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Bérces László, a Varga Katalin Gimnázium
egykori tanára egy művész-diák találkozó kap-
csán tér ki az akkori Szolnok kulturális
viszonyaira. A további kiemelkedő írásokban is
központi szerepet kap a színház, melyeket
Szeivolt Katalin képei fonnak csokorba.

A kötetet Sarusi Mihály, Vasy Géza, Fecske
Csaba, Vass Tibor, Magyari Barna, Simon
Ferenc, Zoltán Gábor és Bistey András érte-
kezései zárják és teszik egy kiemelkedő irodalmi
folyóirattá.

Jámbor Csaba

HÍREK

A Jászok Egyesületének hírei

„Honnan hová Jászság?" címmel három polgár-
mester tanulmánya jelent meg a Jászság legújabb
regionális besorolásával kapcsolatban. Magyar Le-
vente (Jászberény), Fodor István Ferenc (Jászjákó-
halma) és Dankó István (Jászladány) írása — melyet
,A Jászságért" Alapítvány támogatásával adtak közre
— fontos kordokumentum, üzenet a jövőnek. A
füzetet rendezvényeinken terjesztjük.

*

A Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. (1590
Budapest, Pf. 144.) száz kötetből álló könyvsorozatot
indít a magyar állam millenniumára. Örömmel
értesültünk arról, hogy egy a százból jászsági kötet:
Jászdózsáé. A kiadó kérésre tájékoztatót küld az
érdeklődőknek.

*

Az év végén jelent meg a Magyar Statisztikai
Évkönyv legújabb kötete. A kiadványból ezúttal a
jászsági városok demográfiai adatait emeljük ki 1990
és 1999 évekre. A kilenc év alatt a megye és ezen belül
a Jászság népessége tovább csökkent. Jászapáti
lakossága 9822-ről 9300-ra, Jászárokszállásé 8694-ről
8330-ra, Jászberényé 29461-ről 28132-re, Jászfény-
szarué 5839-ről 5650-re apadt.

*

Még az elmúlt év novemberének krónikájához
tartozik, hogy a Városi Könyvtár és egyesületünk
meghívására Jászberényben nagysikerű előadást
tartott a XX. századi Ma- gy arországról Romsics Ignác
történész, egye- temi tanár.

*

December közepén minősítő hangversenyen
szerepelt Jászberényben tagszervezetünk, a Palotásy
János Vegyeskar. A nagy jelentőségű szakmai
megmérettetésen a dalosok „Hangversenykórus 1999"
minősítést értek el.

*

Csányi Sándor, az OTP Bank Rt. elnök-vezér-
igazgatója Az év vállalkozója Magyarországon Díjat
nyerte el.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közműve- lődési
Díjban részesült a jászkiséri Csete Balázs Honismereti
Szakkör. Szívből gratulálunk!

*
Korényi Attilánéval, a Független Női Szövetség

országos alelnökével készült interjú jelent meg a Kis
Újságban. Amikor gyökereiről kérdezik — többek
között — a következőket mondja: „Mi a Jászságból
származunk. Hihe- tétlenül jól esett, amikor a Jászok
Egyesülete rám talált Pesten, hogy volt egy közösség,
s az idegen varosban is felém nyújtották a kezüket.
Számukra fontos volt az, hogy egy helyről jövünk, s
lakjunk bárhol, mi összetartozunk."

*

Egy mára elenyészett emléktábla szövegét idéz-
zük fel a pesti Ferenciek tere (korábban Felszabadulás
tér, azelőtt Apponyi tér) egyik házfaláról: „Ez a tér
nevét nyerte napjaink díszétől, a nemzet dicsőséges
fiától, Apponyi Albert gróftól, 1921. május 28-án,
amikor az ország egy szívvel, lelkesen megülte e fiának
betöltött hetvenötödik évét és közéleti sze- replésének
ötvenedik évfordulóját. Élete tisztaságát, önzetlenségét
a haza szolgálatában, kátói jellemét és cicerói
ékesszólását e kőbe vésve tanúságot kívántak az utókor
számára tenni azok, akik vele egy időben éltek.
Magyar! aki ezt olvasod és e téren áthaladsz, vidd az ő
dicső emlékét magaddal a szívedben."

Dobos László

A Szolnoki MAV Kórház
és Rendelőintézet

tudományos programja
2000. első negyedévében

Január 5-én:
Szűcs Sándor, írás Mátyás (Intenzív osztály, Fül-
orr-gégészeti osztály): Narcosisban végzett ton-
silloadenotomia az anaesthesiologus sz mével
írás Mátyás, Szűcs Sándor, Nagy Imre (Fül-orr-
gégészeti osztály és Intenzív osztály): Intra-
trachealis narcosisban végzett gyermekkori
tonsillo-adenotomiák tapasztalatai
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- Faragó Péter (Audiológiai állomás): A rádió-
csövektől a mikroprocesszoros hallókészülékig

- Kaposvári Zoltánné, Vadászná Óvári Tímár Eva,
Séra Józsefbe (Pathológiai osztály): Helicobacter
pylori kimutatása szövettani metszetekben

Február 2-án:
- Blazsek Péter (Pszichiátriai gondozó): Szoron-

gásos zavarok a mindennapi orvosi gyakorlatban
- Nemes András (Hetényi Kórház): Stroke gyer-

mekkorban
- Totók Zsuzsanna (Neurológiai osztály): Gyermek-

korban kezdődő idiopatiás epilepsia (esetismer-
tetés)

- Szöllősi Marianna (Neurológiai osztály): Az ápo-
láslélektan napjainkban

Március l-jén:
- Prof. Bősze Péter (Szent István Kórház): Da-

ganatos betegek hormonpótló kezelése
- Krivácsy Gábor, prof. Bősze Péter (Nőgyó-

gyászati osztály, Szent István Kórház): Polypban
kialakult endometrium carcinoma távoli áttéttel

- Laczkóné Vigh Éva (Nőgyógyászati osztály):
Méhnyakrák a szülésznő szemszögéből

- Végh György, Svichrán András (Baleseti se-
bészeti osztály), Fazekas János (Intenzív osztály):
Polytraumatizált sérültön kialakult chylothorax
konzervative gyógyított esete

*

A Debreceni Egyetem és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai
Osztálya tudományos konferenciát szervezett január
28-án. A rendezvény fővédnöke Szabó József, a
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés Alelnöke,
elnöke pedig prof. Édes István volt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor- mányzat
és a Hetényi Géza Kórház Tudományos Bizottsága
által szervezett Megyei Kórházi Estek rendez-
vénysorozat keretében került sor február 23-án a
Millenniumi Tudományos Est című ülésre, melynek
elnöke Rusvai Antal belgyógyász főorvos volt. Három
előadás hangzott el:
- 1. Prof. Rák Kálmán egyetemi tanár (II. Bel-

gyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem Orvostu-
dományi Centrum): Az evidencián alapuló orvoslás
múltjából Hetényi Gézára emlékezve

- 2. Ujj György Ph.D. osztályvezető főorvos (Me-
gyei Kórház I. Belgyógyászat Szolnok): A
myeloma multiplex szövődményei

- 3. Nagy Erzsébet: Bizonyítékon alapuló orvoslás
(MSD Kft)
Az ülés ideje alatt Pogány Gábor Benő szob-

rászművész műveit lehetett megtekinteni, valamint
Gregor Bernadett színművész és a Szolnoki Kamara-
zenekar előadása tette színesebbé a programot.

Nemes András

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága március
8-án tartotta éves közgyűlését, melyen részt vett Kroó
Norbert az MTA főtitkára.

Az éves beszámoló és a 2000. év tervezése után
hozzászólások következtek. Ezután kitüntetések át-
adására került sor, majd a DAB-pályázatok ered-
ményhirdetését követően, „Egy ország születése"
címmel tudományos előadást tartott Solymosi László
egyetemi tanár.

A közgyűlés művészeti programján a debreceni
Harmónia Instrumentális fúvós régi-zene együttes
műsora és Somogyi Győző Munkácsy-díjas Kiváló
Művész tárlatának megnyitója szerepelt.

KÖTETÜNK SZERZŐI
Ágfay Antal, római katolikus pap, Máriabesnyő
Bistey András: újságíró (Új Néplap Szerkesztőség és

Kiadó, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. fit
56-422-444)

Dankó Imre, egyetemi tanár, nyűg. múzeumigaz-
gató (4026 Debrecen, Múzeum u. 4. 8
52-321-525)

Dobos László, ügyvivő (Jászok Egyesülete, Buda-
pest)

Fodor Dénes, általános iskolai igazgató (5121 Jász-
jákóhalma, Fő út 48. 8 05-57-438-200)

Hamar István, református lelkipásztor, (Református
Egyház Lelkészi Hivatala, 5000 Szolnok, Tisza-
parti sétány 1. 8 56-376-810)

Jámbor Csaba, könyvtáros (Damjanich János Mú-
zeum 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. * 56-421-602)

Nemes András, gyermekideg-elmegyógyász, főorvos
(Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 5004 Szol-
nok, Tószegi út 21. * 56-421-521)

Örvös Zoltán, újságíró, a Népszabadság munka társa
Pató Mária, könyvtáros (Damjanich János Múzeum

5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 856-421-602)
Szabó István, történész (Damjanich János Múzeum

5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 856-421-602)
Szabó László, néprajzkutató (Damjanich János Mú-

zeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 8 56-421-602)
Szurmay Ernő, a Verseghy Ferenc Könyvtár nyűg.

igazgatója
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