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gyarázatait fogják választani. Éppen ezért egy lenne ismertetni és méltatni őket. (Könyves-
újabb, hasonló kötetben feltétlenül érdemes boltokban kapható.)

Pethő László

HÍREK

Február 5-én Berényi Dénes Akadémikus,
a DAB elnöke, Barta János egyetemi tanár és
Gelléri Dezső a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Tudományos Testület alelnöke Várhegyi
Attila polgármester úrnál tett látogatást, s a
megyei jogú város tudományos életéről be-
szélgettek. Várhegyi Attila megerősítette,
hogy anyagilag is segítik a tudományos egye-
sület munkáját. Szó esett a nem hivatásos
kutatók anyagi támogatásáról, s arról, hogy a
hivatásos kutatókat hogyan lehetne úgy
segíteni anyagilag, hogy nekik ne másod- és
harmadállásokra legyen szükségük, hanem fő
hivatásuknak élhessenek. Azóta a DAB elnöke
hivatalos levelet kapott a polgármester úrtól,
hogy ez évre egymillió forintot kap az
egyesület.

*

Március 8-án volt a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Testület elnökségi ülé-
se. A Tudományos Testület elnöksége meg-
hallgatta Szabó László elnök beszámolóját az
előző ülés óta történtekről. Elhangzott, hogy a
Tudományos Testület támogatásokat nyújtott
folyamodó tagjainak (3 fő külföldi konferen-
cián való részvételét, 2 könyv megjelentetését
segítette és 1 kutatást támogatott); megalakult
a Sportbiológiai munkabizottság, mely máris
aktívan működik; megjelent a testület folyó-
irata, a Jászkunság 6 száma és folytatódott a
Jászkunság Füzetek c. sorozat; Karcagon és
Jászberényben tartotta kihelyezett vezetőségi
ülését a DAB Bizottság vezetősége, melynek
során megismerkedtek e két város tudományos
és kulturális életével is. Ezek után döntés szü-
letett az újabb támogatási kérelmek oda-
ítéléséről, melyet a következők kaptak:
Cseh János
Kertész Róbert
Hídvégi Péter
Szurmay Emő

Pethő László
Nyári Katalin

Füvessv Anikó

könyvkiadásra
könyvkiadásra
könyvkiadásra
konferencia
költségeire
könyvkiadásra
kutatás
befejezésére
kuli", tanulmányút

30000 Ft
50000 Ft
20000 Ft

30000 Ft
50000 Ft

50000 Ft
25000 Ft

Összesen: 255000 Ft

Határozat született arra nézve is, hogy a
Tudományos Testület pedagógiai díjat alapít,
melyet minden évben a Megyei Pedagógiai
Intézet javaslata alapján az országos tanulmá-
nyi versenyeken a legeredményesebb diákokat
felkészítő tanár kap.

Döntött az elnökség arról is, hogy a tudo-
mányos fokozatok megszerzésének ösztönzése
céljából ösztöndíjat alapít PhD hallgatók
számára, melyet pályázat útján lehet elnyerni.
Évente 3-5, különböző tudományterületeken
doktori képzésben résztvevő hallgató 1 féléves
alaptandíját a Testület vállalná át, cserébe a
támogatottak bekapcsolódnának a TT mun-
kájába, s kutatási beszámolóikkal, írásaikkal
megjelennének a Jászkunság oldalain is.

Móricz Zsigmond nyomában Zagyvaré-
kason. 1997. március 19-én Zagyvarékason a
polgármesteri hivatalban rendhagyó irodalmi
órát tartottak. Mint az köztudomású, Móricz
Zsigmond gyakran járt a községben, mivel itt
nevelkedett nevelőszülőknél Litkey Imre, akit
később a híres író örökbe fogadott. A rend-
hagyó irodalmi órán Agócs Gyula polgár-
mester köszöntő szavai után Agócs Gyuláné
tanárnő ismertette, mi fűzte Móriczot Zagyva-
rékashoz, s hogy műveiben hogy jelentkeznek
itteni élményei. Az összejövetelnek az adott
különös rangot, hogy jelen volt dr. Móricz
Imre, aki szívesen és érdekesen mesélt gyer-
mekkoráról, dr. Czine Mihály irodalomtör-
ténész, a jeles Móricz-kutató, dr. Tasi József,
Móricz leveleinek és életmüvének kutatója,
sajtó alá rendezője, valamint azok a gyer-
mekkori jóbarátok, akikkel hajdan Móricz
Imre Zagyvarékason találkozott. A jó hangu-
latú megemlékezést Valkó Mihály foglalta
keretbe.

Az 1993-ban újjáalakult Verseghy Ferenc
Irodalmi Kör 1997. március 11-én tartotta évi
rendes közgyűlését a Damjanich Múzeum
konferenciatermében. A kör célja a Verseghy-
kultusz folyamatos ápolása, Szolnok város
szellemi életének pártfogolása, a különböző
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foglalkozású értelmiségiek összefogása, a vá-
ros irodalmi és nyelvi hagyományainak, múlt-
jának feltárása és közkinccsé tétele, bekap-
csolódás Szolnok kulturális életébe. Szurmay
Emő elnök beszámolt a kör 1996-ban végzett
tevékenységéről. A tagság rendszeres, kétha-
vonkénti találkozóin tíz székfoglaló előadás
hangzott el nyelvészeti, irodalmi, festészeti és
néprajzi témákörökben. Folytatódott a Város-
házi esték előadás-sorozat, amely a két világ-
háború közötti, valamint az 1945 utáni Szol-
nok életét mutatta be. 1997-ben folytatódik ez
a sorozat. Az idei év kiemelt rendezvénye lesz
az a tudományos ülésszak és emlékünnepség,
amely a kör névadója, Verseghy Ferenc
születésének 240., halálának 175. évfordulója
alkalmával rendeznek Szolnokon szeptember
19—21. között. Az előadások témája: Verse-
ghy és kora, Verseghy és kortársai. Szurmay
Ernő beszámolóját követően dr. Szabó László
ismertette a Jászkunság folyóirat történetét és
a szerkesztőbizottság jövőbeni elképzeléseit.
Ezt követően a Verseghy Kör tagjai közül
azok, akik eddig megtartották székfoglaló elő-
adásukat, megkapták a Verseghy- emlékérmet,
amelyet Szabó Imrefia Béla és Györfi István
készített. A gravírozás Kozma Károly ötvös
munkája.

A Tisza Klub környezet- és természetvédő
egyesület 1997. április 11—13. között Regio-
nális kihívások címmel tartott munkaérte-
kezletet. Az ismerkedésen, a kapcsolatfelvételi
lehetőségeken kívül társadalmi szervezetek és
önkormányzatok képviselői vitatták meg neves
előadók közreműködésével stratégiai terveiket,
elsősorban az intézményfejlesztés, a régió
környezet- és természetvédelmét, valamint a
terület- és tájfejlesztést szem előtt tartva.

Néprajzi könyvestár tea mellett. — 1997.
április 23-án Budapesten a Magyar Néprajzi
Társaságban H. Bathó Edit mutatta be a
Jászsági Füzetek két legutóbbi kötetét.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honis-
mereti Egyesület 1997. április 26-án tartotta
tisztújító közgyűlését. Az egyesület új elnöke
dr. Nagy Molnár Miklós, titkára Kovácsné dr.
Kaposvári Gyöngyi. A Csete Balázs-emlék-
plakettel ebben az évben a leköszönő elnököt,
Tánczosné Bereczki Ibolya kandidádust tisz-
telte meg az egyesület.
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