
SZERVEZETI ELET

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

- 1 0 6 -



BESZÁMOLOK

(Karcag Város Önkormányzata, Györffy István Nagykun Múzeum, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Múzeumszervezet, Túrkevei Kulturális Egyesület) is számítunk. E
program keretében a magyar művelődéstörténet jeles személyeinek életútját követjük
nyomon. Amennyiben igényt tartanak rá, segítjük a Jászok és a Kunok világtalálkozói-
nak, a különböző települési fesztiválok, város és falunapok kulturális és tudományos
programjainak megvalósítását előadásokkal, kiadványszerkesztésekkel, tanulmányok
írásával.

8. Kiadványainkat igyekszünk népszerűsíteni a helyi és megyei rendezvényeken.
Felhívással fordulunk az iskolákhoz, hogy az oktatásban használják a Jászkunság fo-
lyóiratunkban megjelent írásokat így is segítve a szülőföld jobb megismerését és erő-
sítve az identitástudatot, a magyar kulturális értékek megőrzését.

9. Ebben az évben is igyekszünk megjelentetni a Jászkunság 1—4 számát, amelybe várjuk
tagtársaink írásait.

10. Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a különböző szakmai szervezetekkel (Pulszky Tár-
saság, MAMUTT, Levéltári Egyesület, Tiszántúli Történészek Társulata, Magyar Nép-
rajzi Társaság Magyar Orvosi Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, Mezőgazda-
sági Kamara stb.)

11. Egyesületünk továbbra is képviseli a civil szférát és segíti a munkát a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökségben és az Észak-Alföldi Fejlesztési Ügynökségben.

Dr. habil. Őrsi Julianna
elnök

Tisztelgés Kaposvári Gyula emléke előtt - Szolnok 2011. (Fotó: Szalay Anna Mária)
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