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ból érkezett ezer résztvevőnek, akik között dr.
Boronkay Piroska szolnoki szakgyógyszerész
is ott volt. Két év múlva ennek a ren-
dezvénynek Magyarország ad otthont.

Rékassy Csaba grafikusművész emlék-
kiállítása a Szolnoki Galériában 1996. szep-
tember 15. és október 27. között volt látható.
A Munkácsy-díjas művészt munkáinak meg-
hökkentő színessége, gondolatainak eredeti-
sége emelte a magyar művésztársadalom

legkiválóbbjai közé. Tíz évig volt a Szolnoki
Művésztelep tagja. Sokoldalú munkásságát
becsülték hazánkon kívül Európa számos
országában, Németországtól Svájcikg, Jugosz-
láviától Olaszországig. Számos díja mellett
1972-ben megkapta a Munkácsy-dijat is.
Időnap előtt, 52 évesen hunyt el. Ezzel a
kiállítással és a hozzá készült katalógussal
Szolnok városa méltán emlékezett meg kortárs
grafikánk egyik legjelentősebb művészéről. A
róla szóló írásunkat a következő számunkba
tervezzük.

Pályázati felhívás

Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Testülete,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
a Jászok Egyesülete,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület,
a Jászkunság című folyóirat

és a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

meghirdeti az 1996/1997. évi
Megyei Néprajzi és Nyelvjárási Gyüjtőpályázatot

Pályázni lehet az alábbi néprajzi témájú,
eredeti helyszíni, vagy levéltári gyűjtést tar-
talmazó Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonat-
kozású pályamunkával, amely nyomtatásban
még nem jelent meg:

— földrajzi nevek, személynevek, állatnevek;
— hagyományos paraszti földművelés és állat-

tartás (az ezzel kapcsolatos hagyományos
eszközanyag megváltozása);

— népi táplálkozás, a hagyományos konyha-
berendezés;

• kihaló kisiparok (pl. fazekas, mézes-
kalácsos, kádár);

• település, építkezés;
• lakáskultúra, népi bútorok;
népviselet (régi fényképek, családi
fényképalbumok gyűjtése, adatolása);

• egy település ünnepi szokásai (karácsony,
húsvét, pünkösd stb.);

• az emberélet fordulóihoz fűződő nép-
szokások (születés, keresztelő, házasság,
lakodalom, temetés, temető);

- néphiedelmek, babonás szokások;
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- népi gyermekjátékok (énekes-táncos, sport-
játékok, játéktárgyak stb.);

- népzene — egy település vagy személy
népdalkincsének összegyűjtése;

- paraszti önéletrajzok — egy törzsökös
pásztorcsalád élete;

- a népművészet továbbélése, folklorizmus;
- néprajzi témájú archív fényképek és adatolt

családi fotóalbumok gyűjtése;
- fotó-, diasorozat és videofilm készítése

bármilyen néprajzi témából.

A megyei pályázat díjai

Ifjúsági kategória

Felnőtt egyéni kategória

I.
n.

m.
m.

díj
díj
díj
díj

I. díj
n. díj

in. díj
IV. díj

10 000,— Ft
8 000— Ft
6 000,— Ft
6 000— Ft

Szakköri dijak

10 000,— Ft
8 000,— Ft
6 000,— Ft
4 000,— Ft

I. díj
II. díj

III. díj
IV. díj

6000,— Ft
4000.— Ft
3000 — Ft
2000,— Ft

A pályadíjak a pályázatok színvonalától
függően megoszthatók, illetve visszatarthatok.
Nem pályázhatnak múzeumban vagy néprajzi
intézményben dolgozó szakemberek.

A pályázatokat két azonos példányban a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága címére — Szolnok, Pf. 128, 5001
— kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 1997.
február 1.

A pályamunkán fel kell tüntetni a szerző
nevét, pontos címét, foglalkozását.

A határidőn túl beérkező pályamunkák
díjazásban nem részesülnek. A pályázatok
először megyei elbírálásban vesznek részt, a
színvonalas pályázatokat a megyei zsűri
továbbítja az országos döntőbe.

A megyei pályázatok eredményhirdetése:
1997. március

Szolnok, 19%. június

Jász-Nagykun-Szobtok A legyei
Múzeumok lgazgatósciga

Kötetünk szerzői

Szilárdfy Zoltán, művészettörténész
(Budapest, 1073, Barcsy út 16.)

Dr. Nyári Katalin, az állam- és
jogtudományok kandidátusa, a Rendőrtiszti
Főiskola tudományos munkatársa.

Dr. Tóth Albert, főiskolai docens, GATE
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Mezőtúr

Dr. Harka Ákos, középiskolai tanár
(Tiszafüred, Táncsis Mihály utca 1.;
59/352-514)

Mújdricza Péter, építész (Magyar
Építészeti Múzeum, Budapest; 1-252-70-85)

Fried István, irodalomtörténész, a JATE
Összehasonlító Irodalmi Tanszék vezetője
(Budapest VII., Akácfa utca 31.)

Cseh Géza, levéltáros (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár, 5000 Szolnok,
Pozsonyi út 40—42.; 56/42M04)

Tábori László, néprajz szakos egyetemi
hallgató (5055 Jászladány, Dobó I. út 18.:
57/453-381)

Szabó Ágnes, Ph.D. ösztöndíjas
néprajzkutató [(KLTE, Néprajzi Intézet), 5000
Szolnok, Dózsa György út 24.)]
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