„ Emlékeket tollhegyre” pályázat
A MNL Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Levéltára 2020 márciusában, a veszélyhelyzet ideje
alatt a Hetedíziglen családtörténeti projekt keretében „Emlékeket tollhegyre” címmel
pályázatot hirdetett a szépkorúak részére. A pályázók a következő témakörökből választhattak,
bemutathatták:


A legszebb családi ünnepeket



Régi húsvéti szokásokat, versekkel, képeslapokkal, képekkel színesítve



A család példamutató tagjának élettörténetét, akikre ma is büszkék



Báli emlékeiket



Régi naplóikat mai szemmel



vagy Nagyanyák konyháját (régi receptek ma elkészítve – fotóval megörökítve)

2-10 oldalas pályamunkákat vártunk, amelyeket 2020. augusztus 10-ig fogadtunk elektronikus
formában. A közlési engedélyt is tartalmazóakat honlapunkon folyamatosan megjelentettük,
hiszen a szakmai díjazottak mellett a közönségdíjazottakat is szerettük volna jutalomban
részesíteni.
Összesen 24 pályamunka érkezett. Legtöbben az Akikre büszkék vagyunk témát választották.
A pályázók szívesen mutatták be édesapjuk, édesanyjuk, Önmaguk vagy családjuk példamutató
tagjának az élettörténetét, de volt, aki báli emlékeivel vagy régi naplójával örvendeztette meg
a zsűrit, illetve az olvasóközönséget. Minden pályázónk nagyon értékes és megható történeteket
osztott meg velünk, amit ajándékkönyv csomaggal szeretnénk meghálálni.
A legtöbb pályaművet Hankó András tiszaújvárosi lakos küldte be, összesen 8 írásművet
nyújtott be hozzánk. Ezek többsége családja kiválóságait mutatja be, de egy régi recepttel is
megörvendeztette a zsűrit. Több pályamunkát küldött még Kósáné dr. Oláh Julianna, dr. Tóth
Eszter és Péter Lászlóné.
Legkedvesebb családi emléket felidéző mű: Mán Éva, Boronkay Ferencné és Kósáné dr. Oláh
Julianna (Báli emlékei) alkotása.
A legszívhezszólóbb pályamunkákat Bajnok Lászlóné, Kósáné dr. Oláh Julianna, Madár
Tiborné Tóth Diána Lujza, Péter Lászlóné küldték meg levéltárunknak, akik családtagjaikat,
őseiket mutatták be visszaemlékezéseikben.
Legizgalmasabb kutatást tükröző írások dr.Tóth Eszter munkái.
Többen vetették papírra gyermekkori emlékeiket, amelyek között kedves pillanatok és
szívszorongató élmények is vannak. Csalah Attiláné, Jusztus Józsefné, dr. Szöllősy Tibor,
Pásztor István, Ráski Bertalan írásainak segítségével megérint bennünket egy még
karnyújtásnyira lévő korszak lehellete.

A pályázók mindannyian döntősök. Ki a szívhez szóló, ki a legbájosabb emlék, ki a
legizgalmasabb történet, ki a családtörténet feltárásában legszorgalmasabb kutató, ki a
leglíraibb írás kategóriában vihetné a pálmát. A nyertesek pedig mi vagyunk, akik olvashatjuk
ezeket az írásokat és részesei lehetünk általuk egy-egy család életének.
Van azonban egy közönségdíjasunk, aki a legtöbb lájkot kapta az internetes közzétételben, ő
Hankó András.
Azt reméljük, hogy helyezés nélkül is mindannyian győztesnek érzik magukat, és a rendkívüli
helyzet, a karantén könnyebbé tételéhez hozzájárult az is, hogy több időt töltöttek a régi kedves
emlékek felidézésével és papírra vetésével.
Köszönjük szépen a beérkező értékes pályaműveket és ezúton is gratulálunk mindenkinek.

