
: PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT!PÁLYÁZAT! 

Magyarország legújabbkori történetének jelentős jubileuma 1975. április 4.: 
hazánk felszabadulásának 30. évfordulója. Ebből az alkalomból a KISZ Központi Bi-
zottsága mellett működő Diáknapok Országos rendező Bizottság az ország középfokú 
iskoláinak diákságát (középiskolásokat és szakmunákstanulókat) mozgósító nagy diák-
fesztivál, az 1975. évi, májusi Országos Diáknapok (a keszthelyi Helikoni Ünnepségek, 
Sárospataki Diáknapok, gyulai Erkel Diákünnepek, Soproni Országos Diáknapok, egri 
Gárdonyi Géza Diáknapok) keretében meghirdeti 

az O r s z á g o s D i á k n a p o k h e l y t ö r t é n e t i pá lyáza tá t 

A pályázati témák: 
1. A község, város, vagy esetleg megye felszabadulásának és demokratikus új já-

születésének ismeretlen adatai, a felszabadulás előtt vagy után a munkásmozgalom-
ban tevékenykedő személyek visszaemlékezése alapján. A pályázó csak a saját maga 
által gyűjtött ú j visszaemlékezések alapján írhatja meg dolgozatát. 

2. A felszabadulás utáni korszakban a munkásmozgalomban tevékeny szerepet 
játszott személy, veterán életútjának megírása, belefoglalva a felszabadulás előtti te-
vékenységét is. Mellékletként javasolható az illető személyével kapcsolatos fotó és 
egyéb dokumentumanyag (ill. azok fénymosolata) csatolása. 

3. A MADISZ, vagy más demokratikus ifjúsági szervezet története a felszaba-
dulás utáni ifjúsági vezetők elbeszélései és visszaemlékezései alapján. 

4. Egy helység, vagy intézmény (iskola, üzem, vállalat, tsz stb.) története a fel-
szabadulás után. Emeli a pályamű értékét a hozzá csatolt (az intézmény és egyes 
dolgozók életével, fejlődésével, életpályájukkal foglalkozó) fényképanyag, valamint 
táblázat, grafikon, statisztika. 

A pályázatot 2 példányban kell beküldeni az országos pályázatra, a következő 
címre: Magyar Nemzeti Múzeum 1370 Budapest, Múzeum kert 14—16. 

A pályázat beküldési határideje: 1975. március l-ig a megyéhez, 
1975. április l-ig az országosra. 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága és a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága, a fővárosi kerületi helytörténeti bizottságokkal együtt felszabadulásunk 30. 
évfordulója alkalmából 

30 ÉV — EGY TÖRTÉNET 

címmel pályázatot hirdet. 
A pályázat célja olyan, eddig nem közismert élmények rögzítése, amelyek szo-

ros összefüggésben vannak az elmúlt évtizedek hétköznapjaival, kiemelkedő eseme-
nyeivel. A szocialista építés békés és harcos napjait rögzítő visszaemlékezések törté-
neti forrást jelenthetnek a következő évtizedek számára. 

A pályázók rögzítsék az egyének vagy csoportok életét meghatározó eseményeket 
a felszabadulás első napjaitól, napjainkig. 
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A pályázaton résztvehet bárki, aki öt gépelt oldalnál nem hosszabb leírásban 
foglalkozik az elmúlt 30 év bármely politikai, gazdasági, kulturális eseményével, az 
ahhoz fűződő személyes élménnyel. 

A pályázatokat a kerületi népfront bizottságokhoz kell beküldeni. Határidő: 1975. 
január 15. 

A pályázatokat először kerületenként értékelik és díjazzák. A legjobb 10 pályá-
zat minden kerületből a fővárosi bíráló bizottság elé kerül. A kerületenkénti ered-
ményhirdetés: 1975. április 2-án lesz. 

A fővárosi bíráló bizottság véleménye alapján az alábbi díjak kerülnek kiosz-
tásra: I. díj 2000,— Ft, II. díj 1500,— Ft, III. díj 1000,— Ft. További tíz pályamű 
500—500 Ft jutalomban részesül. 

A díjnyertes pályaművek közlésre vagy kiadásra kerülnek. 
a HAZAFIAS NÉPFRONT a FŐVÁROSI TANÁCS 

BUDAPESTI BIZOTTSÁGA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága és a „Budapest" Szerkesztősége pályá-
lyázatot hirdet 

ÍGY ÉLTEM, DOLGOZTAM A FELSZABADULÁS ELŐTT 

címmel. 
A pályázat célja személyes visszaemlékezések alapján minél hitelesebb képet 

nyerni elsősorban az üzemi munkások és a hozzájuk kapcsolódó kisjövedelmű réte-
gek — tanítók, OTI-orvosok, bolti eladókflkisiparosok, kiskereskedők stb. — egykori 
körülményeiről (kereseti és lakásviszonyok, a keresetek beosztása, munkakörülmé-
nyek, szervezeti élet, napi időbeosztás, családi élet, a szabad idő eltöltése és más 
érdekességek). Örülnénk, ha a pályázók írásaikhoz fényképeket, vagy más korabeli 
dokumentumokat is mellékelnének. 

A pályamű terjedelme legfeljebb 8—10 gépelt oldal lehet. 
Beküldési határidő: 1975. február 1. 
A pályaműveket a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága címére (1062. Nép-

köztársaság út ja 125.) kell beküldeni. 
A legjobb írásokat a „Budapest" folyóirat a szokásos honorárium ellenében közli. 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága és a Magyar Televízió a legkiemelkedőbb 
pályamunkák beküldőit jutalmazza. 

a „BUDAPEST" SZERKESZTŐSÉGE a MAGYAR TELEVÍZIÓ 
a HAZAFIAS NÉPFRONT BUDAPESTI BIZOTTSÁGA 

A Bács-Kiskun megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya — a Hazafias Nép-
front Elnökségének Honismereti Bizottsága, a Népművelési Intézet, a Magyar Nép-
rajzi Társaság és az MTA Néprajzi Kutató Csoportja támogatásával — az 1975. évi 
V. Dunamenti Folklór Fesztivál keretében meghirdeti a 

FOLKLÓR HELYE, SZEREPE, ALKALMAZÁSA A MAI ÉLETBEN 

című téma tanulmányban való feldolgozását. 
A pályamunkák a témát konkrét helyi példák alapján (egy vagy több népdal-

kör, díszítőművészeti kör, művészeti együttes, néptánc csoport, háziipari szövetkezet 
felszabadulás utáni gyűjtő, feldolgozó, önművelő és közművelődési tevékenységét, egy 
vagy több népművész pályáját, munkásságát végigkísérve, illetőleg a helyi, tájegy-
ségi népköltészet és népszokások továbbélését vizsgálva) dolgozzák fel. 

A pályázaton bárki részt vehet. Több szerző által közösen készített pályaművek 
is benyújthatók. A pályázat jeligés, a szerzők nevét, foglalkozását, életkorát és lakás-
címét tartalmazó iratot jeligével ellátott, zárt borítékban kell a pályamunkához csa-
tolni. 
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A pályaműveket 2 ritkán gépelt példányban, legfeljebb 40—50 oldalnyi terjede-
lemben kell elkészíteni. 

Beküldési határidő: 1975. április 15. A pályaműveket a Bács-Kiskun Megyei Mű-
velődési Központ, 6001 Kecskemét, Pf. 79 címre kell beküldeni. A pályamunkákat 
országos zsűri bírálja el. 

Pályadíjak: I. díj — 5000 Ft., II. díj (2 db) 3000 Ft., III. díj (3 db) 2000 Ft. 
A Bíráló Bizottság fenntar t ja a jogot, hogy a pályázat színvonalának megfelelően 

a pályadíjakat megosztva adja ki. A Bíráló Bizottság a legjobb pályamunkákat ki-
adásra javasolja. A beküldött pályaművek — a szerzői jogok épségben tartásával — 
a Népművelési Intézet, illetőleg az MTA Néprajzi Kutató Csoportja archívumában 
megőrzésre kerülnek. 

Eredményhirdetés: az V. Dunamenti Folklór Fesztivál alkalmával, 1975. július 
28-án. 

' az V. DUNAMENTI FOLKLÓR FESZTIVÁL 
ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGA 

KIEGÉSZÍTÉS 
az Országos Diáknapok népjrazi- és nyelvjárási pályázatához 

A Honismereti Híradó 1974. 4. száma közölte a 1975. évi Országos Diáknapok 
néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályazatának részletes felhívását. Az ott felsorolt 15 
általános (bármely vidéken kutatható) és 3 speciális (tanyás vidékeken, illetőleg 
hagyományos szőlőtermelő vagy bányavidékeken indokolt) ajánlott pályatétel kije-
lölése egyrészt olyan gyűjtési feladatokra kívánta felhívni a figyelmet, amelyek el-
végzését a néprajz- és a nyelvtudomány különösen fontosnak és időszerűnek tartja, 
s amelyek egyúttal bő választékot kínálnak a pályázóknak az érdeklődésüknek, fel-
készültségüknek, valamint a gyűjtőterület adottságainak megfelelő pályázati témák-
ból. (Városban lakó pályázók pl. — akik a 11. vagy a 15. pályatételt választják — egy 
több nemzedékében egyhelyben lakó munkáscsalád házberendezését, konyháját és 
konyhaeszközeit, illetőleg történetét, életmódját és kultúráját is feldolgozhatják.) 

Ahogy a pályázati felhívásból is kitűnik, természetesen a helyi adottságoknak 
megfelelő, szabadon választott pályázati témákat is fel lehet dolgozni. Ezekhez is, (pl. 
a falusi fiúk szabadtéri, sportszerű játékainak összegyűjtéséhez vagy — szövő-fonó 
vidékeken a házivászon falusi felhasználásának és jelentőségének feldolgozásához) 
kívánatos azonban útmutatást kérni. 

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályamunkáknak eredeti, helyszíni, nép-
rajzi gyűjtést kell tartalmazniuk, s hogy a pályaművet 2 példányban kell, 1975. már-
cius l-ig az illetékes megyei KISZ Bizottság címére beküldeni. 

(Szerk.) 
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