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b.) A költségvetési támogatás felhasználása
2006-ban több sikeres pályázatot beadtunk, amelyek támogatást nyertek. Ezeket az

összegeket a pályázatban megfogalmazott célokra használtuk fel. A „Nemzedékek
kutatóúton" ROP 3.3.1. támogatású projekt megvalósításához előleget kaptunk, amelyből
időarányosan használtunk fel összeget. Minden pályázati pénzzel határidőre elszámoltunk,
illetve a 2007-re átnyúlókkal elszámolunk.

c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2006-ban kiadásainkat bevételeinkből, támogatásból és tagi költsönből fedeztük.,

Vagyonfelhasználás nem történt (előző évben vagyon nélkül vette át az egyesületet az új
vezetőség).

d.) Cél szerinti juttatások kimutatása
Bér kifizetés megbízási díj formában a „Nemzedékek kutató úton" projekt keretéből

történt 1 kutató csoport vezetőnek és egy diáknak (75.000 Ft+25920 Ft) A járulékot is
megfizettük utána.

e.) Helyi önkormányzattól kapott támogatás és annak felhasználása
Az egyesület 2006-ban 100 ezer Ft költségvetési támogatásban részesült (működésre) a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól.
A Szolnoki Önkormányzat idén nem nyújtott támogatást az egyesületnek.

f.) A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása
Egyesületünk vezető tisztségviselőit juttatásban nem részesítette.

g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület beszámolója a 2006. évi munkájáról

1. A szervezetünk megújult. 2006. év elején a bíróságra benyújtottuk a szükséges
dokumentumokat (változás bejelentés, közhasznúsági jelentések stb.) és az ügyészség
kérésének is eleget tettünk. Év elején dr. habil. Őrsi Julianna elnök és dr. H. Bathó
Edit alelnök megkereste Jász-Nagykun-Szolnok Megye közgyűlésének kultúráért
felelős alelnökét és kérte az egyesület támogatását és a Jászkunság folyóirat
megjelentetésének elősegítését. Egyesületünk 100.000 Ft működési támogatást
kapott. A Jászkunság folyóirat megjelentetését üdvözölték, de 2006-ban támogatni
külön nem tudták.

2. Egyesületünk 2006-ban az alapszabályban is rögzített módon és célokért működött.
Megtartottuk a közgyűlést és az elnökség (a számvizsgáló bizottsággal együtt) is
többször ülésezett. 2006. évben tovább növekedett egyesületünk taglétszáma. Év
végén nyilvántartott taglétszámunk: 65 rendes tag és 1 tiszteletbeli tag. A
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működéshez kapcsolódó gazdasági-pénzügyi feladatok megkívánták, hogy Tóth
Albert alelnökünk mellett Kapás János Zsolt is bekapcsolódjon a munkába.

3. A Jászkunság megjelentetése egy 1956-os emlékszám kiadásával sikerült. A
kiadáshoz a Nemzeti Évfordulók Titkárságánál és a Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Tudományárét Alapítványnál nyertes pályázataink segítettek hozzá. Ezzel azonban
nem megoldott a folyóirat rendszeres megjelentetése, hiszen 100 %-ban ki van
szolgáltatva a pályázati esélyeknek.

4. Megvalósult „A család. Új kutatási módszerek innovációja." Nemzetközi
Interdiszciplináris Tanácskozás Túrkevén (2006. szeptember 21-24.). Partnerek a
rendezésben: Finta Múzeumért Alapítvány, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága, Túrkevei Kulturális Egyesület). A konferencián közel 100-an vettek részt.
Az előadók és résztvevők között a szomszédos országokból (Románia, Szlovákia,
Szerbia, Ukrajna) is jelen voltak. 25 előadás (magyar és angol nyelven) hangzott el. A
konferenciára megjelentettük az előadások szinopszisát. Több előadó power pointos
bemutatót tartott. Az előadások anyagának megjelentetését 2007-re tervezzük.

5. A Szolnoki Főiskola sikeresen pályázott (a pályázat összeállítója dr. Habil. Őrsi
Julianna - egyesületi elnökünk) és uniós támogatást nyert. A kutatási projektben
partnerkén veszünk részt. „Nemzedékek kutatóúton. A Szolnoki Főiskola
Mezőgazdasági Fakultása és a civil szervezetek együttműködésével megvalósuló
kutatási program" ROP 3.3. - projekt. A projekt 2 évre tervezett kutatási és
feldolgozási feladat felsőfokú oktatási intézmények hallgatói bevonásával. Az Észak-
Alföldi Régió jelenkutatása több kistérségre kiterjed a három megyében.
Egyesületünk két kutatócsoport működtetését vállalta.

6. Nem sikerült nyernünk ICSSZM Esélyegyenlőségi pályázatán, így forráshiány miatt
nem valósulhatott meg a „Nők kulcsszerepben. A közélet és a magánszféra
szemszögéből." című projektünk.

7. A Magyar Tudomány Napja - a megyei rendezvény szervezésében partnerek
kívántunk lenni, de a MTESZ-szel kommunikációs zavarok miatt nem sikerült a
szervezeti együttműködés megvalósítása. Ugyanakkor tagjaink közül számosan
(Bálint Sándor, Csíkos Mihály, Füvessy Anikó, Kálonics Mária, Kertész Róbert,
Nemes András, Őrsi Julianna, Vadász István) tartottak előadást. A konferenciát végig
dokumentáltuk. Fotóanyagunkat a MTESZ-nek is rendelkezésére bocsátottuk.
Szorgalmaztuk az előadások megjelentetését, hozzáférési lehetőségének bővítését. Az
elmúlt években megtartott előadásokból válogatnánk be a 2002-2007 Jászkunság
gyűjteményes kötetébe. A Magyar Tudomány Napja régiós (Bagi Gábor) és települési
rendezvényein (Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Túrkeve) is
részt vettünk és felkéréseknek megfelelően előadásokat tartottunk.
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8. Egyesületünk képviseltette magát a DAB közgyűlésen. Elnökünk bekapcsolódott a
DAB vezetőségi munkájába. A DAB vezetősége 2006. februárban Szolnokra
látogatott és megbeszélést folytatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Önkormányzatának vezetőjével és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel
Egyesületünk pozíciójának javítása érdekében. A munkatalálkozónak a Szolnoki
Főiskola adott otthont.

9. Egyesületünk elnöke részt vett Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum Egyesület
közgyűlésén. Ez az út lehetővé tette, hogy több civil szervezettel találkozzon és az
együttműködésünket felajánlja és kérje. Együttműködési szándéknyilatkozatot kötött
az Erdélyi Múzeum Egyesülettel és a Kriza János Néprajzi Társasággal. Az
együttműködés lehetséges formáiról, pályázatokról tárgyaltak és meghívta az
erdélyieket az őszi tanácskozásra, amely meghívást elfogadták. Mindkét civil
szervezet képviseltette magát a túrkevei konferencián.

10. A megyében élő phd-jelöltek segítése és tehetséggondozás a fiatalok körében
vállalásunk főleg a „Nemzedékek kutatóúton" projekten belül valósulhatott meg.
Több phd-hallgatót vontunk be a kutatásba (Kapás János Zsolt, Fejes Edina).
Lehetőséget adtunk a nemzetközi konferencián szereplésre fiataloknak is.

11. Az Egyesület szerepének növelése a tudományos életben és a társadalomban. Új
eszközünk az Interneten való megjelenés. A Finta Múzeum honlapján
(www.fintamuzeum.hu) külön linken férhető hozzá az egyesületünk anyaga.
Ugyancsak felkerül a Jászkunság is a közeljövőben. Nem sikerült eddig még a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok honlapjára feltenni anyagunkat és nem éltünk
még az MTA DAB kínálta lehetőséggel.

Szolnok, 2007. május 31.
Dr. Habil. Őrsi Julianna

egyesületi elnök
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