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PÁLYÁZATI PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! 

A KISZ Központi Bizottsága mel le t t működő, Diáknapok Országos Rendező Bi-
zottsága az ország középfokú iskoláinak diákságát (középiskolásokat és szakmunkás-
tanulókat) mozgósító nagy diákfeszt ivál , az 1975. évi, má jus i Országos Diáknapok (a 
keszthelyi Helikon Ünnepségek, a sárospataki Diáknapok, a gyulai Erkel Ferenc Diák-
ünnepeket a soproni Országos Diáknapok, az egri Gárdonyi Géza Diáknapok) kere té-
ben meghirdet i 

AZ ORSZÁGOS DIÁKNAPOK NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI 
GYÜJTÖPALYAZATAT 

A pályá' .aton egyéni gyűj tők és gyűjtőcsoportok egyaránt részt vehetnek, bá rmi -
lyen népra jz i és nyelv járás i tárgyú, nyomta tásban még meg n e m jelent eredeti hely-
színi gyűjtést tartalmazó pályamunkákkal. Beküldési határidő: 1975. március 1. 

A pá lyamunkáka t két példányban, a területi leg illetékes megyei KISZ Bizottság 
címére kell beküldeni . A p á l y a m u n k á k te r jede lme nincs megkötve, de lehetőleg ne 
ha l ad ják meg az 50, r i tkán gépelt oldal te r jedelmet . A pályázat nyílt (nem jeligés). 
A pályázó személyi adata i t (iskoláját, osztályát-évfolyamát , lakáscímét, va lamint azt, 
hogy milyen szakkör tagja), továbbá a gyűj tés körülményeire vonatkozó adatokat (a 
gyűj tés helye, ideje, adatközlőinek neve, életkora és foglalkozása) a pá lyamunkán 
gondosan fel kell tüntetni . A pályázatot országos bíráló bizottság b í rá l ja el. 

A legjobb pályaművek, a hagyományoknak megfelelően, arany, ezüst vagy bronz 
fokozatot, plaket te t (arany fokozatúak) és oklevelet nyernek. A legjobb pá lyaművek 
szerzői emellet t meghívást kapnak az 1975. évi IX. Országos Honismereti Diáktáborba. 
A pályázat eredményét az Országos Diáknapokon hirdetik ki. 

• Ajánlott pályázati témák: 
1. Történet i néphagyomány (jobbágyvilág, jobbágyfelszabadítás , kuruckor , török-

dúlás, t a t á r j á rá s stb.) egy helységben. Szervezett, kollektív gyűjtéssel több helység 
hagyományairól is készíthető pá lyamunka . — 2. Betyárhagyomány (dalok, történetek, 
betyár tanyák, tárgyi emlékek stb.) Ezt a témát több helységben végzett szervezett 
gyűj tés a lap ján lehet igazán eredményesen feldolgozni. — 3. Babonás történetek (bo-
szorkányokról, táltosokról, garabonciásokról , l idércekről stb.), lehetőleg magnetofon fel-
vétel a lapján . — 4. Népi gyógyítás egy helységben. (A betegség népi elnevezései, tü-
netei, racionális és babonás gyógymódjai , gyógynövények — meghatározva — és egyéb 
hagyományos gyógyszerek; egykori neves gyógyítók emléke.) — 5. Egy helység belte-
rüle tének és ha t á r ának fö ldra jz i nevei. (Térképpel, a helyi mondák szószerinti meg-
örökítésével.) — 6. Ragadványnevek és becenevek egy helységben. (A névadás és név-
használat szokásai, történetei.) — 7. A szarvasmarha, a ló és a kutya hagyományos 
nevei és magyaráza tuk (pl. Hóka, Csákó stb.) egy helységben. — 8. A hagyományos 
gazdálkodás (szántás-vetés vagy aratás-hordás-cséplés) i smeretanyaga és szó-
kincse egy helységben, a kiadott ú tmuta tó füzet szerint. — 9. Egy kihaló kisipar. (Mun-
kamenet , munkaeszközök, termékek, értékesítés; é letmód; kul turál is hagyományok.) — 
10. Egy volt hagyományos kisparaszti gazdaság eszközkészlete. (Leírásuk, használa-
tuk, beszerzésük, készítésük, gondozásuk, a hozzájuk fűződő hiedelmek.) — 11. Ha-
gyományos házberendezés (bútorzat, használat i eszközök, textíl iák, az egyes helyisé-
gek használata) egy helységben. Alaprajzzal , fényképpel . — 12. Egy hagyománytar tó 
háztar tás konyhaberendezése és eszközkészlete (bútorok, tűzhelyek, edények stb.) 
Alaprajzzal , fényképekkel , az eszközök származására és használa tára vonatkozó ada-
tokkal. — 13. A szekér és a szán típusai, használata, részelnevezései és készítése egy 
helységben. — 14. A temető népra jza (fejfák, síremlékek, sírfeliratok, fejfakészítés, 
temetkezési szokások) egy helységben. — 15. Egy törzsökös parasztcsalád (pásztorcsa-
lád) története, é le tmódja és ku l tú rá ja . 

(folytatása a 63. oldalon következik). 
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