
SZERVEZETI ELET

SZÁM-Ügy Kft végzi. Amint beszámolónkból is kiderül egyesületünk folyamatosan jelen
van a tudományos kutatás, a tudománynépszerűsítés, az oktatás, a kulturális és a civil szer-
vezeti élet számos területén. Hisszük, hogy eredeményeinkkel gazdagítottuk az általunk
képviselt tudományokat és hasznosan tevékenykedtünk Jász-Nagykun-Szolnok megye
tudományáért, a tudománynépszerűsítésért és erősítettük azt a kapcsolatot, amely az okta-
tási, a közgyűjteményi és a kulturális intézmények valamint a társadalom (civil szféra)
között van.

Megjegyzés: A beszámolót a közgyűlés 2011. február 22-én elfogadta.

Dr. Habil. Őrsi Julianna
egyesületi elnök

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓK

Az MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület közhasznúsági beszámolója
a 2010. évről

Az Egyesület bemutatása
- Elnevezése: MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület
- Alapítója: alapító tagok
- Bírósági nyilvántartásba vételének időpontja: 1995.08. 14.
- Bírósági nyilvántartási szám: 1243

Székhely: 5000. Szolnok, Kossuth tér 4.
- Tipusa: egyesület
- Közhasznú jogállása: közhasznú
- Célja: tudományos és tudománynépszerűsítő tevékenység, Jászkunság folyóirat

megjelentetése

I: Mérleg (főbb adatok)
Az egyesület bevételei:

Pályázati úton (NCA) elnyert támogatás
Könyvkiadásra támogatás
Egyéb bevétel (bankkamat)

Összes bevétel:
Az egyesület kiadásai:

Anyagköltség, anyagjellegű szolg.
Egyéb term-i, kezelési ktg.

Összes költség:
Az egyesület kötelezettségei:
Tagi kölcsön: 223 E Ft

Az egyesület követelései:
Elutalt járulékok: 45 E Ft
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II. Részletes értékelés
a.) Vagyoni helyzet
1. Ebben az évben két nyertes pályázatunk volt. A működésünket az NCA 100 ezer

forinttal támogatta. A DAB a Jászkunság kiadására 50 ezer forint támogatást biz-
tosított.

2. Vagyoni helyzet: az egyesület a mérlegben kötelezettségként a költségek fedezetére
nyújtott tagi kölcsönt szerepeltet.

b.) A költségvetési támogatás felhasználása
Az egyesület 2010-ben költségvetési támogatásban nem részesült.

c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2010-ben nagyon takarékosan gazdálkodtunk. Legnagyobb kiadásunk a Jászkunság
folyóirat megjelentetése volt. Ezen kívül a működésre fordítottunk még pénzt.

d.) Cél szerinti juttatás
Ebben az évben nem volt cél szerinti juttatás.

e.) Helyi önkormányzattól kapott támogatás és annak felhasználása
Sem helyi, sem megyei önkormányzati támogatásban nem részesültünk.

f.) A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása
Egyesületünk vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Beszámoló az MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület 2010. évi munkájáról

1. Egyesületünk 2010. évben is az alapszabályunkban lefektetett közhasznú célokért
dolgozott. A 67 fős tagságunkkal a megadott és gyakorlatban bevált formákban
(közgyűlés, vezetőségi ülés, körlevél, meghívó, rendezvények) tartottuk a kapcso-
latot. Létszámunk növelése továbbra is cél volt. Többen jelezték, hogy csatlakozni
kívánnak az egyesülethez.

2. Kapcsolathálónk erősítése és bővítése továbbra is napirenden volt. Az együttmű-
ködés a Debreceni Akadémiai Bizottsággal folyamatos volt. Tagjaink révén kap-
csolatunk a Természettudományi, a Műszaki, az Orvostudományi, a Történeti és a
Néprajzi Szakbizottságokkal volt.
Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzatával való kapcsolattartásban nem
történt előrelépés. A kiírt pályázatuk csak irodalmi folyóirat megjelentetéséhez
nyújtott segítséget. Jászkunság megjelentetésének támogatása érdekében továbbra
is próbálkozunk a megye és Szolnok város támogatását is megnyerni.
Ápoljuk a kapcsolatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Alapítvány-
nyal, bár ebben az évben nem találkoztunk a pályázati felhívásukkal.
2006. és 2007. években együttműködési megállapodást kötöttünk a Kolozsváron
működő Erdélyi Múzeum Egyesülettel - amelyet az MTA is befogadott szervezetei
közzé - és a Kriza János Néprajzi Társasággal. 2007. évben sikerült együttműködési
megállapodásokat kötni szlovákiai szervezetekkel is. Ez utóbbi keretében 2010-ben
dr. H. Bathó Edit gyűjtést végzett Kaposkelecsényben, amelyből megírta a
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tanulmányát. Dr. habil. Őrsi Julianna lemásolta a falukrónikát és az iskolakrónikát,
valamint 15 interjút jegyzett le 138 oldal terjedelemben.

3. Muzeológusaink (dr. Bárha Júlia, dr. H. Bathó Edit, Gulyás Katalin, Dr. Bagi
Gábor, Kapás János, Pusztai Zsolt) egész évben a Jászkun kapitányok nyomában
című nagyprojektben dolgoztak ezzel is elősegítve a vidéki múzeumok társadal-
masítását. Dr. Bartha Júlia szerkesztette a Kunok I. világtalálkozója konferencia-
kötetet, dr. Kaposvári Gyöngyi a múzeumi évkönyvet, amelybe több tagunk is írt.
Kókai Magdolna megírta az „Ágy lábában van másik ..." Születés körüli szokások
és hiedelmek a Jászságban című könyvét, dr. Bartha Júlia a „Népviselet a Nagykun-
ságon" című könyvét, amelyek meg is jelentek. Többen (dr. Szabó László, dr. Bagi
Gábor, dr. Bartha Júlia, dr. Horváth László) dolgoztak egy tiszazugi projektben,
amelynek eredményeit olvashatjuk „A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása
az ezredfordulón. Peremlétben? Félúton" című könyvben. Dr. Őrsi Julianna fel-
dolgozta a karcagi Varró család két évszázados múltját.

4. Levéltárosaink sokat segítettek a helytörténeti kutatók adatfeltárásában. Dr. Fülöp
Tamás, dr. Cseh Géza, dr. Bagi Gábor, dr. Tóth Albert publikált a Levéltár év-
könyvében.

5. A helytörténeti kutatók, néprajzi gyűjtők több sikeres megyei és országos pályá-
zatot készítettek. A jászsági honismereti kutatókkal rendszeresen tartotta a kap-
csolatot dr. H.Bathó Edit. Ugyanő a Jász Múzeumért Alapítvánnyal és a Városvédő
Egyesülettel, Kapás János a Finta Múzeumért Alapítvánnyal tartott szoros kap-
csolatot. Dr. H. Bathó Edit ebben az évben is szerkesztette a Redemptio című idő-
szakos lapot, amelybe több tagunk is publikált. Dr. Ducza Lajos főleg a kisújszál-
lási városvédőkkel dolgozott együtt. Szerkesztője volt több városi kiadványnak.
Több cikke megjelent a helyi kalendáriumban, a Kisbíró című újságban. Előadó
volt a Nagykunságért díjasok 3. találkozóján dr. Őrsi Juliannával és másokkal
egyetemben. Az előadások megjelentek a Jászkunság 2010. évi számában.

6. A Főiskola oktatói, munkatársai publikáltak a Szolnoki Főiskola kiadványaiban (A
Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, Economica című kiadványokban.
Dr. Fülöp Tamás, dr. habil. Lengyel Lajos, dr. Tóth Albert, dr. Túróczyné dr.
Vesztegh Rozália, dr. Várszegi Tibor és mások segítették a megyei felsőoktatást.
Más hazai és küldölfi intézmények is számítottak a munkájukra.

7. Dr. Nemes András szervezésében ebben az évben is megvalósult a Kórházi
Tudományos Napok rendezvény Szolnokon. Dr. Tóth Albert a Balogh János VI.
Nagykunsági-Nagy-Sárréti tájökológiai Konferenciát menedzselte Túrkevén és
ezúttal is megszervezte a Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábort Ágota-pusztán.
Ugyanő terepgyakorlatokat irányított és előadóként részt vett a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei tanárok továbbképzésében.

8. 2010-ben is legfontosabb feladatunknak tartottuk a Jászkunság folyóirat megje-
lentetését, de anyagiak hiányában csak egy összevont számot tudtunk megjelentetni
a Túrkevei Kulturális Egyesülettel közösen. Ebben az évben 30 szerző 39 írását
jelentettük meg a Jászkunság folyóiratban.
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9. Tudomány Napja Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tanácskozásnak tagjaink sorából
előadói voltak: dr. Bagi Gábor, dr. Bálint Sándor, dr. Fülöp Tamás, dr. Kóródi
Márta, dr. Nemes András, dr. Őrsi Julianna, dr. Pénzes Ibolya, dr. Túróczi Imre.

10. Továbbra is ápoltuk nemzetközi és hazai tudományos és tudománynépszerűsítő
kapcsolatainkat (Románia, Szlovákia, Szerbia, Magyarország - tudományos társa-
ságok, intézetek, múzeumok).

11. Egyesületünk ebben az évben is a civil szférát képviselte a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség és az Észak-Alföldi Régió Fejlesztési Ügynökség munkájában (dr.
Habil. Őrsi Julianna).

A Túrkevei Kulturális Egyesület közhasznúsági beszámolója a 2010. évről

Az Egyesület bemutatása
- Elnevezése: Túrkevei Kulturális Egyesület
- Alapítója: alapító tagok
- Bírsági nyilvántartásba vételének időpontja: 1990. 12. 27.
- Bírósági nyilvántartási szám: 632

Székhely: 5420. Túrkeve. Attila u. 1.
- Tipusa: egyesület
- Közhasznú jogállása: közhasznú szervezet
- Célja: kulturális tevékenység
- Vagyon felhasználásának a módja
A Nemzedékek kutatóúton ... (ROP 3.3.1.) projekt utánkövetése
Működés, kiállítások, rendezvények szervezése, kiadvány megjelentetése, civil szerve-
zetek érdekképviseleti munkája.

I. Mérleg (főbb adatok)
Az Egyesület bevételei:

Önkormányzattól kapott támogatás:
Pályázati úton elnyert támogatás:
Tagdíj bevétel:
Egyéb bevétel:
Összes bevétel:

Az Egyesület kiadásai:
Anyagköltség:
Megbízási díj:
Megbízási díj közterhe:
Személyi jeli. Ráfordítás:
Egyéb termelési kez-i ktg:
Egyéb ráfordítás:
Összes költség:
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II. Részletes értékelés

1. Vagyoni helyzet
Ebben az évben az NCA-tól és a helyi önkormányzattól kaptunk működési támogatást.

Túrkeve város Önkormányzata 35 ezer forinttal, az NCA 100 ezer forinttal támogatta a
működésünket. Sikeres pályázatunk ebben az évben a Nagykun Hagyományőrző Egye-
sületnél volt. 150 ezer Ft-ot kaptunk a Nagykunságért Díjasok III. találkozójára és a Kuta-
tóúton Eurázsiában című kiállítás megrendezésére.

Technikai eszközeinket a projekt érdekében használjuk. (2006. évi beszerzés), valamint
díjmentesen kölcsönözzük a város civil szervezetei és kulturális intézményei program-
jainak a lebonyolításához. A technikai eszközökön kívül az évek során folyamatosan bő-
vített történelmi ruhatárunk is nagy segítségére van a rendezvények sikeres és élményszerű
megvalósításához.

Pénzünk az OTP-nél vezetett számlánkon van elhelyezve, amelyből a kiadásainkat bo-
nyolítjuk. Az előző évi likviditási gondunkat tagi kölcsön bevonásával tudtuk rendezni.
Ebben az évben sem javult a pénzügyi helyzetünk. A konkrét pénzügyi adatokat a mérleg
tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben a szervezet a 2010. évre megítélt NCA működési támogatását - 100.000 Ft

- kapta meg, amely 2010. 06. 01-2011. 05. 30. időszakra szólt. Ezzel most számolunk el.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is hasz-

nálja közhasznú céljainak elérése érdekében. Az értékcsökkenés a tárgyi eszközök amor-
tizációjából adódott.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk cél szerinti jutatást nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek

kifizetések.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormány-

zattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támo-
gatások mértéke

Tárgyévben közösségünk a helyi önkormányzattól 35 ezer Ft támogatást kapott. Ezt
működésre fordítottuk és el is számoltunk vele. Központi költségvetésből az NCA-n ke-
resztül 100 ezer Ft támogatást kaptunk, amelyet 2010. május 30-ig felhasználtunk. Az
APEH-től az szja 1 %-a címén ebben az évben nem kaptunk támogatást.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege

Egyesületünk személyi jellegű kifizetést a vezetőségnek munkájáért nem eszközölt.
Szervezetünk ez évben 34 ezer Ft-ot fizetett ki útiköltségtérítés címén, amely indokolt volt.
(Erre főleg a civil szervezetekkel, egyetemi és főiskolai hallgatókkal való kapcsolattartás
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miatt volt szükség.) Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem
történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1.) Vállalt feladatunknak megfelelően 2010. évben is egyik fontos célitűzésünk volt a
„Nemzedékek kutatóúton ..." ROP 3.3.1. projekt utógondozása. Ebben együttműköd-
tünk a Szolnoki Főiskolával, a Mezőtúri Fakultással, a Kossuth Lajos Tudományegye-
temmel és az MTA JNSZ M. Tudományos Egyesülettel. A csoportvezetők rendszeresen
találkoztak a kutatásban részt vett hallgatókkal. Elsősorban a projekt során felvett anya-
gok megbeszélésével, freldolgozásával, értelmezésével, következtetések levonásával
foglalkoztunk. A projekt eredményeként eddig 14 hallgató tudott elhelyezkedni, amit
jelentős eredménynek tarthatunk a pályakezdőket sújtó munkanélküliség miatt. Foly-
tattuk egy kisfilm összeállítását a Nagykunság és környékének kulturális értékeiről.
Évközben a Mezőtúri Fakultás megszűnt és az ottani projektfelelős is nyugdíjba vonult,
ami kisebb fennakadásokat okozott.

2.) Népszerűsítettük a kiadványainkat. Felajánlottuk a helyi Önkormányzatnak, hogy to-
vábbi albumok megvásárlására van lehetőség. A „Kutatóúton Eurázsiában" című kiállí-
tás kapcsán a „Múzeumi Tükörkép"-ből 50 darab szétosztásra került a város lakói kö-
zött, amelyet dedikáltathattak a szerzővel.

3.) Részt vettünk a Város napja rendezvényein. Megrendeztük a Nagykunságért-díjasok
III. Találkozóját, ahol előadást tartott Novak László MTA Doktora, dr. Ducza Lajos
helytörténet-kutató, Szenti Ernő kisújszállási költő-grafikus, Őrsi Julianna a Néprajz-
tudomány kandidátusa. A Nagykunságért-díjasok életrajzát, munkásságát és az előadá-
sokat megjelentettük a Jászkunság folyóiratban.

4.) Egy könyvkiállítást rendeztünk az eddig megjelent könyveinkből az MTA Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos Egyesülettel összefogva, amelyet bemutattunk a Petőfi
Sándor Általános Iskolában a Város napján.

5.) Megrendeztük a „Kutatóúton Eurázsiában" című kiállítást a Finta Múzeummal együtt
Őrsi Julianna külföldi gyűjtő útjain készült fotókból és tárgyakból. Ehhez jelentős
mennyiségű fotók lenagyítására volt szükség. A kiállítás Prof. Barna Gábor tanszék-
vezető nyitotta meg. A rendezvényen szerepelt a Chorda Kórus és az Egres Kiss Lajos
Néptáccsoport.

6.) Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesülettel karöltve megje-
lentettük a Jászkunság folyóirat 2010. 1-4. számát.

7.) Aktívan részt vettünk a Tudomány Napja Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendezvé-
nyén, ahol Őrsi Julianna előadást tartott.

8.) Képviseltük a civil szervezeteket a Mezőtúri Kistérségi Fejlesztési Tanácsban.
9.) Részt vettünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Bíráló bizottságának és a Regionális

NFÜ munkájában.
Amint a fentiekből is kiderül, tehát ebben az évben több jelentősebb feladatot teljesí-

tettünk. Az egyik a korábbi években megvalósított projekt utógondozása, a másik egy olyan
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kiállítás létrehozása, amely segíti a világ népeinek hagyományos kultúrája iránti érzékeny-
ség kialakítását, a nemzeti értékek megbecsülését. A harmadik egy megtiszteltetés: a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség országos és régiós tevékenységében való részvétel, valamint a
kistérségi érdekképviseleti delegációban való részvétel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
2011. évi munkaterve

1. Egyesületünk 2011-ben is az alapszabályban rögzített célokért, nevezetesen a tudo-
mányos eredmények eléréséért, a tudományos kutatás népszerűsítéséért, kiadványok
(közte a Jászkunság) megjelentetéséért dolgozik. Úgy igyekszünk kialakítani a munka-
tervünket, hogy abba tagságunk minden tagja tudjon munkálkodni, eredményeiknek
fórumot biztosítunk. Tagjaink száma meghaladja a 60-at.

2. Ebben az évben soron következik a tisztújítás és ezzel egyidőben az alapszabály mó-
dosítás. Erre közgyűlést hívunk össze az év első negyedében.

3. A DAB tavaly ősszel tárgyalásokat folytatott a Szolnoki Főiskolával, hogy hozzanak
létre egy megyei szakbizottságot. Ezzel a területi testületi munkánk megszűnik. Ettől
függetlenül egyesületünk továbbra is partneri kapcsolatokat igyekszik fenntartani
illetve ápolni az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságával és a Szolnoki és a Jászbe-
rényi Főiskolával. Ugyancsak folytatjuk az együttműködést a különböző megyei és vá-
rosi közgyűjteményi, közművelődési, oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel.
Egyesületünk igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ön-
kormányzattal, Szolnok és más megyei települések önkormányzataival, polgármesteri
hivatalaival. Fontosak számunkra a Kistérségi társulások, a Jászok Egyesülete, a Kun-
szövetség, a Györffy István Népfőiskola és más civil szervezetek.

4. A tudományos kutatás terén mindenki a saját maga elé tűzött célt valósítja meg, ame-
lyet támogat egyesületünk. A szakképzett kutatók segítik az önkéntes gyűjtők, honis-
mereti kutatók, szakkörök, pályázók, szakdolgozatírók munkáját. Lehetőséget biztosí-
tunk mindenki számára a publikálásra (Jászkunság), amely révén a közoktatásba is
beintegrálódnak a helyismereti eredmények és a lokális kulturális értékek.

5. Ebben az évben várható, hogy a nemzetközi kapcsolatunk szlovákiai eredményeiről is
beszámolhatunk, mert megjelenik a Kaposkelecsényről írt monográfia. A romániai
kutatásunkból is tervezünk publikációt.

6. 201 l-ben két konferencia szervezését tervezzük. Mivel 2011-et a római katolikus egy-
ház a család évének nyilvánította, így felvéve a kapcsolatot az egyházakkal (római ka-
tolikus, református, izraelita, metodista, adventista) és tudományos kutatókkal megren-
dezünk egy ökonomikus családkonferenciát Szolnokon 2011. júniusban. A konferencia
három szekcióba fogja össze a kutatókat és az érdeklődőket: A.) A történelmi család,
B.) Hitélet és a család, C.) A család napjainkban. Rendezvényünkkel kapcsolódni sze-
retnénk a Váci Egyház megyei találkozóhoz.

7. Ősszel pedig egy olyan tanácskozást kívánunk megvalósítani előreláthatólag Karca-
gon, amely a helyi közösségek kulcsembereinek szerepéről szól. Ebben partnereinkre
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