Pályázati felhívás
1. A Csongrád Megyei Tanács Népművelési Osztálya, Oktatási Osztálya, a T á r sadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat és a hódmezővásárhelyi
Tornyai János Múzeum
HAZÁNK FELSZABADULÁSA 10. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
'hasonlóan az elmúlt évihez, a Néprajzi Múzeum országos gyűjtőpályázata keretében
az iskolai és iskolánkívüli honismereti nevelés elősegítése, haladó hagyományaink,
feltárása céljából
MEGYEI SZÜLŐFÖLDISMERETI PÁLYÁZATOT
ír ki.
2. A pályamunkák a helyi források (szájhagyomány, helyi okleveles anyag) f ö l tárása, illetve közvetlen megfigyelésre támaszkodó eredeti helyszíni gyűjtésen alapuljanak.
3. A pályamunkákat a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum címére kell beküldeni — Hódmezővásárhely, postafiók 70. — 1955. szeptember 30-ig bezárólag. É r d e k lődőknek a múzeum megküldi a »Szülőföldismereti Mozgalom Tájékoztatója« című
ismertetőt.
4. Pályadíjak:
Első díj:
3000 — Ft
Második díj:
2000.— Ft • '
Harmadik díj:
'
1000.— Ft
'
• Negyedik díj:
500.— Ft
Ötödik díj:
•
500.— Ft
5. A pályamunkákat elbíráló bizottság a beérkezett művekről és a pályadíjak k i osztásáról szóló jelentését a megyei napilapokban 1955. októberében teszi közzé.
6. A pályázni óhajtók részvételi szándékukat levelezőlapon vagy levélben jelentsék be a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeumnak. A beküldött pályamunkákon név,
lakcím, foglalkozás feltüntetésé szükséges.
\

Pályázati felhívás

A Magyar—Szovjet Társaság Csongrád megyei elnöksége és a.Magyar Írók Szövetsége szegedi csoportja pályázatot hirdet °a magyar—szovjet barátság goridolatát
kifejező irodalmi pályaművekre.
Pályázni lehet lírai-, és elbeszélő költeményekkel, prózai elbeszélésekkel.
A pályázni óhajtók szándékukat a Magyar Írók Szövetsége szegedi csoportjának
titkárságán írásban vagy személyesen 1955. május 31-ig jelentsék. (Horváth Mihály
utca 3., fszt. Hivatalos órák: kedden 5—7-ig.)
A jeligével ellátott műveket a Magyar Írók Szövetsége szegedi csoportjának lektorátusa címére gépírással kell eljuttatni.
A pályázat beküldési határideje: 1955. szeptember 1.
. A pályadíjat nyert műveket a Magyar—Szovjet Társaság Csongrád megyei elnöksége és a Magyar Írók Szövetsége szegedi csoportja antológiában fogja megjelentetni a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ez évi évfordulóján. A pályázati
díjakat is ekkor osztják ki.
Pályadíjak:
Vers:
I. díj? 800 Ft
II. díj: 500 Ft
III. díj: 300 Ft
Elbeszélés, novella: I. díj: 1500 Ft
II. díj: 1000 Ft
III. díj: 500 Ft
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