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A Szolnok Városi Nevelési Tanácsadó a
Soros Alapítvány támogatásával 1997. no-
vember 7—8-án kétnapos intenzív bentlakásos
képzést hirdetett Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye pedagógusai számára, melyen 60 fő vett
részt.

A képzés, mely a „Pedagógusok felké-
szítése szociálisan hátrányos helyzetű gyer-
mekek felzárkóztatására" címet viselte, része
annak a többéves programnak, melyet a Neve-
lési Tanácsadó különböző támogatók segít-
ségével (Szolnok Város Önkormányzata;
Mentálhigiénés Programiroda, Debrecen;
Soros Alapítvány, Budapest) szervez óvo-
dában, általános és középiskolában dolgozó
pedagógusok számára.

A program célja: a pedagógusok meglévő
pszichológiai és szociológiai ismereteinek
továbbfejlesztése, mentálhigiénés ismereteinek
megalapozása, illetve a fentiek napi alkal-
mazási technikáinak gyakorlása.

A képzések során országos hírű előadók
tartottak előadásokat a pedagógia, pszicho-
lógia, az orvostudomány és a mentálhigiéné
témaköréből, melyekkel párhuzamosan helyi
pszichiáterek és pszichológusok vezették a
kiscsoportos foglalkozásokat. November 7-én
dr. Nemes András gyermekneurológus, gyer-
mek ideg-elmegyógyász ..Iskolai ártalmak a
gyermekneurológus szempontjából" címmel,
valamint dr. Vekerdy Tamás pszichológus „A
hátrányokkal küzdő családból érkező
gyermekek fejlesztési lehetőségei az óvodában
és az iskolában" címmel tartottak előadást.
November 8-án dr. Fügi Sarolta pszichiáter
főorvos és Lovász Sándor pszichológus adott
elő „Mentálhygiéne az iskolában" címmel.

A képzési program várhatóan 1998
tavaszán folytatódik.

1997. november 3-án a Tudomány és
Technika Háza adott otthont Szolnokon a
Tudomány Napja rendezvényeinek. A nyitó

plenáris ülésen dr. Bedé János, a MTESZ
J-Nk-Sz megyei elnöke, Iváncsik Imre, a
J-Nk-Sz megyei közgyűlés elnöke és Várhegyi
Attila, a város polgármestere mondott
köszöntőt, emlékezve azokra, akiknek
tiszteletére figyelmeztet ez a nap.

Kopasz Árpád rendőr ezredes és dr.
Krasznai Géza előadása után a dr. Vadász
István vezette A, és a Kádár Zoltán által
irányított B szekcióban folytatódtak a be-
számolók. A társadalom- és természet-
tudományok egyaránt képviseltették magukat,
s jól megfért egymás mellett a földrajz, a
mezőgazdaság, a régészet csakúgy, mint az
orvostudomány és a nyelvészet.

A záró plenáris ülésen Madaras Lászlóné
dr. tartott igen érdekes tudománytörténeti
előadást, Bertalanné Kovács Piroska a
megújult megyei könyvtárról mint a tudomány
háttérintézményéről beszélt, és Fekete-Szabó
Sándor a statisztika eszközeivel mutatta be a
rendszerváltás következményeit a megyében, a
népesség- és lakásjellemzők alapján.

A két szekcióvezető beszámolója után dr.
Sass Pál, a Kertészeti Egyetem rektora, az
MTA tagja mondott zárszót, s további
eredményes munkát kívánt mindenkinek.

A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum 120 éves
évfordulójának tiszteletére rendezett tudo-
mányos tanácskozást november 18-án a DAB
Néprajztudományi Munkabizottsága, a Ta-
riczky Endre Alapítvány és a Kiss Pál
Múzeum. Tálas László megyei múzeumi-
gazgató nyitotta meg a rendezvényt, s Ujváry
Zoltán, a népraztudomány doktora volt a
levezető elnök. Az elhangzott négy előadás
után került sor az Elődeinkre emlékezünk
című kiállítás megnyitására, amely 1998.
január 31-ig még megtekinthető.
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