
Szabadság, tégy gazdaggá minket! " 
A felszabadulás 30. évfordulója tiszteletéire, az eredmények és tervek széleskörű 

bemutatására 1974. április 4-én „Szabadság, Tégy gazdaggá minket!" címmel pályá-
zatot és vetélkedőt hirdettek Somogy megye üzemeinek szocialista brigádjai, községei, 
Kaposvár, Nagyatád és Siófok hivatalai, intézményei és a szakmunkásképző intézetek 
tanulóifjúsága részére. A pályázat és a vetélkedő célja a megye harminc éves törté-
netének feldolgozása, napjaink életének bemutatása és a jövő terveinek ismertetése. 

A szocialista brigádok, a községi csapatok, valamint a városok hivatalai, intéz-
ményei és a szakmunkásképző intézetek vetélkedője időben és felépítésben különbö-
zik, s csak a megyei döntőn, 1975. március 29-én kapcsolódik össze. 

A többfordulós vetélkedő ismeretanyaga a következő témaköröket öleli fel: tár-
sadalom és belpolitika, gazdaságpolitika, szociálpolitika és népesedéspolitika, történe-
lem, irodalom és művészet. 

A szocialista brigádok vetélkedőjére csak fizikai dolgozókból álló brigádok nevez-
hettek. A vetélkedőt négy fordulóban bonyolítják le. 

A levelező fordulóban a brigád kollektíván készíti el a kijelölt feladatokat s azt 
írásban megküldi a Latinca Sándor Megyei Művelődési Központnak. A pályázatokat 
1974. június 15—30 között, öttagú bíráló bizottság értékelte. Ebből a fordulóból 12 vi-
déki és 12 kaposvári brigád jutott be az elődöntőbe. 

Az elődöntőbe jutott brigádok 1974. októberében nyilvános vetélkedőn vettek részt. 
A két elődöntőben 5—5, összesen 10 csapat jut a megyei döntőbe. A megyei döntőbe 
jutott brigádoknak az üzem, a vállalat életéről, munkásságáról dokumentumkiállítást 
kell készíteni, be kell mutatni brigádnaplójukat, amelyet központi bíráló bizottság 
értékel. 

A megyei döntő lebonyolítása az elődöntőhöz hasonlóan történik és 1975. január-
jában, Kaposváron kerül rá sor. Az első három helyezett továbbjut a községekkel és 
szakmunkásképző intézetekkel közösen Rendezendő megyei döntőre, amelyet Somogy 
megye felszabadulásának 30. évfordulóján, 1975. március 29-én rendeznek meg. 

A pályázatban és vetélkedőben résztvevő csapatok oklevelet, az elődöntők, a döntő 
helyezettjei oklevelet és értékes díjakat kapnak. 

A községi csapatok vetélkedőjére nevező csapatokat a KISZ-szervezet, a Hazafias 
Népfront és a helyi termelőszövetkezet együttesen állítja össze. A vetélkedő három 
fordulóban történik (községi selejtező, járási elődöntő és megyei elöntő). 

A pályázat négy részből áll: be kell mutatni a falukrónikát, dokumentumkiállítást 
kell készíteni a falu felszabadulás utáni történetéről és életéről, el kell készíteni a le 
vél tár által összeállított adattárat, dolgozatot kell írni „Hogyan képzeljük el községünk 
fejlődését 1985-ig" címmel. 

A járási bíráló bizottságok 1974. október végéig értékelték a'pályázatokat. Elfoga-
dás esetén a csapatok részt vehetnek a járási elődöntőn. Az elődöntőket 1975. január 
31-ig bonyolítják le, s a járás legjobb csapata továbbjut az 1975. március 29-i megyei 
döntőbe. 

A felszabadulási pályázaton és vetélkedőn résztvevő csapatok oklevelet kapnak, 
a járásonkéntí II—VI. helyezettek oklevélben és értékes díjban részesülnek. 

Kaposvár, Nagyatád és Siófok városok hivatalainak, intézményeinek vetélkedőjére 
nevezhet a három város valamennyi hivatalának és intézményének egy-egy csapata 
A vetélkedő a nevezést követően két fordulóból áll, külön városi selejtezőkből és dön-
tőkből. A városi selejtezőket október végéig bonyolítják le. Az első négy helyezett 
jut a döntőbe, amelyre 1975. január jában kerül sor Siófokon. A pályázaton és vetél-
kedőn résztvevő csapatok oklevelet, a döntő III—XII. helyezettjei oklevelet és értékes 
díjakat kapnak. 

A Szakmunkásképző Intézetek vetélkedőjét a megye valamennyi szakmunkás-
képző intézete részére meghirdették. A nevezést követően pályázatot kellett készíteni, 
amely három részből állt: az iskola történetének és krónikájának írása, illetve bemu-
tatása; dokumentumkiállítás rendezése aiz iskola életéről; végül dolgozat írása „Mi-
lyen lesz szakmám 20 év múlva?" címmel. 

A pályázat elfogadása esetén az intézmény csapata a megyei döntőbe került, ame-
lyet 1975. január hónapban tartanak meg. A döntő első helyezettje résztvesz az 1975 
március 29-i összevont megyei döntőn. A pályázaton és vetélkedőn résztvevők okle-
velet, a II—VI. helyezést elérők oklevelet és értékes díjakat kapnak. 

A pályázatot és vetélkedőt tartalmilag és módszertanilag segíti a Megyei Könyv-
tár, a Levéltár és a Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága. 
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