
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület 2012. évi munkaterve

voltak még a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumszervezet, a Tiszaparti Római
Katolikus Gimnázium, a szolnoki római katolikus és református egyházközségek. Ön-
kéntes munkát végeztek a Szolnoki Önkéntes Centrum és a Református Egyház Szer-
telen közössége. A konferencia három szekcióba fogta össze a kutatókat és az érdek-
lődőket: A.) A történelmi család, B.) Hitélet és a család, C.) A család napjainkban.

7. Ősszel pedig egy olyan tanácskozást valósítottunk meg Karcagon, amely a helyi közös-
ségek kulcsembereinek szerepéről szólt. Ebben partnereink voltak: Karcag Város Ön-
kormányzata, Györfry István Nagykun Múzeum, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múze-
umszervezet, Túrkevei Kulturális Egyesület. E program keretében a magyar művelődés-
történet jeles személyeinek életútját követtük nyomon.

8. Kiadványainkat igyekeztünk népszerűsíteni a helyi és megyei rendezvényeken. Felhí-
vással fordultunk az iskolákhoz, hogy az oktatásban használják a Jászkunság folyóira-
tunkban megjelent írásokat így is segítve a szülőföld jobb megismerését és erősítve az
identitástudatot, a magyar kulturális értékek megőrzését.

9. Ebben az évben is megjelentettük a Jászkunság 1-4 számát. Bár pénzügyi okokból csak
szűk terjedelemben.

10. Továbbra is ápoltuk a kapcsolatot a különböző szakmai szervezetekkel (Pulszky Társa-
ság, MAMUTT, Levéltári Egyesület, Tiszántúli Történészek Társulata, Magyar Néprajzi
Társaság, Magyar Orvosi Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, Mezőgazdasági Kamara
stb.)

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

Szolnok, 2012. április 29. Dr. habil. Őrsi Julianna
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület 2012 évi munkaterve

1.) Kiadványok: ebben az évben két kiadvány megjelentetését tervezzük.
1. Jászkunság 2012. évi száma/i/nak megjelentetése
2. A tavalyi családkonferencia kötet megjelentetése
A Jászkunság, mint saját folyóiratunk ebben az évben lesz 55 éves. A megyében egye-
dülálló, mint tudományos ismeretterjesztő, kulturális folyóirat. Fontos az olvasók szá-
mára, mert jórészt csak innen értesülnek helyi kutatási eredményekről, nagyobb kultu-
rális programokról. A szerzőknek pedig azért fontos, mert nyilvánosságra tudják hozni
eredményeiket, tudományos nézeteiket. Kiadványunk bár elsősorban a megye tudomá-
nyos és kulturális életéről ad áttekintést, de van lehetőség mások számára is a publiká-
cióra, így a határon kívüliek számára is nyitott folyóiratunk. Jó lenne, ha visszatérhet-
nénk az évi négy szám megjelentetéséhez. Ezért a pályázati lehetőségeket igyekszünk
kihasználni.
A múlt évben igen népes volt a család-konferenciánk. Mintegy 50 előadás hangzott el
a problémakörrel kapcsolatban. Az előadók tanulmány formájában is leadták az anya-
gukat, amely igen hasznos lenne a társadalom számára, ha meg tudnánk jelentetni (600
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oldal). Ezért ugyancsak keressük a lehetőségeket, hogy a két kötetes munkát nyomtatás-
ban is ki tudjuk adni a „Jászkunság" Könyvtéka sorozatban. Tagjaink, és a meghívott,
máshol dolgozó kutatók is ezzel szeretnének hozzájárulni a család intézményének
megújulásához, a társadalom erkölcsi válságából való kijutásához.

2.) Kutatás:
Minden tagunk tovább folytatja az egyéni kutatását. Tervezünk azonban egy közös
kutatási projektet is társadalomkutatás területén. A projekt fő irányítója dr. Őrsi Julianna
lesz, de felelős kutatási feladatokat végez majd Szendrei Eszter és Kántor Éva tagtár-
sunk is.

3.) Együttműködés más civil szervezetekkel:
LA Jász és a Kun világtalálkozókhoz is igyekszünk csatlakozni. Részt veszünk a prog-
ramjaikon. Megrendezzük a Jászkun Hagyományőrzők találkozóját.
2. Ebben az évben ugyancsak esedékes Jászkun Tudományos Konferencia, amelyen
szintén aktívan részt veszünk (előadásokat tartunk).
3. Az Önkéntes Centrummal tavaly kialakított kapcsolatunkat tovább bővítjük (önkén-
tesek fogadása, küldése).
4. Túrkevei Kulturális Egyesülettel ebben az évben is megvalósítunk közös nagykun-
sági programot.
5. Az egyre népszerűbb családkutató klubok működését előadásokkal segítjük (Szol-
nok, Kisújszállás).
6. Megyei és városi önkormányzatokkal, intézményekkel továbbra is fenntartjuk a
kölcsönös tájékoztatást és együttműködést.
7. A Szolnoki Főiskolával, a DAB-bal igyekszünk a közös munkálkodásra.

4.) Oktatás, képzés, ismeretterjesztés
1. Segítjük az iskolákat önkéntes tudományos ismeretterjesztő előadásokkal. Igény sze-
rint a néprajz, történettudomány oktatását is segítjük (Szegedi Egyetem).
2. Egyik rendezője leszünk a Megyei Tudományos Napoknak. Tagjaink előadásokat is tar-
tanak.
3. Tervezünk egy kutatási segéderő tanfolyamot önkénteseknek.
4. Tájékoztató előadás az új civil törvényről és az önkéntességről.
5. Könyvbemutatók szervezésében veszünk részt. Tovább népszerűsítjük a megyében meg-
jelent kiadványokat (könyvismertetők, újságcikkek). A tervezett kiadványok megjelené-
sekor könyvbemutatót tartunk Szolnokon, Budapesten.

5.) Nemzetközi kapcsolatok
Eddig meglévő nemzetközi kapcsolatainkat tovább ápoljuk (Kolozsvár, Nagykapos).
Új kapcsolatot szeretnénk kiépíteni Székelyudvarhely egy civil szervezetével.

Szolnok, 2012. április 29.
Dr. Habil. Őrsi Julianna

egyesületi elnök
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