
2007. évi munkaterv

Az MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület 2007. évi munkaterve

1. Egyesületünk 2007. évben is az alapszabályunkban lefektetett közhasznú célokért
dolgozik. A 65 fős tagságunkkal a megadott és gyakorlatban bevált formákban
(közgyűlés, vezetőségi ülés, körlevél, meghívó, rendezvények) tartjuk a kapcsolatot.
Létszámunk növelése továbbra is cél. Célcsoportjaink az eddig kis létszámmal
szereplő természettudományos, orvosi és gazdasági szférából való tagtoborzás.

2. Kapcsolathálónk erősítése és bővítése továbbra is napirenden van. Az együttműködés
a Debreceni Akadémiai Bizottsággal folyamatos. Jelenleg egy pályázatunk van bent
elbírálás alatt a Jászkunság támogatására. Szeretnénk kialakítani a kapcsolatot a
szakbizottságokkal is (néprajzi, történeti, stb.)
Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzatával való kapcsolattartás további
lépéseket igényel. Az őszi önkormányzati választásokon szinte teljes egészében
megváltozott az önkormányzati összetétel. Az új vezetőséggel szükséges a
kapcsolatfelvétel különösen a Jászkunság megjelentetésének támogatása érdekében.
Ismét próbálkozunk Szolnok város támogatását is megnyerni.
Élővé kell tenni a kapcsolatot a MTESZ-szel, a megyében működő Kamarákkal.
(Orvosi, Ipari, Agrár stb.). Szükséges felvenni a kapcsolatot a Jászberényi
Főiskolával, a Karcagi Kutató Intézettel.
Ápoljuk a kapcsolatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Alapítvánnyal.
Bízunk benne, hogy 2007-ben is támogatják céljainkat. (Jászkunság kiadása,
tudományos rendezvények)
2006-ban együttműködési megállapodást kötőtűnk a Kolozsváron működő Erdélyi
Múzeum Egyesülettel - amelyet az MTA is befogadott szervezetei közzé- és a Kriza
János Néprajzi Társasággal. 2007-ben közös rendezvényre kerül sor Kolozsváron és
Túrkevén, amelyre pályázatot adtunk be az NCA-hoz.

3. 2007-ben is legfontosabb feladatunknak tartjuk a Jászkunság folyóirat
megjelentetését, lehetőleg az évi 4 szám a cél. Ebből egy szám anyagi fedezetét a
„Nemzedékek kutatóúton" c. projektünk biztosítja, amelyben a kutatásban résztvevők
(diákok és kutató-oktatók) publikálnak. Lesz egy összevont ünnepi szám, amely az
elmúlt öt év tudományos eredményeit mutatja be. A még betervezett két számból az
egyik vegyes tartalmú, a másik tematikus (természettudományos) lesz, amennyiben
az anyagiakat sikerül hozzá biztosítani.

4. Szervezünk egy ünnepséget a Jászkunság ünnepséget az 50. évfolyam megjelentetése
alkalmából, amelyre meghívjuk az egykori és mai írókat, szerkesztőket, kiadókat,
támogatókat, (április)

5. Megjelentetjük a 2006. évi nemzetközi interdiszciplináris tudományos konferenciánk
(Társadalomtudományi és gazdasági kutatások innovációja) anyagát az NKTH
(Mecenetúra pályázat) támogatásával a Jászkunsági Füzetek sorozatban, (február -
március)
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6. Bilaterális workshopot rendezünk két helyszínen (Kolozsvár, Túrkeve) 2007.
tavaszán a nagyprojektjeink bemutatására, egy esetleges közös kutatási program
tervének kialakítására. Ezzel összekapcsoljuk a megjelenő konferencia kötetünk
bemutatását is. (április - május)

7. Társrendezői leszünk a 6. Jászkunság kutatása konferenciának, amely az idén
Jászberényben kerül megrendezésre (főszervező a Jász Múzeum). Téma: A nők
helyzete a Jászkunságban.

8. Ugyancsak társrendezői leszünk a Tudomány Napja Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Tanácskozásnak. Főszervező a MTESZ, társrendezők még: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár.

9. Részt veszünk a Kisújszállási és Mezőtúr tudománynapi rendezvények
szervezésében, lebonyolításában.

10. Ebben az évben is megtartjuk a Kutatók éjszakáját szeptemberben, amelyhez
Szolnokon szervezünk programot a Jász-Nagykun-Szolnok megye Tudományáért
Alapítvánnyal, a Levéltárral és a múzeumokkal közösen.

11. Továbbra is fontos feladat számunkra, hogy a céljainkhoz és működésünkhöz
megtaláljuk az anyagi forrásokat (pályázatok, szponzorok, támogatók). Ennek
érdekében mindent megtesz az Elnökség, de ezt kéri a tagságtól is. Nagyobb
hangsúlyt fektetünk a médiában való megjelenésünkre is.

Szolnok, 2007. január 10.
Dr. Habil. Őrsi Julianna

elnök

Dr. Nemes András emlékezik Kaposvári Gyulára, 2007. szeptember 22.
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Dr. Őrsi Julianna egyesületi elnök köszönti
a Jászkunság 50. évfordulója alkalmából megjelenteket - Szolnok, 2007. szeptember 22.

Prof. Szabó László ny. főszerkesztő bemutatja a Jászkunság történetét
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Szunnai Ernő, Valkú Mihály, Bistei András korábbi szerkesztők felidézik emlékeiket

Fábián Péter olvasószerkesztő fontosnak tartja a Jászkunság folyamatosságát
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