
TEÍCA

A nálvázat díiai

Felnőtt egyéni kategória
I. díj
II. díj
ül. díj

10000 Ft
8000 Ft
6000 Ft

Ifjúsági egyéni kategória

I. díj
II. díj
m. díj

8000 Ft
6000 Ft
4000 Ft

Csoportos kategória

I. díj
II. díj
ffl. díj

8000 Ft
6000 Ft
4000 Ft

A pályadíjak megoszthatók, illetve vissza-
tarthatok. A nem díjazott színvonalas munkák
könyvjutalomban részesülnek.

A pályamunkákat két megegyező példány-

ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága címére kérjük beküldeni
(Szolnok, Pf. 128. 5001). Kérjük, a borítékon
tüntessék fel: TÖRTÉNELEM. Lezárt borí-
tékban helyezzék el a pályázó adatait: a
pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport megne-
vezése; életkor, foglalkozás; munkahely,
iskola; a pályamunka címe. A pályázat jeligés,
ezért a jeligét és a kategóriát a borítékon kér-
jük jelezni! A pályázat beküldési határideje:
1998. február 15.

Az eredményhirdetés időpontjáról pályá-
zóinkat értesíteni fogjuk. A pályázni kívá-
nóknak igény szerint felvilágosítást (kérdő-
íveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damja-
nich János Múzeum, valamint a területileg
illetékes tájmúzeumok munkatársai nyújtanak.

Minden kedves pályázónknak eredményes
munkát kívánunk!

Jász-Nagykim-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága

ELŐRE TEKINTŐ

A magyar tudomány napja

A MTESZ — Műszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szövetsége — kezde-
ményezésére a Magyar Köztársaság Kormánya
november 3-át a magyar tudomány napjává
nyilvánította.

Hogyan lett jeles napjaink sorában külön
„tudomány napja", és miért éppen november
3-a lett ez a nap?

Az egyik javaslat szerint — miként a
költészet napja évről évre egy nagy költőnk,
József Attila születésnapja —, a tudomány
napja a legnagyobb magyar tudós, Bolyai
János születésnapja legyen. A másik javaslat
szintén szimbolikus születésnapot javasolt, ez
a nap Széchenyi Akadémiájának születés-
napja: november 3.

A születésnapok csodálatos egybeesése

folytan ez a nap egyszerre Bolyai és
Széchenyi napja, Bolyai János és a Magyar
Tudományos Akadémia születésnapja.

A MTESZ megyei szervezete, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal,
az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testületével és Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzatával közösen 1997.
november 3-án 10 órai kezdettel a Tudomány
és Technika Házában (Szolnok, Kossuth Lajos
út 4.) tartja a magyar tudomány napja megyei
rendezvényét.

Reményeink szerint minden évben no-
vember 3-án megtartandó rendezvény lesz,
ezért az első alkalmat méltóan, de nem egy-
szeri esetként szeretnénk megrendezni. A me-
gyei tudományos műhelyeknek, kutatóknak
publicitást is szeretnénk biztosítani.

Sokszor saját szakmai köreinkben is meg-
lepetés, hogy megyénkben, városunkban élő
kollégánk tudományos eredményeiről megyén
kívülről értesülünk. És lám, a szervező munka
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során szembekerültünk olyan ténnyel is, hogy
a szakma Európa-, sőt világszerte ismeri és
elismeri néhány olyan embertársunkat, akik itt
élnek közöttünk, csak a másik szakterület
művelői erről vajmi keveset tudnak.

Míg a 70-es, 80-as években a megyénkben
élő tudományos fokozattal rendelkezők száma
10—20 között mozgott, míg napjainkban szá-
muk már — ismereteink szerint —, megha-
ladja a másfél százat. A tudományos foko-
zattal nem rendelkező gondolkodókkal, fej-
lesztőkkel együtt hatalmas szellemi kapacitás
ez, amely egy nehéz evolúciós fejlődésen
keresztül előbb-utóbb a megye fejlődésében is
megmutatkozhat.

Ezért sem sajnáljuk, hogy a nagy érdek-
lődést kiváltott első alkalom kicsit eklektikus
rendezvényt eredményez. A várható 29 elő-

adás a tudományterületek széles skáláját öleli
fel, témában és időhorizont tekintetében egy-
aránt.

A szakmáját szerető kutatónak, előadónak,
a rendezvényt megtisztelő valamennyi részt-
vevőnek érdekes lesz az a kép, ami a megye
tudományos életéről elénk tárul.

Bízunk abban is, hogy a középiskolák,
főiskolák vezetői lehetővé teszik néhány jó
képességé és tudományok iránt érdeklődő diák
számára, hogy részt vegyen a rendezvényen.

Minden bizonnyal nem elhamarkodott az a
szándék sem, hogy már most megkezdjük az
1998. november 3-i tudomány napja megyei
rendezvényének szervezését.

Pelikán Lajos

KÖTETÜNK SZERZŐI

Bajomi Iván, egyetemi adjunktus (ELTE
Szociológiai Intézet

Béres Jenő, gimnáziumi igazgató (Verse-
ghy Ferenc Gimnázium 5000 Szolnok, Tisza
park 1.; Tel.: 56/378-613)

Erdészné Molnár Marietta főiskolai
adjunktus (Jászberényi Tanítóképző Főiskola
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.; Tel.:
57/412-155)

Horváth Tibor, gimnáziumi igazgató (Szé-
chenyi István Gimnázium 500 Szolnok,
Széchenyi I. kit. 16.; Tel.: 56/340-555)

Jakatics Árpád igazgató (Megyei Pedagó-
giai Intézet Szolnok, Mária út 19.; Tel.:
56/371-604)

Juhász Lászlóné igazgató (Kossuth Lajos
Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5340
Kunhegyes, Kossuth u. 43. Tel./fax:
59/326-121)

dr. Patay István főiskolai tanár, fő-
igazgató (Mezőgazdasági és Gépészeti Főisko-
lai Kar 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.; Tel.:
56/350-070)

Pelikán Lajos (MTESZ JnKSz Megyei
Szövetsége, Szolnok, Kossuth Lajos út 4.)

Palkó Tibor főiskolai adjunktus (Jászbe-
rényi Tanítóképző Főiskola 5100 Jászberény,
Rákóczi út 53.; Tel.: 57/412-155)

dr. Pethö László, főiskolai tanár (Jászbe-
rényi Tanítóképző Főiskola 5100 Jászberény,
Rákóczi út 53.; Tel.: 57/412-155)

Pereszlényiné dr. Kocsis Éva, tanácsos,
középiskolai tanár (J-Nk-Sz Megyei Önkor-
mányzat 5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.;
Tel.: 56/379-933)

Rebicsek Lászlóné vezető óvónő „Maci"
Alapítványi Óvoda, Jászberény

Szabó Lajos, gimnáziumi igazgató (Ber-
csényi Miklós Gimnázium 5200 Törökszent-
miklós, Almásy út 1.; Tel.: 56/390-002)

dr. Ünnössy Ildikó, osztályvezető
(J-Nk-Sz Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
5001 Szolnok, Verseghy park 8. II. em., Pf.
257; Tel/Fax.: 56/370-005)

dr. Vadász István muzeológus, a földrajz-
tudományok kandidátusa (Kiss Pál Múzeum
Tiszfüred, PF. 16. 5351; Tel.: 59/ 352-106)
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