
TÉKA

A tudományos tanácskozás második napián
szekcióülésekre került sor. A kutató-fejlesztő
munkák, illetve azok eredményeinek
bemutatására az alábbi négy szekcióban került
sor:

— Mezőgazdaság fenntarthatósága
— Termőhelyvédelem
— Térségfejlesztés-ökonómia
— Tájhasznosítás-állattenyésztés.

A szekcióüléseken mintegy 250 íb vett
részt. A szekcióülést követően a DATE Kutató
Intézet, Karcag kísérleteinek, kutató-fejlesztő
bázisainak bemutatására került sor.

A plenáris- és a szekcióülések előadás- és
poszteranyagait „Tiszántúli Mezőgazdasági
Tudományos Napok" című kiadványban jelen-
tettük meg. Az ötvenéves jubileumát ünneplő

Kutató Intézet a következő kiadványokat
jelentette meg ebből az alkalomból:

— Jubileumi Évkönyv. Szerkesztette: dr.
Józsa Árpád. Felelős kiadó: DATE
Kutató Intézet, Karcag

— Kurucz Gyula: A melioráció ökonómiá-
jának újabb kutatási eredményei. Fele-
lős kiadó: GATE Fleischmann Rudolf
Mezőgazdasági Kutató Intézet, Kompolt

— Az aszálykárok mérséklése. Szántóföldi
növénytermesztés. Szerkesztette: dr.
Nyiri László. Felelős kiadó: Mezőgazda
Kiadó

— Amit a cirok- és madáreleség-félékröl
tudni kell. Szerkesztette: dr. Fazekas
Miklós. Felelős Kiadó: DATE Kutató
Intézet, Karcag

HELYTÖRTÉNETI PÁLYAZATOK

A Magyar Nemzeti Múzeum, a Honis-
mereti Szövetség és megyei egyesületei,
valamint a múzeumok megyei igazgatóságai
helytörténeti pályázatot hirdetnek az
1997—1998-as évre, nem hivatásos törté-
nészek számára, ifjúsági (14—20) és felnőtt
(21. évtől) kategóriában.

Pályázni lehet Magyarország és a Kárpát-
medence történetét felölelő, bármely helytör-
téneti témát feldolgozó munkával, amely a
pályázat beküldésének időpontjáig nyomtatás-
ban még nem jelent meg, és más országos
pályázaton sem szerepelt.

A pályázaton kiemelt témaként ajánljuk
feldolgozásra:

— Az 1848—49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékei, hagyományai (emlék-
táblák, szobrok állításának története,
hozzáfűződö megemlékezések, helyi
eseményei a szájhagyományban stb.);

— a szabadságharcban részt vett helyi
személyek életútja.

Pályázni lehet még bármely más, szabadon

választott helytörténeti témával, amely Ma-
gyarország és határon túli magyarlakta
területek (elsősorban XX. század) ipar-,
gazdaság-, művelődés-, politika- és egyház-
történetét dolgozza fel.

Nem pályázhatnak múzeumok, illetve tudo-
mányos intézmények munkatársai és olyan
kutatók, akik a történelem valamely korsza-
kával hivatásszerűen foglalkoznak.

A pályázatot 1997. december 31-ig a
múzeumok megyei igazgatóságához, illetve a
budapesti pályázóknak a Budapesti Történeti
Múzeumhoz, vagy 1998. január l-ig a
Magyar Nemzeti Múzeum Legújabb kori
Adattárához (1014 Budapest, Budavári Palota
„A" épület (1250 Budapest, Pf.. 23.) kell
beküldeni, 2 példányban. A pályázatot
legalább 20 gépelt oldalon (vagy ennek
megfelelő oldalszámú kézírással), jegyzetekkel
ellátva kell elkészíteni.

A pályázatra mind felnőtt, mind ifjúsági
kategóriában elfogadunk egyéni és csoportos
munkákat is. Egy pályázó több pályamunkát
is beküldhet.
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A pályázat díjai

Felnőtt kategóriában:
I. díj:
II. díj:
IH. díj:

30.000 Ft
25.000 Ft
20.000 Ft

Ifjúsági kategóriában:

I. díj:
II. díj:
ül. díj:

15.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft

TÉKA

A díjazásban nem részesült, de színvonalas
dolgozatokat a bíráló bizottság döntése alapján
tárgyjutalomban vagy dicséretben részesitik.
Az elismerésben részesült dolgozatokat a
Nemzeti Múzeum Legújabb kori Adattárában
megőrizzük. A bíráló bizottság a rendelkezésre
álló anyagi eszközök keretei között a
fentiektől eltérhet.

Eredményhirdetés: 1998. júliusban.
(A pályázat eredményeiről egyéni értesítést

csak a díjazottak kapnak.)

Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Jász Múzeum,

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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

meghirdeti az 1997/98. évi Megyei Néprajzi és Nyelvjárási
Gyűjtőpályázatot

Pályázni lehet néprajzi és nyelvjárási
témájú, eredeti helyszíni, vagy levéltári
gyűjtést tartalmazó Jász-Nagykun-Szolnok
megyei vonatkozású pályamunkával, amely
nyomtatásban még nem jelent meg.

Kiemelt témakör: Az 1848—49-es
hagyományok továbbélése napjainkig (A
téma feldolgozását a Szempontok az 1848-as
népi hagyományok gyűjtéséhez" című
útmutató segíti.)

Ajánlott témakörök:

— földrajzi nevek, személynevek, állat-
nevek;

— hagyományos paraszti földművelés és
állattartás (az ezzel kapcsolatos hagyo-
mányos eszközanyag megváltozása);

— népi táplálkozás, a hagyományos kony-
haberendezés;

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

— település, építkezés;
— lakáskultúra, népi bútorok;
— népviselet (régi fényképek, családi

fényképalbumok gyűjtése, adatolása);
— egy település ünnepi szokásai (kará-

csony, húsvét, pünkösd stb.), a szoká-
sok változása, átalakulása;

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

• néphiedelmek, babonás szokások;
• népi gyermekjátékok (énekes-táncos,

sportjátékok, játéktárgyak stb);
• népzene — egy település vagy személy

népdalkincsének összegyűjtése;
- paraszti önéletrajzok — egy törzsökös

pásztorcsalád élete, családtörténet;
• a népművészet továbbélése, folkloriz-

mus;
• néprajzi témájú archív fényképek és

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

bármilyen néprajzi témából.

A mepvei n ál vázat díiai

Felnőtt egyéni kategória

I. díj
II. díj
in. díj
IV. díj

10 000.— Ft
8 000— Ft
6 000,— Ft
4 000— Ft
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I. díj
II. díj
in. díj
IV. díj

I. díj
II. díj
m. díj
IV. díj

TÉKA

Szakköri díjak

10 000,— Ft
8 000,— Ft
6 000.— Ft
4 0 0 0 — Ft

Ifjúsági kategória

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:
1998. február 20.

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:
1998. március.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága

5001 Szolnok, Kossuth tér 4., Pf. 128.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága,
a jászberényi Jász Múzeum

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület,
az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
és a Jászkunság folyóirat

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT

hirdet kutatással, gyűjtéssel nem hivatás-
szerűen foglalkozók számára.

Pályázni lehet bármely helytörténeti téma
feldolgozásával, mely megyénkhez vagy
annak kisebb régiójához, valamely településé-
hez kapcsolódik. Pályázni nyomtatott for-
mában meg nem jelent, kiadás alatt nem álló
munkával lehet. Idén kiemelten

— Az 184849-es forradalom és szabad-
ságharc helyi hagyományai (emléktáb-
lák, szobrok állításának története; hozzá
fűződő megemlékezések; helyi esemé-
nyei a szájhagyományban, stb.)

— A szabadságharcban résztvett helyi
személyiségek életútja

című témákat ajánljuk feldolgozásra. A

beküldött pályamunkák a Damjanich János
Múzeum Helytörténeti Adattárába kerülnek,
azokat kéziratnak tekintjük és az érvényben
lévő jogszabályok szerint kezeljük. A pályázat
alapkövetelménye, hogy a pályázó közgyűj-
teményben levő vagy oda be nem gyűjtött
eredeti történeti forrásokra, muzeális értékű
tárgyakra, levéltári és egyéb dokumentumokra,
fotókra, egyéb ábrázolásokra, visszaemlékezé-
sekre stb. támaszkodjék, s jegyzeteiben azok
pontos lelőhelyét tüntetéssé fel. Egy-egy
átfogó téma feldolgozása esetén résztanulmá-
nyok elkészítését és beküldését is javasoljuk.

A pályázatot ifjúsági (20 év alatti) és
felnőtt korú kutatók számára hirdetjük meg,
rajtuk kívül pályázhatnak csoportok: ifjúsági
és felnőtt honismereti szakkörök, egyéb
közösségek is.
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TEÍCA

A nálvázat díiai

Felnőtt egyéni kategória
I. díj
II. díj
ül. díj

10000 Ft
8000 Ft
6000 Ft

Ifjúsági egyéni kategória

I. díj
II. díj
m. díj

8000 Ft
6000 Ft
4000 Ft

Csoportos kategória

I. díj
II. díj
ffl. 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 Mú-
zeumok Igazgatósága címére kérjük beküldeni
(Szolnok, Pf. 128. 5001). Kérjük, a borítékon
tüntessék fel: TÖRTÉNELEM. Lezárt borí-
tékban helyezzék el a pályázó adatait: a
pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport megne-
vezése; életkor, foglalkozás; munkahely,
iskola; a pályamunka címe. A pályázat jeligés,
ezért a jeligét és a kategóriát a borítékon kér-
jük jelezni! A pályázat beküldési határideje:
1998. február 15.

Az eredményhirdetés időpontjáról pályá-
zóinkat értesíteni fogjuk. A pályázni kívá-
nóknak igény szerint felvilágosítást (kérdő-
íveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damja-
nich János Múzeum, valamint a területileg
illetékes tájmúzeumok munkatársai nyújtanak.

Minden kedves pályázónknak eredményes
munkát kívánunk!

Jász-Nagykim-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága

ELŐRE TEKINTŐ

A magyar tudomány napja

A MTESZ — Műszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szövetsége — kezde-
ményezésére a Magyar Köztársaság Kormánya
november 3-át a magyar tudomány napjává
nyilvánította.

Hogyan lett jeles napjaink sorában külön
„tudomány napja", és miért éppen november
3-a lett ez a nap?

Az egyik javaslat szerint — miként a
költészet napja évről évre egy nagy költőnk,
József Attila születésnapja —, a tudomány
napja a legnagyobb magyar tudós, Bolyai
János születésnapja legyen. A másik javaslat
szintén szimbolikus születésnapot javasolt, ez
a nap Széchenyi Akadémiájának születés-
napja: november 3.

A születésnapok csodálatos egybeesése

folytan ez a nap egyszerre Bolyai és
Széchenyi napja, Bolyai János és a Magyar
Tudományos Akadémia születésnapja.

A MTESZ megyei szervezete, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal,
az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testületével és Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzatával közösen 1997.
november 3-án 10 órai kezdettel a Tudomány
és Technika Házában (Szolnok, Kossuth Lajos
út 4.) tartja a magyar tudomány napja megyei
rendezvényét.

Reményeink szerint minden évben no-
vember 3-án megtartandó rendezvény lesz,
ezért az első alkalmat méltóan, de nem egy-
szeri esetként szeretnénk megrendezni. A me-
gyei tudományos műhelyeknek, kutatóknak
publicitást is szeretnénk biztosítani.

Sokszor saját szakmai köreinkben is meg-
lepetés, hogy megyénkben, városunkban élő
kollégánk tudományos eredményeiről megyén
kívülről értesülünk. És lám, a szervező munka
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