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Új névvel, megújult vezetőséggel

Egyesületünk 2011. február 22-én, majd június 7-én közgyűlést tartott. A névből töröl-
tettük a Magyar Tudományos Akadémia nevét. így a hivatalos nevünk Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos Egyesület. Vezetőségválasztásra is sor került. Az elnök to-
vábbra is dr. habil. Őrsi Julianna. Az alelnökök: dr. Nemes András, dr. Szegő Ágnes és
Fodor István Ferenc. A titkár: dr. Szalay Annamária. Az új elnökség a Jászkunság szer-
kesztőbizottságának tagjai. A főszerkesztő továbbra is dr. habil. Őrsi Julianna. A szám-
vizsgáló bizottság tagjai: dr. Ducza Lajos (elnök), Nagyné Kiss Mária, Besenyi Vendel.

Élénk érdeklődés a családkutatás iránt

Megyénkben is érezhető az az országos tendencia, amely a rendszerváltás után bonta-
kozott ki. Egyre többen érdeklődnek az elődeik, rokonaik iránt. Sokan felkeresik a levél-
tárat, múzeumot, mások a családi emlékezetet hívják segítségül, régi iratokat böngésznek.
Mezőtúron jól működik a családkutató kör. Erre az évre páiyázatot is írtak ki. Vezetőjük:
Szabó András. Lelkes tagjuk Laki Ilona, aki Budapestről is lejár az összejövetelekre. Ő az
egyik aktivistája a Szolnokon az Aba-Novák Művelődési Központban működő
családkutató klubnak is. A művelődési szakemberek előadókat hívtak meg a megyei
levéltárból, a múzeumokból, hogy szakmai ismeretekkel segítsék a lelkes közösséget.
Túrkevén is előadásra került sor a témában a művelődési intézmény szervezésében. A
Túrkeve 750. évfordulója alkalmából kiírt pályázatra ugyancsak készült dolgozat. A
Dictum Kiadó Bt. (ügyvezető: Dobson Szabolcs) egy nagykunsági adatbázis feltételeit
igyekszik megterem-teni. A szakmai irányítást Őrsi Julianna végzi. A munkába
bekapcsolódik többek között Ruzicska Ferenc, Szendrei Eszter, Kántor Éva.

-J.

A Disznósok I. családi találkozója
- Karcag, 2011. május 15. Kaiser étterem -

Ez év tavaszán fogalmazódott meg a gondolat, hogy jó lenne egy Disznós családi ta-
lálkozót rendezni Karcagon. Saliga Józsefné Disznós Erzsébet az unokák unokáira (a mi
generációnkra) gondolt, hogy találkozzunk, illetve a gyerekeink, unokáink ismerjék meg
egymást. Hozzá is kezdett a szervezéshez. Mindenki lelkesen támogatta. Többek között
Petri Lajosné Cs. Kovács Katalin. Egy birkát ajánlott fel, Disznós László. A birkapörkölt
főzését Papp János vállalta. A május közepére kitűzött időpontra és helyszínre többen
hoztak különböző tésztákat (pogácsa, sósrúd, sütemények, torták), rövid italokat és bort.
Őrsi Sándorné egy fatörzset hozott (piskótatekercs) annyi ággal, amennyi testvér volt,
abba szúrva annyi zöld levél, ahány gyerekük van.
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A CSALÁD HELYE, SZEREPE A LOKÁLIS TÁRSADALOMBAN

Több mint 50 Disznós leszármazott jelent meg,. 1-88 évesig. 6 generáció, azaz a nagy-
apák (testvérei) unokáinak az unokái is jelen voltak Készült közös fénykép. Dr. Szabó
Mihály filmet is készített.

A megjelenteket Disznós Erzsébet köszöntötte, aki többek között elmondta, hogy a né-
pes Disznós család hét gyermekének a leszármazottai vannak jelen. A többség még ma is
Karcagon lakik, de vannak már, akiknek Verőce, Kompolt, Sárrétudvari, Biharnagybajom,
Debrecen, Törökszentmiklós, Túrkeve, Szolnok, Berekfürdő, Budapest a lakóhelye. Az
ismerkedést, az egymásra találást Cs. Kovács Katalin tréfás programmal segítette. Sor
került fényképek nézegetésére, könyv adatainak a böngészésére, leszármazási adatok
feljegyzésére.

Mindenki jól érezte magát és abban a reményben búcsúzott, hogy máskor is megren-
dezik ezt az új típusú családi ünnepet, rokonsági találkozót.

Őrsi Julianna

Dokumentumok nézegetése a családi
találkozón - Karcag, 2011
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