
HÍREK HÍREK 

A pályázaton résztvett diákok csapata 

Kiosztot ták a XVIII. Ózd i Hon i smere t i 
Pályázat d í j a i t 

Ünnepélyes keretek között került sor az ózdi 
honismereti pályázat díjainak átadására a Bükk 
Művelődési és Vendéglátó Ház étterében. A meg-
jelenteket Nagy Károly, a Lajos Árpád Honismereti 
Kör vezetője köszöntötte. Ezt követően Gazsikné 
Kovacsics Erzsébet közművelődési felügyelő vette 
át a szót. Bevezetőjében elmondta, hogy az Ózdi 
Lajos Árpád Honismereti Kör csaknem két évti-
zede igen fontos szerepet tölt be Ózd és környéke 
tudományos-közművelődési életében. A Kör 
tevé-kenységei sorában különösen kiemelkedő az a 
tu-dományos munka, amely a város, illetve a táj 
megismerését, múltjának feltárását szolgálja. A 
Kör tagjainak publikációi megyei, országos szak-
lapokban, tudományos ismeretterjesztő kiadván-
yokban rendszeresen napvilágot látnak, a hossz-
abb lélegzetvételű és fontos új ismereteket szolgáló 
dolgozatok, pályázatok pedig önálló kis-
monográfiákban jelentek, illetve jelennek meg. 
Nem kis büszkesége városunknak, hogy a 
megyében egyedül vagyunk azzal, hogy ma már 
XVIII. alkalommal kerül sor pályázati eredmény-
hirdetésre, a pályadíjak kiosz-tására. 

1998-ban 6 dolgozat szerepelt az ifjúsági kate-
góriában. Terjedelmük az illusztrációkkal és ok-
mányokkal együtt 379 oldal. Valamennyi munka 
témája történeti, négy az Ózdi Olvasó Egylet 
históriájával foglalkozó. Egy pályamunka egy nyu-
gati hadifogoly naplójának anyagát tartalmazza 

kis kommentárral, egy pedig az Ózd-környéki 48-
as emléket vette számba. Az, hogy a dolgozatok 
nagyobb része az Olvasó Egylet múltjával, illetve 
az Olvasó Egyleten belüli különféle művelődési 
szektorokkal foglalkozik, a szaktanárok hatásának 
is köszönhető. 

Díjat nyert pályamunkák szerzői: 
I. díj és emlékplakett „Az olvasóegyletek, kul-

turális egyesületek és egyéb kulturális in-
tézmények létesítése és működése lakóhelye-
men..." című pályamunka szerzője. Készítette: 
Csiki Melinda, gimnáziumi tanuló, felkészítő tanár: 
Tuzáné Mák Zsuzsanna 

II. díj „A történelem az idők tanúja..." Szerzői Az 
Ózdi Vasvár úti általános Iskola történelem fakul-
tációs csoportjának tanuló, felkészítő tanára: dr. 
Csiki Z oltánné. 

III. díj „Az Olvasóegyletek kulturális egyesü-
letek és egyéb kulturális intézmények létesítése és 
működése lakóhelyemen..." Szerzője: Papp Gábor 

fimnáziumi tanuló, felkészítő tanár: Tuzáné Mák 
suzsanna 
Pénzjutalomban részesült. Az ózdi színjátszás 

története. Szerző: Bíró Lilla gimnáziumi tanuló, 
felkészítő tanár: Tuzáné Mák Zsuzsanna - 50 év az 
Olvasóban. Szerző: Halász Éva gimnáziumi tanuló, 
felkészítő tanár: Tuzáné Mák Zsuzsanna - Felaján-
ljuk a hazának ... erős ... karjainkat. Szerző: Bánfalvi 
Levente, Széchenyi István Közgazdasági Szak-
középiskola IV. osztályos tanulója, felkészítő tanár: 
Zsolnay Piroska. 
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Elismerésben és pénzjutalomban részesült dr. 
Csíki Zoltánné, a Vasvár úti Általános Iskola törté-
nelemszakos tanára, a pályázó diákok felkészítésé-
ben többéves munkájáért, tevékenységéért. 

A felnőtt kategória eredményei: 
I. díj emlékplakett Az Ózdi Siemens-Martin 

acélgyártás története... Szerző: Vass Tibor, II díj Ke-
resztelési szokások év névadás Bánrévén. Szerző: 
Molnár Mihály. III. díj A várkonyi jelenet. Szerző: 
Bánfalvi László 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a nagy 
hagyományokkal rendelkező Ózdi Honismereti 
Pályázat az idén is több kiváló munkával gazda-
gította a város és környéke hon- és helytörténeti, 
valamint néprajzi irodalmát. A pályázat jövőbeni 
fenntartása mindenképpen indokolt és támoga-
tásra érdemes. 

Valamennyi díjazott pályamunka részt vesz az 
1999-es megyei országos pályázaton is. 

Kerékgyártó Mihály 

„1000 éve Európában" 
Magyar Mil lennium Gyermekrajz Pályázat 

A BARCSAY GYERMEKKÉPZÖMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY a MAGYAR MILLENNIUM EMLÉK-
BIZOTTSÁG támogatásával gyermekrajz pályázatot hirdet a magyarországi, a szomszédos országbeli, 
valamint a Nyugaton élő 6-14 éves korii, magyar és a magyarországi nemzetiségi gyermekek részére, 
az államalapítás 1000. évfordulója alkalmából, az alábbi szabadon választható témakörökben: 

- A kalandozásoktól az államalapításig. 
- István király élete a krónikák és legendák alapján. 
- István királyról és az államalapításról szóló szabadon választott irodalmi művek illusztrálása. 
- Magyarország az államalapítástól a 2000. évig a fő történelmi korszakok, sorsfordulók ábrázo-

lásával. (Elsősorban azoknak a korszakoknak, eseményeknek a megjelenítésével, amelyek európai 
létünkre, kapcsolatainkra, eredményeinkre utalnak.) 

- A közös haza. A magyarság és a magyarországi nemzetiségek együttélése a történelem folyamán. 
A pályázaton való részvétel feltételei: 
1. A pályázatra be lehet nevezni: egyénileg és csoportosan. 
2. Pályázni lehet: egyedi rajzzal (tus, diófapác); sokszorosított grafikával, (papír-, linó-, fametszet); 

pasztell(por-, olajpasztell), temperával készült képükkel, különálló munkákkal és sorozattal. 
3. Egy pályázótól maximum 5 munkát fogadunk el. (A sorozat egy műnek számít.) 
4. Minden gyermek az 1998-as évben készült eredeti művel pályázhat, amely nem szerepelt még 

kiállításon. 
5. A pályaművek formátuma kötetlen, de lehetnek A/3-as méretnél kisebbek és 50x70 cm-es méret-

nél nagyobbak. 
6. A pályamunkák hátoldalán a következő adatokat kérjük nyomtatott betűkkel feltüntetni: 
- az alkotás címe (a III. témakörnél az irodalmi mű megnevezésével), technikája, mérete; 
- a pályázó teljes neve; 
- születési dátuma, osztálya; 
- a beküldő iskola, intézmény neve, címe; 
- a felkészítő tanár neve. 
7. A pályamunkákat iskolákon, intézményeken keresztül kérjük beküldeni, egy gépelt, összesítő 

listával, melyen szerepel sorszámozva, a pályamunkával beazonosítva, minden pályázó neve, kora, 
osztálya és az alkotás címe, technikája, merete. A sérülten (hajtva, szakadtan), valamint hiányos ada-
tokkal és késve érkező munkákat nem vesszük figyelembe. 

8. Beküldési határidő: 1998. november 15-30-ig. 
9. Cím: Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány, 1775. Budapest, Pf. 7. 
10. Pályamunkákat nem adunk vissza. A kiállított pályamunkákból archívumot hozunk létre. A 

Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány fenntartja magának a pályaművek publikálási jogát. A 
díjazott munkákból katalógust jelentetünk meg és tervezzük naptárak, képeslapok kiadását is. 

A pályamunkákat szakemberekből álló zsűri bírálja el 3 kategóriában, az életkor figyelembe 
vételéveí. Korcsoportok: I.: l ^ t . osztály, II. 5-6. osztály, III.: 7-8. osztály. A zsűri a korcsoportok és tech-
nikák szerint egy I., két II., három III., négy IV., öt V., összesen 180 díjat oszthat ki. Minden díjazott ok-
levelet, katalógust kap. Az I., II. helyezettek meghívást kapnak a Magyar Millenniumi Emlékbizottság 
Titkárságától egy kiemelkedő millenniumi rendezvényre. Az I., II., III. helyezettek közül meghívást 
kapnak a Barcsay Képzőművészeti Iskola hagyományos - 3 hetes - nyári néprajzi-rajz alkotótáborába. 

A legeredményesebben szereplő iskolákat és a felkészítő tanárokat külön elismerésben részesítjük. A 
díjak átadására a Magyar Millennium Gyermekrajz Pályázat kiállításának megnyitóján kerül sor, 
előreláthatólag 2000 tavaszán, a Budapesti Tavaszi Fesztivál idején. 

Budapest, 1998. január 1. 
A Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány Kuratóriuma 

Tel.:/Fax: 322-7473. Internet: http:ZAunpro.hu/barcsay 
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