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szeretete adja. A kötetben szereplő növendékei
7—13 évesek. A szerző a drámajátékot és a
videofelvétel adta lehetőségeket használta fel
közös munkájuk során, hogy segítse az alkotó
tanulást és a kreatív konfliktusmegoldást az
osztályban. így ír erről: „Az alkotva tanulás
és az alkotó konfliktusmegoldás módszere egy
és ugyanazon folyamat két megjelenési for-
mája. Mind a kettő a káoszban segíti eliga-
zodni a gyermeket. Az egyik az információ
káoszában, a másik az önmegismerés káo-
szában.

Sokszor hallom mint tényt és vádat, hogy
ehhez a módszerhez sok idő kell. Nem taga-

dom. De a felhasznált idő minden pillanata
megtérül. Akkor is, amikor az alkotva tanulás
módszerével megmarad a tudás, és akkor is,
amikor feloldódik vagy megoldódik a közös-
ség és az egyén munkáját gátló konfliktusoktól
terhes káosz.

Végezetül csak annyit, hogy ez a módszer
mindenféle iskolában, mindenféle közösségben
felhasználható.

(Készítették:
Erdösné Márta Mária és Garai Ildikó

— a Jász-Nagykun-Szohiok megyei
Pedagógiai Intézet munkatársai)

HÍREK

A Finta Múzeum és a Túrkevei Kulturális
Egyesület szeptember 13-án konferenciát és
kiállítást rendezett Családfák, családi emlékek
címmel. A tanácskozás levezető elnöke, dr.
Varga Gyula az anyakönyvek társadalom-
néprajzi jelentőségéről beszélt, dr. Őrsi
Julianna „Miért kutatjuk családunk törté-
netét?" című előadása után dr. Kotics József a
tiszazugi válásokat elemezte. Végül Bolega
Judit tartott beszámolót a vallási endogámia
szerepéről egy pest megyei faluban. A
tanácskozás után prof. dr. Szabó László
nyitotta meg a kiállítást, amely október 31-ig
tekinthető meg.

A Debreceni Agrártudományi Egyetem
Karcagi Kutatóintézete Tiszántúli Mezőgazda-
sági Tudományos Napokat tartott. A konfe-
rencia fő célja volt a Tiszántúl mezőgazdasági
fejlesztésének elősegítése, a kutatás-fejlesztés
eredményeinek közreadásával, terjesztésével.
A rendezvényen résztvevő hazai és külföldi
agráregyetemek, főiskolák, kutatóintézetek,
különböző intézmények és szervek oktatói,
kutatói, szakemberei az agrárium fejlődését
szolgáló mai aktuális kérdések mellett rész-
letesen foglalkoztak olyan, a mezőgazdaság
fenntarthatósága, a termőhelyvédelem, a tér-
ségfejlesztés és a tájhasznosítás témaköreibe
tartozó kérdésekkel, amelyen jelentősen segí-

tik az agrárgazdaság XXI. századi felkészü-
lését. A rendezvényen a DATE — elkötele-
zettségével egyezően — fő feladatként hatá-
rozta meg az Alföld térség mielőbbi fej-
lesztésének elősegítését. A tudományos ta-
nácskozáson a megjelölt témakörökben 99
előadás hangzott el, és 112 poszter került
bemutatásra.

Az elhangzott előadások a plenáris ülésen:

— Benedek Fülöp, FM közigazgatási
államtitkár: A mezőgazdaság helyzete
és fejlesztésének lehetőségei

— dr. Patkós András, MKM főosztály-
vezető: Az agrár-felsőoktatás és a
kutatás kapcsolata

— prof. dr. Stefanovits Pál, az MTA
rendes tagja: Talajvédelem-talajjavítás
és a fenntartható fejlődés összhangja

— prof. dr. Várallyai György, az MTA
levelező tagja: A talaj vízgazdálkodása
és a környezet

— prof. dr. Kunicz Gyula, az MTA dok-
tora: A mezőgazdaság helye, szerepe a
térségfej lesztésben.

A plenáris ülésen elhangzott előadásokat
mintegy 500—550 fő hallgatta meg, akik részt
vettek az előadást követő poszterbemutatón is.
A plenáris ülést ünnepi hangverseny, illetve a
szakemberek találkozója zárta.
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A tudományos tanácskozás második napián
szekcióülésekre került sor. A kutató-fejlesztő
munkák, illetve azok eredményeinek
bemutatására az alábbi négy szekcióban került
sor:

— Mezőgazdaság fenntarthatósága
— Termőhelyvédelem
— Térségfejlesztés-ökonómia
— Tájhasznosítás-állattenyésztés.

A szekcióüléseken mintegy 250 íb vett
részt. A szekcióülést követően a DATE Kutató
Intézet, Karcag kísérleteinek, kutató-fejlesztő
bázisainak bemutatására került sor.

A plenáris- és a szekcióülések előadás- és
poszteranyagait „Tiszántúli Mezőgazdasági
Tudományos Napok" című kiadványban jelen-
tettük meg. Az ötvenéves jubileumát ünneplő

Kutató Intézet a következő kiadványokat
jelentette meg ebből az alkalomból:

— Jubileumi Évkönyv. Szerkesztette: dr.
Józsa Árpád. Felelős kiadó: DATE
Kutató Intézet, Karcag

— Kurucz Gyula: A melioráció ökonómiá-
jának újabb kutatási eredményei. Fele-
lős kiadó: GATE Fleischmann Rudolf
Mezőgazdasági Kutató Intézet, Kompolt

— Az aszálykárok mérséklése. Szántóföldi
növénytermesztés. Szerkesztette: dr.
Nyiri László. Felelős kiadó: Mezőgazda
Kiadó

— Amit a cirok- és madáreleség-félékröl
tudni kell. Szerkesztette: dr. Fazekas
Miklós. Felelős Kiadó: DATE Kutató
Intézet, Karcag

HELYTÖRTÉNETI PÁLYAZATOK

A Magyar Nemzeti Múzeum, a Honis-
mereti Szövetség és megyei egyesületei,
valamint a múzeumok megyei igazgatóságai
helytörténeti pályázatot hirdetnek az
1997—1998-as évre, nem hivatásos törté-
nészek számára, ifjúsági (14—20) és felnőtt
(21. évtől) kategóriában.

Pályázni lehet Magyarország és a Kárpát-
medence történetét felölelő, bármely helytör-
téneti témát feldolgozó munkával, amely a
pályázat beküldésének időpontjáig nyomtatás-
ban még nem jelent meg, és más országos
pályázaton sem szerepelt.

A pályázaton kiemelt témaként ajánljuk
feldolgozásra:

— Az 1848—49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékei, hagyományai (emlék-
táblák, szobrok állításának története,
hozzáfűződö megemlékezések, helyi
eseményei a szájhagyományban stb.);

— a szabadságharcban részt vett helyi
személyek életútja.

Pályázni lehet még bármely más, szabadon

választott helytörténeti témával, amely Ma-
gyarország és határon túli magyarlakta
területek (elsősorban XX. század) ipar-,
gazdaság-, művelődés-, politika- és egyház-
történetét dolgozza fel.

Nem pályázhatnak múzeumok, illetve tudo-
mányos intézmények munkatársai és olyan
kutatók, akik a történelem valamely korsza-
kával hivatásszerűen foglalkoznak.

A pályázatot 1997. december 31-ig a
múzeumok megyei igazgatóságához, illetve a
budapesti pályázóknak a Budapesti Történeti
Múzeumhoz, vagy 1998. január l-ig a
Magyar Nemzeti Múzeum Legújabb kori
Adattárához (1014 Budapest, Budavári Palota
„A" épület (1250 Budapest, Pf.. 23.) kell
beküldeni, 2 példányban. A pályázatot
legalább 20 gépelt oldalon (vagy ennek
megfelelő oldalszámú kézírással), jegyzetekkel
ellátva kell elkészíteni.

A pályázatra mind felnőtt, mind ifjúsági
kategóriában elfogadunk egyéni és csoportos
munkákat is. Egy pályázó több pályamunkát
is beküldhet.
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