
PÁLYÁZAT 1 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 

a közművelődési intézményekkel együtt 

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
hirdet kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára. 

Pályázni lehet olyan szabadon választott helytörténeti téma feldolgozásával, a mely megyénkhez. 
vagy annak kisebb régiójához,valamely településéhez kapcsolódik. Alapkövetelmény, hogy a pályázó 
eredeti kutatómunkát végezzen, közgyűjteményben levő vagy oda be nem gyűjtött eredeti történeti for-
rásokat: muzeális értékű tárgyakat, levéltári és egyéb dokumentumokat, fényképeket és egyéb ábrázo-
lásokat, visszaemlékezéseket stb. használjon, vagy saját tapasztalatait jegyezze le. s jegyzeteiben azok 
pontos lelőhelyét tüntetesse fel. Csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás alatt nem álló munkát foga-
dunk el! Helytörténeti témájú OKTV dolgozat beküldhető. 

Feldolgozásra kiemelten javasolt témák: Elszármazottak. A településen születettek, hosszabb-rö-
videbb ideig ott élt személyek dokumentált életútja. Kitelepítettek. Az 1950-esévek elején lakóhelyem-
re kitelepítettek emlékezete idősek visszaemlékezései alapján, fényképekkel, dokumentumokkal. Csa-
ládom története. Anyakönyvi kutatás, fényképes dokumentáció, idős családtagok visszaemlékezései. 
Vásárlási szokásaink, lehetőségeink az elmúlt fél évszázadban. Változások nyomon követése visszaem-
lékezések, háztartásban fellehető dokumentumok alapján (helyszínének, mennyiségek változása, a vá-
sárló indíttatásai stb.) 

A pályázatot ifjúsági (20 év alatti) és felnőtt korú kutatók számára hirdetjük meg. rajtuk kívül pá-
lyázhatnak csoportok: ifjúsági és felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közösségek is. 

A legsikeresebb pályamunkák pénz- és könyvjutalomba részesülnek! 
A pályamunkákat két megegyező példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazga-

tósága címére kérjük beküldeni (Szolnok, Pf. 128. 5001). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: TÖRTÉ-
NELEM. Lezárt borítékban helyezzék el a pályázó adatait: I. a pályázó(k) neve(i). a pályázó csoport 
megnevezése; 2. életkor, foglalkozás; 3. munkahely, iskola; 4. a pályamunka címe. A pályázat jeligés, 
ezért a jeligét és a kategóriát a borítékon kérjük jelezni! 

A pályázat beküldési határideje: 2008. február 20. 

A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket, gyűjtési szempontokat stb.) a 
Damjanich János Múzeum, valamint a területileg illetékes tájmúzeumok munkatársai nyújtanak (sze-
mélyesen, levélben vagy a muzeum@dim.hu címen). 

• 
Felhívás a 2008. évi Jászságért Díjra 

„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított 
Jászságért Díj tizenhetedik alkalommal történő kiírását. 

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, 
aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett. 

A díj adómentes összege: 1 000 000 forint. 

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium 
magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt. 

A javaslatok benyújtásának határideje: 2008. február 29. 
Ajavaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest 114 Rb. 367. 
alapitvanv@iaszokegyesulete.hu 
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