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tartását, i gyanakkor tevékenységük és gazdál-
kodásuk racionálisabb átgondolását szükséges-
nek mondta. Az egyetemekkel, egyetemi
kutatóhelyekkel való szoros együttműködést, a
kapcsolatok átgondolását és ésszerűsítését a
közeljövő feladatának tekintette, ám olyannak,
amely legalább fél évszázadra határozza meg
a magyar tudomány jövőjét. Külön kiemelte a
tudományos ismeretterjesztés fontosságát,
amely az egész nemzet gondolkodását kell,
hogy átformálja. A DAB-ról úgy emlékezett
meg, mint aki valamennyi testület közül a
legteljesebben valósította meg eddig az új
akadémiai elveket. Közölte azt is, hogy a DAB
egyik jövőbeni feladata lesz majd a határon túli

magyarság tudományos intézményeivel való
kapcsolat teljesebb megteremtése.

November 7-én a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Honismereti Egyesület Kilátó című
előadás sorozatában Vadász István kandidátus
tartott előadást „Vidékinek lenni Dániában"
címmel. Az előadó a dániai népfőiskolákat
tanulmányozta.

November 22-én tartották Szolnokon a
Tudomány és Technika Házában a Mérnök-
kamara alakuló ülését.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Testülete,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület,

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

és a Jászkunság folyóirat

helytörténeti pályázatot hirdet kutatással,
gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók
számára.

Pályázni lehet bármely szabadon választott
gazdaság-, társadalom-, politika- és művelő-
déstörténeti téma, illetve annak valamely rész-
kérdése feldolgozásával, mely megyénkhez
vagy annak kisebb régiójához, valamely
településéhez kapcsolódik. Pályázni nyomtatott
formában meg nem jelent, kiadás alatt nem álló
munkával lehet. A beküldött pályamunkák a
Damjanich János Múzeum Helytörténeti Adat-
tárába kerülnek, azokat kéziratnak tekintjük és
az érvényben lévő jogszabályok szerint
kezeljük.

A pályázat alapkövetelménye, hogy a
pályázó közgyűjteményben levő vagy oda be
nem gyűjtött eredeti történeti forrásokra,
muzeális értékű tárgyakra, levéltári és egyéb
dokumentumokra, fotókra, egyéb ábrázolá-
sokra, visszaemlékezésekre stb. támaszkodjék,
azok pontos lelőhelyének feltüntetésével. Egy-
egy átfogó téma feldolgozása esetén rész-
tanulmányok elkészítését és beküldését is
javasoljuk.

A pályázatot ifjúsági (18 év alatti) és felnőtt
korú kutatók számára hirdetjük meg, rajtuk
kívül pályázhatnak csoportok: ifjúsági és
felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közös-
ségek is.
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A pályázat díjai
Felnőtt egyéni kategória

I. díj
n. díj

in. díj

10000 — Ft
8000,— Ft
6000,— Ft

Ifjúsági egyéni kategória

I. díj
n. díj

in. díj

8000 — Ft
6000,— Ft
4000,— Ft

Csoportos kategória

I. díj
n. díj

m. díj

8000 — Ft
6000 — Ft
4000,— Ft

A pályadíjak megoszthatók, illetve vissza-
tarthatok. A nem díjazott színvonalas munkák
könyvjutalomban részesülnek.

A pályamunkákat két megegyező példány-
ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága címére kérjük beküldeni
(Szolnok, Pf. 128. 5001) Kérjük, a borítékon
tüntessék fel: TÖRTÉNELEM. A pályázat

jeligés, ezért a jeligét és a kategóriát egy lezárt
borítékon kérjük jelezni! A borítékban a
következő adatlapot helyezzék el:

— a pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport
megnevezése

— foglalkozás
— munkahely, iskola

— a pályamunka címe.

A pályázatok beküldési határideje:

1997. február 1.
Az eredményhirdetés időpontjáról pályá-

zóinkat értesíteni fogjuk. A pályázni kívánók-
nak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket,
gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich János
Múzeum, valamint a területileg illetékes
tájmúzeumok munkatársai nyújtanak.

Minden kedves pályázónknak eredményes
munkát kívánunk!

Szolnok, 1996. szeptember

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága

„A Jászságért" Alapítvány
kuratóriumának pályázata

A pályázat célja a jászok és a Jászság
történeti, néprajzi, kulturális, oktatási és
közművelődési értékeit gyarapítók támogatása.
Pályázhatnak azok a magánszemélyek és jogi
személyek, akik és amelyek a fenti célokat
szolgáló törekvéseikhez, kezdeményezéseikhez
anyagi támogatást várnak. A pályázatiak
tartalmaznia kell:

— annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak,
törekvésnek a rövid tartalmi leírását,

melyhez a pályázó az anyagi támogatást
kéri;

• a fenti cél megvalósításának teljes költség-
igényét, ideértve a már rendelkezésre álló
anyagi fedezetet, továbbá a kért támogatás
felhasználásának részletes tervezetét;

- a pályázó pontos nevét, címét, telefon-
számát, továbbá azt a bankszámlaszámot (a
pénzintézet megnevezésével, a számla-
tulajdonos nevének feltüntetésével) ahová a
megítélt összeget kéri;

- két ajánló véleményét a pályázatról.
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A pályázatok benyújtási határideje:

1997. február 28.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük
eljuttatni:

„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114, Pf. 367.

Egyidejűleg „A Jászságért" Alapítvány
kuratóriuma közzéteszi az általa alapított

TÉKA

„Jászságért" Díj
hatodik alkalommal történő kiírását. E díjat az
a személy nyerheti el életműve elismeréseként,
aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj összege 100.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklás-
sal javaslatot kér és vár a kuratórium ma-
gánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje:

1997. február 28.

KÖTETÜNK SZERZŐI

Bereznai Zsuzsanna, néprajzkutató (Kis-
kunfélegyháza, Kiskun Múzeum, dr. Holló L.
utca 9.)

Dr. Boronkay Piroska, szakgyógyszerész
(IDC Nemzetközi Dialízis Központ Művese
Állomás Szolnok, Városmajor u. 32.; korábban
Hetényi Géza Kórház)

Egri Mária, művészettörténész, a Vasarely
Múzeum igazgatója (1033 Budapest, Szent-
lélek tér, Zichy-kastély; Tel.: 1/18-87-551)

Hamar József, a szolnoki Tisza Klub
elnöke (Szapáry út 19.; 56/375^197)

Dr. Kéry Ágnes, egyetemi adjunktus,
kandidátus (SOTE Gyógynövény- és Drog-
ismereti Intézet Budapest, VII. Üllői út 26.)

Kovács Előd, tanársegéd, Ph.D.-ösztöndíjas
(KLTE Néprajzi Intézet, 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.)

Lipcsey Imre, nyugdíjas gazdálkodó
(Tiszafüred, Temető út 4.; 59/351-913)

Dr. Nagy Molnár Miklós, múzeumigaz-
gató (Györffy István Nagykun Múzeum,
Karcag, Pf. 8.; Tel.: 59/312-087)

Szabó László, a JNkSz Megyei Tudomá-
nyos Testület elnöke (JNkSz Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága, 5000 Szolnok, Kossuth
tér 4.)

Szurmay Ernő, Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója, a Verseghy
Kör elnöke (Tel.: 56/375"-792) '

Dr. Tolnay Gábor, múzeumigazgató (Túri
Fazekas Múzeum, Mezőtúr, Pf. 10.; Tel.:
56/350-174)

Wéber Antal, egyetemi tanár (ELTE,
Budapest V., Pesti Barnabás u. 1.)

Dr. Wirth István, főiskolai docens (Jász-
berényi Tanítóképző Főiskola 5100 Jászbe-
rény, Rákóczi út 53.)

Zádorné dr. Zsoldos Mária, levéltár-
igazgató (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Le-
véltár 5000 Szolnok, Pozsonyi út 40—42.;
56/421-404)

Zsolnai László, művészettörténész (Dam-
janich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth
tér 4.)

Valamennyi olvasónknak békés, boldog karácsonyt kíván
a Jászkunság szerkesztősége!
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