dombos, valamint sík, illetve buckás
területről —, amelyeken a domborza
ton túl a települések, utak, patakok,
tanyák ábrázolása jól értékelhető.
Bemutatásra kerülték azonos terü
letről kiadott különböző méretarányú
(1 :10, 25, 50, 100 000) térképszelvé
nyek a MN. Térképészeti Intézet mai
kiadványaiból.

Légifényképek, színes és fekete-fe
hér, selyemre nyomott úthálózati tér
kép, anaglif térkép és különböző mé
retarányú domborművek zárják a ki
állítás gazdag hadtörténelmi és kartog
ráfiatörténeti anyagát.
Csendes

László

HÍREINK
DR. GODÓ ÁGNES, 1974 júniusában
és júliusában kutatásokat folytatott a
Lengyel Népköztársaságban, magyar—
lengyel második világháborús témakör
ben.
A SZLOVÁK NEMZETI FELKELÉS
30. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
1974. szeptember 11-én emlékülésre
került sor a Hadtörténelmi Intézetben
a Csehszlovák Kultúra, a Hadtörténelmi
Intézet és Múzeum és a Magyar Nép
hadsereg Központi Klubja rendezésé
ben.
Szeptember 12-én a Magyar Néphad
sereg Központi Klubja nyári helyisé
gében (kiállítás nyílt a Szlovák Nem
zeti Felkelés címmel. A megnyitó be
szédet dr. Liptai Ervin ezredes, a
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum pa
rancsnoka mondta. A megnyitót talál
kozó és beszélgetés követte a felkelés
résztvevőivel. A beszélgetést Harsányi
János alezredes, a Hadtörténeti Mú
zeum parancsnoka vezette.
EMIL JADZIAK EZREDES, a Len
gyel Néphadsereg Hadtörténelmi Inté
zetének parancsnoka, szeptember első
hetében intézetünk vendége volt. Be
számolójában ismertette intézetének te
vékenységét, szervezeti felépítését, az
előadás után kialakult beszélgetésben
pedig intézetünk dolgozóinak kérdéseire
válaszolt.

MHSZ ÉLET címmel új módszertani
folyóiratot indít a Magyar Honvédelmi
Szövetség.
A Fegyveres Erők Napja tiszteletére
meginduló folyóirat feladata az MHSZen belül folyó módszertani és mozgalmi
munka összefogása.
Az elméleti és módszertani rovat a
vezetés elméleti kérdéseivel foglalkozik,
tárgyalja az egyes klubok közvetlen ve
zetési-irányítási problémáit, új kezde
ményezésekről, újításokról számol be.
Különös figyelemmel fordul a sorkö
teles tanfolyamok kérdései felé: ismer
teti a honvédelmi elő- és utóképzés fel
adatait, eredményeit, figyelemmel kíséri
a szocialista országok honvédelmi szö
vetségeinek tevékenységét.
A mozgalmi rovat közli és magyaráz
za az MHSZ tevékenységét közvetlenül
érintő katonapolitikai híreket, beszámol
az egyes klubokban folyó munkáról és
a fegyveres testületek életével kapcso
latos eseményekről.
A sportrovat figyelemmel kíséri a ha
zai és külföldi MHSZ versenyeket, ér
tékeli a különböző sportágakban elért
eredményeket.
A folyóirat havonta kétszer jelenik
meg, 1-én és 15-én, 36 oldal terjedelem
ben.
Csákvári Ferenc

