumban kapható.

Varró Ágnes

HÍREK

Február elejétől újra látogatható a felújított
Jász Múzeum. A 12.000 kötetes könyvtárnak
80%-a egy helyre kerülhetett, külön helyiséget
alakítottak ki a videó- és a mikrofilmek meg-
tekintésére. Az olvasóteremben pedig tudo-
mányos tanácskozásokat is rendezhetnek ezen-
túl. Az új cél az állandó kiállítás korszerű-
sítése, melyre az év második felében kerül
majd sor.

Országos jelentőségű esemény történet a
természetvédelem terén februárban: megala-
kult a Körös-Maros Nemzeti Park. A régió a
valamikori Nagy-Sárrét területére esik, és
egyes részein még most is ez az élővilág
létezik. Elsődleges cél — mondta Tirják
László igazgató —, hogy megőrizzük az egész
Körös-vidéknél a holtágak, ártéri kaszálók,
rétek és erdők világát, s ezeket a növény- és
állattársulásokat rekonstruálni tudjuk az utókor
számára.

KÖTETÜNK SZERZŐI

Barabás Imre, geológus, főmunkatárs (KÖTI-
VIZIG, Szolnok, Tel: 56/423-422)

Buschmann Ferenc, múzeumi munkatárs (Jász
Múzeum, Jászberény, Táncsics u. 5.; Tel.:
57/412-753)

Dr. Csabai Csaba, megyei sportfoorvos (Sport-
orvosi Intézet, Szolnok, Tiszaliget; Tel.: 56/343-510)

Egri Mária, művészettörténész, a Vasarely
Múzeum igazgatója (1033 Budapest, Szentlélek tér,
Zichy kastély; Tel.: 1887-551

Dr. Gelléri Dezső, kandidátus, kardiológus fő-
orvos (Szolnok, Tüdőkórház, Városmajor út 32.;
Tel.: 56/425-828)

Dr. Pethő László, kandidátus, főiskolai tanár
(Jászberényi Tanítóképző Főiskola Jászberény,
Rákóczi út 53.; 57/412-155)

Pató Mária, könyvtáros (Damjanich János Mú-
zeum 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.; Tel.:56/421-602)

Dr. Botka János, a hadtudományok kandidátusa,
Csépa polgármestere (Polgármesteri Hivatal, 5475
Csépa, Rákóczi út 24.; Tel.: 56/323-001)

Polgár Zoltán, régész (Damjanich János Múze-
um 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.; Tel.: 56/421-602)

Dr. Szabó István, történész (Damjanich János
Múzeum. 5000 Szolnok, Kossuth tér 4; Tel.:
56/421-602)

Pár Nándor, építész (Axis Kft, Szolnok,
Templom u. 1.; Tel.: 56/421-018)

Szűcs Róbert, néprajz szakos egyetemi hallgató,
KLTE Debrecen, Néprajzi Intézet, Tel.: 52/316-666

Dr. Varró Ágnes, néprajzkutató (Szent István
Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő u 6.; Tel.:
22/315-583
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