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Egészségtudományi Centrum): Leggyakoribb
atherogen hyperlipidaemiák és kezelésük.

4. Gruber Noémi PhD egyetemi docens (II.
Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudomány-
egyetem): Dyslipidaemiák therapiája — SORTIS

A már megszokott módon művészeti prog-
ram kísérte az ülést. Hollósi Frigyes színművész,
valamint a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szak-
középiskola leánykara lépett fel. A tudományos
ülés ideje alatt Császár Péter ötvösművész müveit
tekinthették meg a résztvevők.

Október 25-én került sor a IX. Kauzisztikai
Napok tudományos ülésre, melyet a Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézete rendezett. A tudo-
mányos ülés helye a Megyeháza díszterme volt,
az ülést dr. Baksai István főigazgató főorvos nyi-
totta meg, az ülés elnöki tisztét dr. Krasznai Géza
kandidátus, osztályvezető főorvos és Ujj György
kandidátus, osztályvezető főorvos töltötte be.

Az érdekődők a következő előadásokat
hallhatták:

1. Prof. Gomba Szabolcs (egyetemi tanár,
Debreceni Egyetem, Patológiai Intézet): A telo-
merase a 90-es évek molekulája? Hogyan kelet-
kezik a daganatos sejt.

2. Faragó Béla, Karsay Koppány (Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézet Szülészeti-nőgyó-
gyászati és Neurológiai Osztály): HELPP synd-
roma atypusos esete a terhesség 32. hetében.

3. Kelemen János (MÁV Kórház Szolnok):
Appendicitis kizárt femoralis sérvben.

4. Fehér Éva (ÁNTSZ JNSZ Megye):
Egészséges nemzetért. Népegészségügyi prog-

5. Kiss Zoltán, Kun Elemér, Imreh Zoltán,
Zagyi Károly (Mezőtúr Kórház-Rendelőintézet
Belgyógyászati Osztály): Különleges lázas álla-
potok.

6. Tusnádi Anna (Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet Infektológia): Tavanic, az új
harmadik generációs fluorokinolon antibiotikum.
(Aventis Pharma)

7. Berdó Éva, Vona Andrea, Darvas Éva,
Némedi Mária (Hetényi Géza Kórház-Rendelő-
intézet Gyermekosztály): Alloimmun throbocyto-
penia.

8. Szabó Éva, Tarján Péter, Olexik László,
Bakondi Gyula, Uhrin Katalin, Illésy Mária,
Krasznai Géza, Ujj György (Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelőintézet I. Belgyógyászat és Patoló-
gia): Primer plazmasejtes leukémiás eseteink.

A rendezvényt követően Kaszab Zoltán
borbarát a VYLYAN Szőlőbirtok és Pincészet Rt.
Villány boraiból tartott borkóstolót.

A Jászok Egyesülete a Millenium tiszteletére
Jászság címmel fotóalbumot jelentetett meg a
Jászságért Alapítvány támogatásával. A kiadvány
Koniss Péter Kossuth-díjas fotóművész és Alexa
Károly irodalomtörténész alkotása.

Október 19-én nyílt meg "Hatalmas viada-
lokban" Az Alföld szkíta kora című régészeti
kiállítás az Erkel Ferenc Múzeumban Gyulán. A
kiállítást megnyitotta Fodor István egyetemi tanár
a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigaz-
gatója.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Pedagógiai Intézet, az MTA Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti
Egyesület, a Traditio Humana Alapítvány Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Múzeumaiért, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat támogatásával meghirdeti a

2001/2002. évi Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtő-
pályázatot

Pályázni lehet néprajzi és nyelvjárási témájú,
eredeti helyszíni vagy levéltári gyűjtést tartal-
mazó Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatko-
zású pályamunkával, mely nyomtatásban még
nem jelent meg.

Ajánlott témakörök:
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1. Jeles napi szokások és hiedelmek lakó-
helyemen

(Az év ünnepeihez kapcsolódó egyházi és
világi szokások összegyűjtése, naptári rendben
valóközzététele. Legyünk tekintettel a hagyo-
mányos és új népszokások alakulására, változá-
sára, egymáshoz való viszonyára.)

2. A rendszerváltás után újraindult paraszti
gazdaságok

(A paraszti gazdaságok életének változásai
1989 után: a földterület nagysága, a termesztett
növények, az állatállomány jellege, száma, tech-
nikai felszereltség, a hagyományos és új eszközök
aránya, a családi és külső munkaerő igénybe-
vételének mértéke, a gazdaság éves munkarendje,
piaci értékesítés, gazdasági feljegyzések, naplók
stb. Kérjük a gazdaság életét lehetőleg fénykép-
pel, rajzzal is örökítsék meg.)

3. Mai tárgyaink története - eszközleltárak
készítésével

(Saját, illetve szüléink, nagyszüleink laká-
sának számbavétele, a berendezési tárgyak, hasz-
nálati eszközök neve, részeinek neve, története.
Rajzzal illetve fényképpel illusztrálják leírá-
sukat.)

4. Hadifogság, munkatábor, internálás

(Az események részletes leírása, a fogságba
esés, a fogolytáborba utazás, a foglyok elhelye-
zése, ellátása, a tábor napirendje, hétköznapjai, a
foglyokkal való bánásmód, munkalehetőségek a
táborban, szökési kísérletek, a sorstársakhoz való
viszony, a szabadulás, hazautazás körülményei

stb. Mellékeljenek minél több eredeti dokumen-
tumot, pl. levelezést, fogságban írt verseket, ott
készített tárgyakat, rajzokat.)

A fentieken kívül bármilyen, szabadon vá-
lasztott néprajzi témájú dolgozattal is lehet pá-
lyázni: pl. földraji nevek, ragadványnevek, föld-
művelés, állattartás, település, népi építkezés,
lakáskultúra, népi táplálkozás, kisiparok, népmű-
vészet, egy falu társadalma, néphiedelmek, gyer-
mekjátékok, népköltészet stb.

A megyei pályázat díjai

I. díj

II. díj

III. díj

IV. díj

Felnőtt
egyéni

kategória

10.000 Ft

8.000 Ft

6.000 Ft

4.000 Ft

Szakköri
kategória

10.000 Ft

8.000 Ft

6.000 Ft

4000 Ft

Ifjúsági
kategória

6.000 Ft

4.000 Ft

3.000 Ft

2.000 Ft

A pályadíjak a pályázatok színvonalától füg-
gően megoszthatók illetve visszatarthatok. Nem
pályázhatnak múzeumban vagy néprajzi intéz-
ményben dolgozó szakemberek. Minden téma
gyűjtéséhez kérdőívet biztosítunk. A pályázatokat
két azonos példányban a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok Igazgatósága címére (5001
Szolnok, Pf. 128.) kérjük beküldeni. A pálya-
munkán fel kell tüntetni a szerző nevét, foglal-
kozását, pontos címét. A borítékra kérjük ráírni:
NÉPRAJZ. Beküldési határidő: 2002. február 20.
Eredményhirdetés: 2002 áprilisában.

KÖSZÖNJÜK!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honis-

mereti Egyesület 1990. őszén alakult, cégbe-
jegyzése 1991 januárjában megtörtént. Célja elő-
segíteni a helyi kulturális (történeti, néprajzi, iro-
dalmi, művészeti, természeti) értékek felkutatás-
át, megismerését, megismertetését és megőrzését.
Feladatuk, a megye területén működő honismereti
szakkörök, hagyományőrző közösségek, hely-
történeti kutatással, néprajzi gyűjtéssel foglal-
kozók munkájának összehangolása, módszertani
segítése. Közreműködnek a megye néprajzi,
nyelvjárási és helytörténeti pályázatok kiírásában
és elbírálásában, diákvetélkedők szervezésében.
Kiadványuk a Honismereti Téka, amely a legjobb

gyűjtéseket és feldolgozásokat tartalmazza. 1997.
óta évente megrendezik a diákok által igen
kedvelt honismereti tábort.

Az Egyesület költségvetési támogatást nem
élvez, tagdíjakból és támogatásokból végzi
munkáját. Terveik megvalósításához az Ön és
barátai, valamint jó ismerősei támogatására is
számítanak. Tudják, hogy számos arra érdemes
intézmény, civil szervezet létezik, mégis örül-
nének, ha személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával segítené terveik megvalósítását.

Adószámuk: 19223010-1-16
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