
A kiállításnak a szakkörre nézve még gyakorlati haszna is volt. Az ott el-
adott apró emléktárgyak árából kirándulást szerveztek Kalocsára és Kiskőrösre. 

Ösiz óta ú j lendülettel folyik a munka. A szerda esték amolyan kis ünnepfélét 
jelentenek a 78 szakköri tag — egyszerű dolgozó asszonyok — számára. Balogh 
Ferenc kultúrotthonigazgató szervezésében kéthetenként népművészeti tárgyú dia-
filmet néznek a szakköri foglalkozásokon, havonta egy alkalommal pedig dr. Tábori 
György, a békési múzeum igazgatója tart néprajzi tárgyú előadást. A fő tevékeny-
ség természetesen továbbra is a kézimunka. A fejleszteni kívánt berényi minták mel-
lett programjukba vontak egy-egy reprezentatív népi hímzést is. Az idén kalocsai 
mintákat varrnak. A nyáron — a közösségi szellemet és az aktivitást erősítő cél-
zattal — báziskiállításon mutat ják be munkáikat. Az if júságra is gondjuk van. 
Négy szakköri tag — általános iskolások —, egy fiú és három lány készül berényi 
hímzésekkel a mezőkovácsházi járásban meghirdetett gyermek népművészeti kiállí-
tásra. 

A munka lelke, szervezője, irányítója Kiszely Jánosné szakkörvezető, aki az 
ÁFÉSZ újonnan megnyílt áruházának pénztárosa, „főhivatása" azonban a népmű-
vészet. Szakörvezetői tanfolyamot végez, ködmön-, bunda- és szűrhímzéseket gyűjt, 
mintákat tervez és hímez. Kilenc zsűrizett munkadarabja van, egyik hímzésével or-
szágos második helyezést ért el. Munkája és a szorgalmas asszonykezek nyomán 
egyre ismertebbé válik a tájjellegű berényi hímzés. 

így dolgoznak a berényi asszonyok. Kedvvel végzett munkájuk azonban több 
mint kedvtelés: komoly missziót teljesítenek népi kulturánk gazdagításában. 

"" Hentz Lajos 

A Szombathelyi Járási Honismereti és Természetvédelmi 
Bizottság munkájáról 

A Szombathelyi Járási Honismereti és Természetvédelmi Munkabizottság 1974. 
január hó 24-én tartotta az év első ülését. Napirenden szerepelt Németh Imre, a 
munkabizottság elnökének beszámolója az 1973. év munkáról és az 1974. év munka-
tervének elkészítése. Németh Imre örömmel állapította meg, hogy a bizottság mun-
katerülete az elmúlt év folyamán kiszélesedett. Egyre több község kapcsolódott be 
a krónikaírásba, s több helyen alakultak ú j honismereti szakkörök. 1973-ban meg-
jelent a Járási Honismereti Híradó 1. száma, mely módszertani segítséget nyújtott 
a csoportoknak. Nagyon jó ütemben haladt a járás területén a felszabadulás utáni 
események feltárása, gyűjtése és feldolgozása. Megkezdték a természeti és a törté-
nelmi értékek feltérképezését is. 

Az 1974. év munkaterve is tartalmazza történelmünk eseményeinek, emlékeinek 
feltárását, gyűjtését és feldolgozását. Különös figyelmet fordítanak a felszabadulás-
tól napjainkig terjedő időszakra. A „Kőszeghegyaljától — Hegyhátig" című híradó 
további gondozását is célul tűzték ki. Pályázati felhívásokkal serkentik a krónikaíró-
körök munkáját , segítve ezzel a felszabadulás 30. évfordulójára való felkészülést is. 
Megrendezik a krónikaíró-körök vezetőinek és a szakkörvezetők tapasztalatcseréjét. 
A néprajzi gyűjtők részére december hónap folyamán tartanak tanácskozást. 

A hozzászólások során Pungor Zoltán, a vasszécsényi iskola tanára arról szólt, 
hogy fel kell mérni azokat a műemlékjellegű épületeket, építményeket, illetve nép-
rajzi értékeket, melyek járásunk területén találhatók. Kívánatosnak tar t ja fénykép-
pel való megörökítésüket és javasolja, hogy az értékesebb tárgyak elhelyezéséről"a 
múzeumok gondoskodjanak. 

Barbalics Imre, a Vas megyei Levéltár munkatársa beszámolt a Vasvári Múzeum 
helyzetéről. Elmondta, hogy nem kapnak megfelelő támogatást a hivatalos szervek-
től, elsősorban a községi tanácstól, s emiatt húzódik már három éve a nagy ér té-
keket tartalmazó múzeum megnyitása. Vasvár központtal körzeti helytörténeti és 
természetvédelmi bizottság létrehozását tervezik. Főként a természetvédelemmel fog-
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lalkoznának. A következőkben a természeti értékek összeírását szorgalmazta, amit 
már az előző évi, december havi ülésen is vitatott a bizottság. Barbalics Imre vállalta 
ennek az összeírásnak az elvégzését. Szükségesnek tar t ja , hogy ezeket az értékeket 
a járásban szélesebb körben is megismerjék. 

Princz Oszkár, a járási Hazafias Népfront Ti tkárságának munkatársa jelentette, 
hogy a járás területén jelenleg 3 felnőtt és 9 i f júsági honismereti szakkör működik. 
Tájékoztatott arról is, hogy a járás területén a következő helyeken találhatók érté-
kesebb gyűj temények: Csepreg, Csempeszkopács, Felsőcsatár, Gyöngyösfalu, Horvát-
zsidány, Ják, Kőszegszerdahely és Vasvár községekben. 

Sz. J. 

MEGALAKULT A GYÓNI GÉZA BARÁTI KÖR 

Dabas nagyközségben már évek óta 
megünneplik a község szülötte, Gyóni 
Géza születésének és halálának évfor-
dulóját . 

Az évfordulók alkalmával felmerült 
egy baráti kör megalakításának lehe-
tősége. A Nagyközségi Tanács segítsége 
révén kérelemmel fordul tunk a Pest 
megyei tanács VB dabasi Járási Hiva-
talának Igazgatási Osztályához mely a 
szervező munkát engedélyezte. 

Az engedély a lapján 1974. március 
15-én a Gyóni Gézát tisztelők tábora 
összeült és megalakította a Barát i Kört. 
A közgyűlés elfogadta az alapszabályt, 
mely kimondta: ,, . . . az egyesület Gyóni 
Géza élete iránt érdeklődik, aki irodai-
dó Kiállító Terem Gyóni-szobája anya-
gának bővítését tűzi ki célul, s ehhe/, 
gyűjti a költő munkásságának fennma-
radt dokumentumait ." 

Az alapszabály 9. pont ja kimondja, 
hogy ..Az Egyesület tagja lehet minden 
haladó gondolkozású dolgozó, aki Gyóni 
Géza élete iránt érdeklődik, aki irodal-
mi munkásságának ápolásán fáradozik 

es azt az alapszabály célkitűzése szerint elő k ívánja segíte.ii." 

A közgyűlés ezután megválasztotta a vezetőségét, m?l.vn?k elnöke Czeróczki 
András, t i tkára Fábián Miklós lett. A vezetőség tagjai között ta lá l juk dr. Bata 
Imre, Z. Szalay Sándor irodalomtörténészeket, pedagógusokat, és a Gyóni Géza szak-
szövetkezet elnökét. 

—n—s. 

Gyóni Géza utolsó arcképe 
(Tscheik E. pastellje) 

Felsőrákosi ágybütü díszitménye (1895) 
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