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HÍREK
Az ABK és az ABE 2000-ben

végzett tevékenységéről

Az ÁBK (Árokszállásiak Baráti Köre) Bu-
dapesti Csoportja 13 éve alakult, azóta szer-
vezett program szerint él és működik. 2000-ben
a következő programokat szervezték az érdek-
lődőknek. A rendezvényeket az ÁBK az ÁBE-
vel (Ágóiak Baráti Egyesülete) közösen szer-
vezi.

Éves naptár:

— február 22.: „Rigoletto civilben" Bordás
György operaénekes számolt be művészi
életútjáról;

— március 21.: A Jászság és a jász emberek a
kívülálló szemével. Diafilmes előadás,
előadó Haraszti Gábor könyvtáros;

— április 11.: A jászok eredete, régészeti
kutatások, jászágói sírfeltárások címmel
dr. Selmeczi László régész, kandidátus, a
debreceni Déri Múzeum igazgatója tartott
előadást;

— május 20.: Közös rendezvény Jászárok-
szálláson a Palóc üdülőben;

— június 10.: Jászsági autóbuszos kirándulás
Jászkisérre a Jászok találkozójára;

— augusztus 19.: Falunap, szüreti felvonulás
Jászágón;

— szeptember 12.: Találkozás Jászárokszállás
és Jászágó polgármesterével Budapesten.
Téma: beszélgetés a két település helyze-
téről, jövőjéről;

— október 14.: ÁBK éves közgyűlés Jász-
árokszálláson;

— október 24.: Kétezer éves a kereszténység.
Beszélgetés Gyenes Gyula főesperessel a
„Katolikus egyház múltja jelene és jövője"
címmel;

— október 28.: ÁBK éves közgyűlés Jász-
árokszálláson;

— november 7.: Faragó Jánosné bemutatja,
dedikálja a „Könyörületesség a fegyverek
között" című könyvét;

— december 19.: Karácsonyi műsoros ünnepi
összejövetel.

Győző Gyula
ÁBK csoportvezető

Megyei Kórházi Estek
Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézet V. Millenniumi
Tudományos Estjét tartották szeptember 27-én
a Tisza Szállóban.

Téma: Újabb lehetőségek a modern kép-
alkotó eljárások diagnosztikájában. A tudomá-
nyos ülés elnöke Dr. Pécsi Lajos klinikai
igazgató. Az előadások a következők voltak:
1. Prof. dr. Kenéz József (OPNI, Budapest):

Liquorkeringési zavarok RA okozta basalis
settl ingben.

2. Dr. habil. Palkó András (Szegedi Tudo-
mányegyetem, Radiológiai Klinika): A
spirál CT szerepe a gastrointestinalis be-
tegségek diagnosztikájában.

3. Dr. Esztergályos János kandidátus (Me-
diworld Plus, Szolnoki Diagnosztikai Köz-
pont): A modern képalkotó eljárások sze-
repe a térdízület diagnosztikájában.

4. Náhóczkyné Ignácz Gabriella osztályvezető
asszisztens (Hetényi Géza Kórház-Ren-
delőintézet Központi Radiológiai Osztály):
Multimédia alkalmazási lehetőségei a rönt-
genasszisztensi munkában és a képzésben.

5. Dr. Endes János osztályvezető főorvos
(Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Központi Radiológiai Osztály, Szolnoki
Diagnosztikai Központ) és dr. Czakó László
(Szegedi Tudományegyetem I. Belgyógyá-
szati Klinika): A pancreas exocrin functio
MR-vizsgálata.

A már megszokott módon művészeti prog-
ram kísérte az ülést, melyet TÖrőcsik Mari
nyitott meg. Ócsainé Szikora Ilona zongora-
művész, valamint Ócsai László hegedűművész
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léptek fel. Az ülés ideje alatt a szolnoki
Müvésztelep alkotóinak műveit lehetett meg-
tekinteni.

November 8-án került sor a VI. Mil-
lenniumi Tudományos Estre, melynek hely-
színe a Megyeháza díszterme volt, megnyitotta
Szabó József, a megyei közgyűlés alelnöke, a
tudományos ülés elnöki tisztét prof. dr. Csíkos
Mihály egyetemi magántanár töltötte be.

Téma:
a) Urológiai sebészet — napjaink dilemmái
b) Gyermeknefrológia — a követés jelentősége

Az érdeklődők a következő előadásokat
hallhatták:
1. Prof. dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár,

klinikai igazgató (I. Gyermekklinika Buda-
pest, Gyermekgyógyászati Szakmai Kollé-
gium elnöke): A születési súly és a krónikus
betegségek közötti összefüggés vizsgálata.

2. Dr. Béli László osztályvezető főorvos (He-
tényi Kórház, Urológiai Osztály, Szolnok):
Pyelon plasztika vagy endopyelotomia?

3. Szedőné Tolvéth Ildikó, Demeterné Szőke
Henrietta gyermekápolónők (Hetényi Kór-
ház, Gyermekosztály, Szolnok): Nefrotikus
gyermek ápolása.

4. Prof. dr. med. habil. Reusz György (I. Gyer-
mekklinika, Budapest): 24 órás vérnyomás
monitorizálás klinikai jelentősége.

5. Dr. Károly Éva gyermekgyógyász, gyer-
meknefrológus főorvos (Hetényi Kórház,
Gyermekosztály, Szolnok): Nefrológia a
gyermekgyógyászati gyakorlatban.
A művészeti programról Verebes István

színművész, Mikó Zoltán nagybőgőművész és
Faragó Csilla fuvolaművész gondoskodtak.

Az ülés ideje alatt Szabó Ágnes festő-
művésznő és Pogány Gábor Benő szobrász-
művész műveit lehetett megtekinteni.

A VII. Millenniumi Tudományos Est
helye a Megyeháza díszterme volt, ideje 2001.
január 17. A rendezvényt megnyitotta Szabó
József, a megyei közgyűlés alelnöke, a tudo-

mányos ülés elnöki tisztét dr. Kovács László
megyei tisztifőorvos látta el. Az előadások
témája: Hogyan ismerjük fel az Alzheimer-
betegséget?
1. Dr. Med. habil. Tariska Péter (OPNI, Me-

mória Klinika, Budapest): A dementia aetio-
pathogenetikai modelljére alkalmazott keze-
lések.

2. Dr. Jancsovics Sándor (osztályvezető főor-
vos, Hetényi Kórház Psychiátriai Osztály):
Kezelési lehetőségek Alzheimer típusú
dementiában.

3. Dr. Karsay Koppány (osztályvezető főorvos,
Hetényi Kórház Neurológiai Osztály):
Dementia az ideggyógyászati praxisban.

4. Dr. Szekeres Andrásné (psychiátriai és men-
tálhigiénés szakgondozónő, Psychiátriai
Gondozó, Szolnok): „Ne hagyd a remény-
telenséget tovább szaladni, fogj tűt és
próbáld azt elvarrni."
Az ülés ideje alatt Pogányné Rácz Zsuzsan-

na festőművész képeit lehetett megtekinteni,
valamint Hernádi Judit és az Amicus ének-
együttes nyújtott színvonalas kikapcsolódási
lehetőséget az érdeklődőknek.

dr. Nemes András

Beszámoló
a Jászok Egyesületének

2000. évi munkájáról

Az egyesület az elszármazott jászságiak
összefogása és az otthon élőkkel történő in-
tézményes kapcsolattartás érdekében alakult
1991 -ben Budapesten. Taglétszáma 2000 végén
524 fő volt. Az ország valamennyi megyéjén túl
külföldről, s a Jászság 18 településének mind-
egyikéről van tagtársa. Az egyesületnek 23
alapszervezete van.

2000-ben 6 alkalommal tartottak egyesületi
összejövetelt, 17 rendezvényt szerveztek. Az
egyesület képviseltette magát számos otthoni
rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és
egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Munká-
jukról folyamatosan hírt ad a nyomtatott és
sugárzó média, köztük a Jászkunság is. Mun-
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kájukat kilencedik alkalommal ismerte el az
Országgyűlés, ezúttal 200.000 forint működési
támogatás odaítélésével. Jász és nem jász
támogatók jóvoltából a személyi jövedelemadó
egy százalékának felajánlásából az egyesület
1.857.439 forinthoz jutott, amely a nyárra
elkészülő Jász Millennium című Korniss Péter-
fotóalbum megjelenését segíti. 2000-ben az
egyesület 7 kiadvány megjelentetéséhez nyúj-
tott támogatást.

2001. február 12-én került sor a Pest Megyei
Megyeházán A kánai menyegző bemutatására a
jásztelki asszonyok közösségének előadásában.
Bevezetőt mondott dr. Barna Gábor néprajz-
kutató, a jelenlévőket Kisbakonyi Zoltánné,
Jásztelek polgármestere köszöntötte.

Dobos László

Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos

Testületének tudományos
közéleti tevékenysége*

Jász-Nagykun-Szolnok megye tudományos
kutatással foglalkozó szakembereinek egy cso-
portja (kórházak, főiskolák, múzeumok munka-
társai) 1994 szeptemberében hozta létre az
MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudo-
mányos Testületét. Abból a célból, hogy ez a
társadalmi szervezet egyrészt fórumot te-
remtsen a megyeszerte szétszórtan, akkor há-
rom főiskolán, öt kórházban, hat-nyolc egyéb
munkahelyen tevékenykedő, illetve a megyéből
elszármazott tudományos kutatást folytató
szakemberek számára, másrészt, hogy ösztö-
nözze a térséggel kapcsolatos tudományos kér-
dések felvetését, az értelmiségiek összefogását.
Megalakulásunk óta élvezzük a tágabb környe-
zet, az észak-alföldi régió tudományos közéle-
tének — különösen a DAB (Debreceni
Akadémiai Bizottság) mindenkori elnökségé-
nek —, és a Magyar Tudományos Akadémia
vezetőinek kitüntető támogatását, mely jelentős
erkölcsi és szakmai segítséget jelent számunkra.

A megyében a tudományos kutatással fog-
lalkozó műhelyek, a minősített szakemberek
korlátozott száma és területi szórtsága a testület
aktivitásának lehetőségeit erőteljesen befolyá-
solja, így ezen adottságoknak megfelelő tevé-
kenységi formákat (folyóirat- és könyvkiadás,
egyéni kutatásokat ösztönző pályázatok,
kistérségi-munkahelyi szakmai konferenciák)
kellett választanunk.

Az elmúlt években a testület közreműkö-
désével megvalósult rendezvények közül ki kell
emelnünk a Tudomány Napja megyei ren-
dezvényeit. 1997 novembere óta ezek a napok
igazi tudományos fórummá váltak. A Szol-
nokon megtartott eddigi négy, tudomány napi
konferenciákon évente 20—25 előadás, korre-
ferátum hangzott el, melyek mindegyike össze-
foglaló kötetben is megjelent. A rendezvények
szinte minden alkalommal a TIT, a MTESZ
megyei szervezete és a Tudományos Testület
együttműködésével valósultak meg. A megye
tudományos közélete szempontjából igen
hasznosak voltak a DAB vezetőségének ki-
helyezett ülései (Jászberény, Karcag, Mezőtúr,
Tiszafüred, Szolnok). Ennek folytatása volt a
2000 novemberében Kiskörén megrendezett
Tisza-fórum. A Közép-Tisza vidéki vízügyi
szakemberek kezdeményezésére megrendezett
tanácskozás a Tisza-völgy árvízvédelmi, ökoló-
giai és területfejlesztési kérdéseit tekintette át,
melynek aktualitását a tiszai árvíz és a
vízszennyezés, valamint a megyei múzeumi
szervezet által rendezett „Ezer év a Tisza
mentén" című millenniumi kiállítás indokolta.

Testületünk a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzat támogatásának köszönhe-
tően évek óta kiadója a Jászkunság című, 1954
óta megjelenő, megyei tudományos, kulturális
folyóiratnak. A kiadás jogát az önkormányzattól
pályázat útján nyertük el, immár a második
hároméves ciklusra. Évente négy szám jelenik
meg. A folyóirat rovatai igazi tudományos-
szellemi fórumot jelentenek a szerzők számára,
akik nem pusztán a kutató értelmiséget fog-
lalkoztató kérdésekre keresik a választ. A folyó-
irat emellett kulturális, művészeti eseményekről
és egyéb hírekről is beszámol. Az elmúlt három
évben 124 szerző publikációja jelent meg
(összesen 327 írás, ebből 143 tanulmány, 75
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recenzió, 109 tudományos hír). A szerzők közül
34 fő tudományos fokozattal rendelkezik, kö-
zülük 95 fő itt él vagy dolgozik a megyében.
Tudományos testületünk a nagy hagyománnyal
rendelkező Jászkunságot hallatlan értékként
kezeli, és a kiadói jog megszerzését továbbra is
fontosnak tartja.

A folyóirat mint műhely köré több kiadvá-
nyunk is szerveződik. Ezek egyike a Jászkunság
Füzetek című sorozat, amelynek eddig 14 száma
jelent meg. Legutóbb Fábián Péter Közelképtár
(1999) és Tál Gizella „Jászkunságban szü- let-
tem..." című, tudós-, művész- és sportoló-
portrékat tartalmazó kötete látott napvilágot.
1999-ben Pelikán Könyvek címen művészeti-
irodalmi sorozatot indított a folyóirat. Az első
kötet Szolnok olasz testvérvárosának (Forli)
kulturális életét, a második P. Nagy István szol-
noki költő-tanár munkásságát mutatja be. A so-
rozatban további kötetek kadást is tervezik.

A Jászkunság képzőművészeti melléklete-
ként 2000-ben Tabák Lajos fotóművészről ön-
álló album jelent meg, Tál Gizella szerkesz-
tésében. Kiadás alatt áll a Korda Béla kisúj-
szállási festőművészt bemutató könyv is. A száz
éve született és egykor Kisújszálláson alkotó
Korda Béla a Chiovini Ferenc, Gecse Árpád,
Basilides Barna által képviselt festőművész
csoporthoz tartozott. Meghatározó élményük
volt az alföldi táj és az ember, a szülőhelyhez
való ragaszkodás. Ez teszi különösen aktuálissá
a kötet megjelenését, melyet egyébként a helyi
önkormányzatok is s támogatnak.

Eredményeink és közeli terveink után né-
hány szót kell szólni gondjainkról is. Az önkor-
mányzati támogatás sajnos az emelkedő dologi
kiadások mellett behatárolja a kiadott művek
számát. így örömmel vennénk, ha ilyen jellegű
problémáink megoldásában a DAB veze-
tőségének személyes közreműködésére is
számíthatnánk.

(•Elhangzott: 2000. február 8-án az MTA
Debreceni Területi Bizottságának I. félévi
ülésén.)

Vadász István

GRATULÁLUNK!
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Tál Gizella

újságíró a Jászkunságban születtem... című
riportkötetéért és a Tabák Lajos fotóalbumáért
a DAB-díjat vehetett át. Tál Gizella további
munkásságához sok sikert és kitartást kíván

a Szerkesztőség


