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1. Jeles napi szokások és hiedelmek lakó-
helyemen

(Az év ünnepeihez kapcsolódó egyházi és
világi szokások összegyűjtése, naptári rendben
valóközzététele. Legyünk tekintettel a hagyo-
mányos és új népszokások alakulására, változá-
sára, egymáshoz való viszonyára.)

2. A rendszerváltás után újraindult paraszti
gazdaságok

(A paraszti gazdaságok életének változásai
1989 után: a földterület nagysága, a termesztett
növények, az állatállomány jellege, száma, tech-
nikai felszereltség, a hagyományos és új eszközök
aránya, a családi és külső munkaerő igénybe-
vételének mértéke, a gazdaság éves munkarendje,
piaci értékesítés, gazdasági feljegyzések, naplók
stb. Kérjük a gazdaság életét lehetőleg fénykép-
pel, rajzzal is örökítsék meg.)

3. Mai tárgyaink története - eszközleltárak
készítésével

(Saját, illetve szüléink, nagyszüleink laká-
sának számbavétele, a berendezési tárgyak, hasz-
nálati eszközök neve, részeinek neve, története.
Rajzzal illetve fényképpel illusztrálják leírá-
sukat.)

4. Hadifogság, munkatábor, internálás

(Az események részletes leírása, a fogságba
esés, a fogolytáborba utazás, a foglyok elhelye-
zése, ellátása, a tábor napirendje, hétköznapjai, a
foglyokkal való bánásmód, munkalehetőségek a
táborban, szökési kísérletek, a sorstársakhoz való
viszony, a szabadulás, hazautazás körülményei

stb. Mellékeljenek minél több eredeti dokumen-
tumot, pl. levelezést, fogságban írt verseket, ott
készített tárgyakat, rajzokat.)

A fentieken kívül bármilyen, szabadon vá-
lasztott néprajzi témájú dolgozattal is lehet pá-
lyázni: pl. földraji nevek, ragadványnevek, föld-
művelés, állattartás, település, népi építkezés,
lakáskultúra, népi táplálkozás, kisiparok, népmű-
vészet, egy falu társadalma, néphiedelmek, gyer-
mekjátékok, népköltészet stb.

A megyei pályázat díjai

I. díj

II. díj

III. díj

IV. díj

Felnőtt
egyéni

kategória

10.000 Ft

8.000 Ft

6.000 Ft

4.000 Ft

Szakköri
kategória

10.000 Ft

8.000 Ft

6.000 Ft

4000 Ft

Ifjúsági
kategória

6.000 Ft

4.000 Ft

3.000 Ft

2.000 Ft

A pályadíjak a pályázatok színvonalától füg-
gően megoszthatók illetve visszatarthatok. Nem
pályázhatnak múzeumban vagy néprajzi intéz-
ményben dolgozó szakemberek. Minden téma
gyűjtéséhez kérdőívet biztosítunk. A pályázatokat
két azonos példányban a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok Igazgatósága címére (5001
Szolnok, Pf. 128.) kérjük beküldeni. A pálya-
munkán fel kell tüntetni a szerző nevét, foglal-
kozását, pontos címét. A borítékra kérjük ráírni:
NÉPRAJZ. Beküldési határidő: 2002. február 20.
Eredményhirdetés: 2002 áprilisában.

KÖSZÖNJÜK!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honis-

mereti Egyesület 1990. őszén alakult, cégbe-
jegyzése 1991 januárjában megtörtént. Célja elő-
segíteni a helyi kulturális (történeti, néprajzi, iro-
dalmi, művészeti, természeti) értékek felkutatás-
át, megismerését, megismertetését és megőrzését.
Feladatuk, a megye területén működő honismereti
szakkörök, hagyományőrző közösségek, hely-
történeti kutatással, néprajzi gyűjtéssel foglal-
kozók munkájának összehangolása, módszertani
segítése. Közreműködnek a megye néprajzi,
nyelvjárási és helytörténeti pályázatok kiírásában
és elbírálásában, diákvetélkedők szervezésében.
Kiadványuk a Honismereti Téka, amely a legjobb

gyűjtéseket és feldolgozásokat tartalmazza. 1997.
óta évente megrendezik a diákok által igen
kedvelt honismereti tábort.

Az Egyesület költségvetési támogatást nem
élvez, tagdíjakból és támogatásokból végzi
munkáját. Terveik megvalósításához az Ön és
barátai, valamint jó ismerősei támogatására is
számítanak. Tudják, hogy számos arra érdemes
intézmény, civil szervezet létezik, mégis örül-
nének, ha személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával segítené terveik megvalósítását.

Adószámuk: 19223010-1-16
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Tábori pillanatképek. A fotók a jászkiséri

E helyt köszönjük meg minden eddigi szíves
támogatását! Megértő segítségét köszöni:

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honis-
mereti Egyesület

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni
azon olvasóinknak, akik a 2000. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át a Magyar Tudományos
Akadémia Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testület Társadalmi Egyesület
javára ajánlották fel.

Egyúttal kérjük Önöket, hogy az idén is
tiszteljék meg bizalmukkal egyesületünket!

Adószámunk: 18825468-1-16
Számlaszámunk:

10404508-45054297-00000000

Kötetünk szerzői
Bagi Gábor, történész-muzeológus, a történet-

tudomány kandidátusa (Damjanich János Múzeum,
5000, Szolnok, Kossuth tér 4.; Tel.: 56-421-602)

Barta Júlia, néprajzkutató-muzeológus (Györffy
István Nagykun Múzeum, 5300, Karcag, Kálvin tér 4.;
Tel.: 59-312-087)

Egri Mária, művészettörténész, Polgár Galéria és
Aukciósház (1053, Budapest, Kossuth Lajos út 3; Tel.:
1-318-6954)

Fekete István, MH. 89. Vegyeszállító Repülő-
ezred (5008, Szolnok, Pf.:5.; Tel.: 56-343-422)

Gecse Annabella, néprajzkutató, Damjanich
János Múzeum (5000, Szolnok, Kossuth tér 4.; Tel.:
56-421-602)

Győző Gyula, ügyvivő, Jászok Egyesülete (1537,
Budapest, Pf: 367; Tel.: 1-252-2348)

Hegyi Ádám, ELTE BTK PhD. hallgató (6726,
Szeged, íközcp fasor 31—33., Tel.: 70-23-20441)

Madaras Lászlóné, PhD hallgató, főiskolai
tanár (Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, 5000,
Szolnok, Ady Endre út 9.; Tel.: 56-421-455)

Nemes András, gyermeideg-elmcgyógyász, főor-
vos (Hctényi Géza Kórház, Szolnok, Tószegi út 21.;
Tel.: 56—503-603)

Pár Nándor, építészmérnök, Szolnok
Pető László, főiskolai tanár (SZIE Jászberényi

Főiskolai Kar, 5100, Jászberény,
Pozsonyi Zoltán, történész, kollégiumi nevelő-

tanár (Városi Kollégium, 5000, Szolnok, Gyermekváros
út 1.; Tel.: 56-220-005)

Szabó István, történész, Damjanich János Mú-
Csete Balázs Honismereti Egyesület játékkészítő z c u m (5000, Szolnok, Kossuth tér 4.; Tel.: 56-421 -602)

foglalkozásán készültek 2001 nyarán a Jász- Szurmay Ernő, a Verseghy Ferenc Megyei
kiséren szervezett honismereti táborban Könyvtár nyugalmazott igazgatója
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