
PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! 

A MÚZEUMOK ÚJ- ÉS LEGÚJABB KORI TÖRTÉNETI 
ORSZÁGOS PÁLYÁZATÁNAK FELHÍVÁSA 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Munkásmozgal-
mi Múzeum 1983-ra és 1985-re országos pályázatot hirdet. 

Kiemelt témák: 
Az életmód története. Ebben a témakörben pályázni lehet városi, illetve városba költözött család, 

vagy agrárproletár család többgenerációs életútjának leírásával, továbbá település, lakótelep, épület 
lakásviszonyainak, kialakult szokásainak, hagyományainak feltárásával. 

A kulturális egyesületek története. Dalkör, olvasóegylet, amatőr színjátszókör, önképzőköri egylet, 
munkásotthon, település kulturális egyletei történetének megírása, dokumentumainak, tárgyainak 
összegyűjtése. 

Új- és legújabb kori történeti emlékhelyek. Tájegység, település, városrész emlékhelyi adatainak 
összegyűjtése, az emlékhelyek, emléképületek, emlékművek, emléktáblák, temetők, sírok történetének 
leírása. 

Pályázni lehet még egyéb témájú helytörténeti feldolgozásokkal is, de a kiemelt témák az elbírálás-
nál előnyt élveznek. 

A pályázatot egyéni és csoportos tagozatban hirdetjük meg. Az egyéni tagozaton belül külön 
bíráljuk az ifjúsági pályamunkákat. Fokozottan számítunk az iskolai és helytörténei szakkörök, szocia-
lista brigádok közös munkán alapuló pályamunkáira. A történeti kutatással foglalkozó intézetek tudo-
mányos munkatársai a pályázaton nem vehetnek részt. 

Az országos pályázat a megyei pályázatokra épül, tehát kétlépcsős. A pályázatokat az illetékes 
megyei múzeumi igazgatósághoz, Budapesten pedig a Budapesti Történeti Múzeumhoz két példányban 
kell beküldeni. A beküldés határideje: 1983 és 1985. év augusztus 31. 

A megyei és a fővárosi eredményhirdetés októberben, az Országos Műemléki és Múzeumi Hónapban 
lesz. A megyei múzeumi igazgatóságok és a Budapesti Történeti Múzeum az általuk elbírált pályázatok 
egyik példányát továbbítják a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumhoz. A végső döntést a pályázatot 
meghirdető szervek közös bírálóbizottsága hozza meg. Az országos döntőhöz csatlakozik a KISZ által 
az Országos Diáknapokra meghirdetett pályázat is. Az országos eredményhirdetés 1983-ban és 1985-
ben a munka ünnepéhez, május l-hez kapcsolódik. 

Az országos pályázat pályadíjai: 
Országos ifjúsági egyéni kategória: I. díj (1 db) 5 0 0 0 Ft, II. díj (2 db) 3 0 0 0 Ft , III. díj (3 db) 2 0 0 0 

Ft. Országos csoportos kategória: I. díj (1 db) 5000 Ft , II. díj (2 db) 3000 Ft, III. díj (3 db) 2000 Ft. 

A nemzetiségi témában vagy nemzetiségi nyelven írt pályamunkákat külön kategóriában díjazzuk. 
Amennyiben valamelyik pályamunka múzeumi szempontból értékes,jelentősebb mennyiségű anyagot 
tár fel, úgy azt kiállításon is bemutatjuk. A beküldött pályaműveket leltárba vétel után kéziratnak 
tekintjük és a szerzői jog erre vonatkozó szabályai szerint kezeljük. 

Kérjük a témák iránt érdeklődő egyéni és csoportos pályázókat, hogy már munkájuk megkezdése-
kor keressék meg a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum (Budapest, I. Budavári Palota A épület, levél-
cím: 1250 Budapest, Postafiók 23., telefon: 160-030, 160-100, 160-170). Adattárát, ahol részletesebb 
tájékoztatást kaphatnak. 

HAZAFIAS NÉPFRONT MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI MÚZEUM 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
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FELHÍVÁS 
a „Tájak—Korok—Múzeumok" mozgalomban való részvételre 

A „ T á j a k - K o r o k - M ú z e u m o k " elnevezésű közművelődést szolgáló mozgalom célja: hazánk, termé-
szetvédelmi területeinek, műemlékeinek, múzeumainak megismerése, a szabad idő hasznos és egyben 
játékos összekapcsolása a turizmussal. 

A „ T á j a k - K o r o k - M ú z e u m o k " mozgalomban mindenki részt vehet egyénileg, vagy csoportosan, 
aki a mozgalom által kiadott részvételi lappal igazolja látogatását a Magyarország látogatható termé-
szetvédelmi területei, műemlékei, múzeumai' című térképen feltűntetett és a hozzá tartozó címjegy-
zékben felsorolt létesítményeknél. A szóban forgó kiadványt a múzeumok portáin, idegenforgalmi 
hivataloknál és az IBUSZ irodáiban lehet megvásárolni. Ugyanitt díjmentesen kapható a zöld részvételi 
lap, amelyben a látogatást igazoló pecséteket gyűjtik. 

A füzetben mintegy 8 0 0 természetvédelmi terület, műemlék és múzeum jellemző adatai szerepelnek 
megyénként, sorszámozva. A füzetben kék színnel jelölt természetvédelmi terület, műmlék, vagy mú-
zeum sorszáma megegyezik a helyszínen lévő bélyegző sorszámával és a tájékozódás megkönnyítése 
érdekében tábla jelöli a helyszínen, hogy ott bélyegzőhely van. 

A részvételi lapon címzettként a „Magyar Hirdető Sajtófigyelő Szolgálata" szerepel, mint gyűjtő-
hely, de címezhetők a lapok közvetlenül is. (Tájak-Korok-Múzeumok Szervező Bizottsága 1476 Bp. 
100. Pf. 54. ) 

A pontszámok összeadása után kérjük, hogy a felbélyegzett részvételi lapot kitöltve, a címek 
valamelyikére küldjék el. 

Pontozás: A bronzfokozatú jelvényhez a zöld lap kockáiban 40 pontot érő bélyegzésnek kell lennie. 
Egy bélyegzés, ha az a lakóhelyen történik (egy megyén belül minden község külön lakóhelynek 
számít) egy pontot ér, ha lakóhelyen kívüli, akkor kettőt. Beküldés után postafordultával bronz 
fokozatú jelvényt és egy, az ezüst fokozat eléréséhez szükséges rózsaszínű lapot kap. Az ezüst fokozat 
feltétele: 30 pontot érő bélyegzés, de ezeknek legalább fele lakóhelyen kívüli legyen és természetesen 
nem tartalmazhatja az első lapon már igazoltan felkeresett helyek bélyegzőit. Az arany fokozat felté-
tele ugyancsak 30 pont, de ezek mindegyike lakóhelyen kívüli és eddig nem szerepelt látogatást 
igazoljon. Nyugdíjasok és 14 éven aluli általános iskolások minden fokozatot 1 0 - 1 0 ponttal keve-
sebbel érhetnek el. Kollektívák, szocialista brigádok stb. csoportosan vehetnek részt a mozgalomban, 
egyetlen részvételi lappal is, eredményeikért a jelvényekkel azonos fokozatú emléklapot kapnak. 

Ha egy lapon a fokozathoz szükséges pontszámon felüli bélyegzés van, azt az értékelésnél a követ-
kező lapra átvezetik. A feladatok teljesítése nincs határidőhöz kötve. Az értékelés a mozgalomban 
részt vevő személyek, vagy csoportok lakóhelyének és a bélyegzők sorszámának összehasonlítása révén 
történik. A három jelvény elérése után mindenki újból kezdheti a versengést. Jutalomsorsolással és 
különféle pályázatokon való részvétellel értékes dijakat nyerhetnek. 

A versengés általános helyzetét évenként október hónapban mérik fel, a szeptember 30-ig beküldött 
részvételi lapok alapján és a kiemelkedő teljesítményt elérők minden év októberében a Múzeumi és 
Műemléki Hónap idején jutalomban részesülnek. 

Kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat! 
Javasoljuk a művelődési házaknak, múzeumoknak, iskoláknak, társadalmi szervezeteknek, hogy 

alakítsanak „Tájak-Korok-Múzeumok"-klubokat , vagy meglévő klubjaik programjába építsék be a 
TKM-élménybeszámolókat, diavetítéseket, fotó- és levelezőlap-kiállításokat. 

Szeretnénk felhívni f igyelmüket új kiadványunkra, a TKM Kiskönyvtár sorozatra. A folyamatosan 
kiadásra kerülő füzetek hasznos segítséget adnak a címjegyzékben felsorolt műemlékek, múzeumok, 
állandó kiállítások és az ország természetvédelmi területeinek alaposabb megismeréséhez. A sorozatban 
egy-egy tájegység látogatására túrajavaslatokat tartalmazó füzetek is kiadásra kerülnek. 

Célunk, hogy a TKM-mozgalomba bekapcsolódott országjárókat újabb feladatokkal, további részvé-
telre ösztönözzük, kulturális emékeink és értékeink minél alaposabb megismeréséhez segítsük. Ehhez 
kérjük és igényeljük a TKM-mozgalomhoz csatlakozó aktív segítséget is. 

Kérdésekkel, javaslatokkal, észrevételeikkel forduljanak az alábbi címre: „Tájak-Korok-Mú-
zeumok" Szervező Bizottsága Budapest 100. Pf. 54. Könyves Kálmán krt. 40. 1476. 

HELYREIGAZÍTÁS. 1981. 3. számunk B - 2 borítójának képaláírásai sajnálatos módon felcserélődtek. 
Helyesen a felső kép ábrázolja az egykori iskolaépületet és az alsó a Bartók család lakását. 
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Bartók Béla szülőháza Nagyszentmiklóson 

tum?**?** 

Bartók Béla apjának és nagyszüleinek sírja Nagyszentmiklóson (Móser Zoltán) 
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Ólomból öntött guzsalytű Bogyiszlóról (Hornyák László rajza) 




