
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) 
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