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1. Egyesületünk 201 l-ben is az alapszabályban rögzített célokért, nevezetesen a tudomá-
nyos eredmények eléréséért, a tudományos kutatás népszerűsítéséért, kiadványok (közte
a Jászkunság) megjelentetéséért dolgozott. Úgy kialakítottuk ki a munkatervünket, hogy
abba tagságunk minden tagja tudjon munkálkodni, eredményeiknek fórumot biztosítot-
tunk. Tagjaink száma 70 fő.

2. 2011. február 26-án megtartott tisztújítás eredményeként új vezetőség irányítja az Egye-
sületet. Elnök: Dr. Habil. Őrsi Julianna (néprajzkutató - Túrkeve), titkár: Dr. Szalay
Annamária (gyógyszerész - Karcag), alelnökök: Dr. Nemes András (orvos - Szolnok),
dr. Szegő Ágnes (könyvtáros - Tiszafüred), Fodor István Ferenc (honismereti szakkör-
vezető - Jászjákóhalma). Számvizsgáló bizottság: Dr. Ducza Lajos (ny. Főiskolai tanár
- Kisújszállás), Nagyné Kiss Mária (civil szervezeti vezető - Szolnok), Besenyi Vendel
(ny. agronómus - Jászberény).

3. A DAB tavaly ősszel tárgyalásokat folytatott a Szolnoki Főiskolával, hogy hozzanak
létre egy megyei szakbizottságot. Ezzel a területi testületi munkánk megszűnt. Ettől füg-
getlenül egyesületünk továbbra is partneri kapcsolatokat igyekszik fenn tartani illetve
ápolni az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságával és a Szolnoki és a Jászberényi Fő-
iskolával. Egyesületünk tagjai javasolták a DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szak-
bizottságon belül a Jászkunság kutatása Munkabizottság megalapítását, de azt a Főis-
kola elutasította. Folytattuk az együttműködést a különböző megyei és városi közgyűj-
teményi, közművelődési, oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel. Egyesüle-
tünk jó kapcsolatot tartott fenn a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzattal, Szol-
nok és más megyei települések önkormányzataival, polgármesteri hivatalaival. Fonto-
sak számunkra a kistérségi társulások, a Jászok Egyesülete, a Kunszövetség, a Györfry
István Népfőiskola és más civil szervezetek.

4. A tudományos kutatás terén mindenki a saját maga elé tűzött célt valósította meg, ame-
lyet támogatott egyesületünk. A szakképzett kutatók segítették az önkéntes gyűjtők, hon-
ismereti kutatók, szakkörök, pályázók, szakdolgozatírók munkáját. Lehetőséget biztosítot-
tunk mindenki számára a publikálásra (Jászkunság), amely révén a közoktatásba is be-
integrálódnak a helyismereti eredmények és a lokális kulturális értékek.

5. A határon kívüli kutatásaink publikálása ebben az évben is csak terv maradt. Nem te-
remtődtek meg a lehetőségei annak, hogy a szlovákiai eredményeinket közzé tegyük,
mert nem jelent meg a Kaposkelecsényről írt monográfia. A romániai kutatási eredmé-
nyeink sem jelentek meg. A határon kívüli magyar népességről azonban előadást tartot-
tunk Győrben és Nyitrán is.

6. 201 l-ben három konferencia szervezését terveztük. 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-
deztünk egy ökonomikus családkonferenciát Szolnokon 2011 szeptemberben. Társrende-
zőnk volt a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya. Partnereink
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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
elnök
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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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