
Javasoljuk, hogy további munkájukhoz alkalmazzák az Országos Természetvédelmi 
Hivatalnak a természeti értékek feldolgozásához kialakított rendszerét, s ennek alap-
ján dolgozzák fel a megyei értékeket. 

Ez a jegyzék tartalmazza a védendő terület nevét, a közigazgatási határt, illetve 
helységet, a természetvédelmi értékek elsődleges jellegét (földtani, vízügyi, növény-
tani, állattani, tájképi, kultúrtörténeti és egyéb), a tulajdonos és a kezelő nevét, vala-
mint értelemszerűen a művelési ágat. 

összefoglalva tehát, a következőket kérjük a honismereti mozgalomtól: 
a) Az Országos Természetvédelmi Hivatal távlati fejlesztési terve alapján tevé-

kenyen vegyen részt a mintegy 1800 megyei jelentőségű természetvédelmi érték szám-
bavételében, leírásában. 

b) Munkájával segítse és támogassa a megyei tanácsokat, illetve a mellettük mű-
ködő természetvédelmi bizottságokat. 

c) Az országos jelentőségű természetvédelmi értékekkel csak olyan mértékben 
foglalkozzék, hogy emiatt ne szoruljon háttérbe a megyei értékek számbavétele. 

d) A nemzeti természetvédelmi adat tár elkészítéséhez alkalmazza a Természet-
védelmi Hivatal adatfelmérő lapját, amelyet a Hazafias Népfront Honismereti Bizott-
ságával közösen bocsátunk rendelkezésre. 

e) Végül tagsága körében ismertesse és népszerűsítse a feltárt értékeket, a ter-
mészetvédelmi előírásokat. 

Köszönettel tartozunk a Hazafias Népfront szervezésében működő honismereti 
bizottságoknak, szakköröknek, amelyek lelkes, áldozatos és szakszerű munkájukkal 
eddig is sokat tettek hazánkban a természetvédeleméirt. Terveink ismeretében olvasó-
ink számára aligha lehet kétséges, hogy további munkánk e lelkes társadalmi segítő 
gárda hathatós támogatása nélkül szinte megvalósíthatatlan. Kér jük ezért további 
aktív közreműködésüket, a természetvédelem és valamennyiünk érdekében. 

Dr. Major István 

Faragott díszítmény Imecsfalváról 

EMLÉKÜNNEP ISASZEGEN 

Isaszeg nagyközség Tanácsa, Hazafias 
Népfront Bizottsága, a „Fehérváry 
Miklós" honvédlaktanya és az Isaszegi 
Falumúzeum Baráti Köre, felemelő ün-
nepséget rendezett a Néphadsereg nap-
ján, szeptember 29-én délelőtt 10 órakor, 
a Múzeumi és Műemléki Hónap megnyi-
tása alkalmából. 

Az 1849-es honvédsíroknál Kovács 
Istvánné országgyűlési képviselő meg-
nyitója, az úttörők éneke, Petőfi verse 
után, a Fehérváry honvédlaktanya pa-
rancsnoka avatta fel a Lenkei huszáro-

kat hazahozó Harsányi Bálint őrmester 
síremlékét. A szabadsághős már főhad-
nagy volt, amikor az isaszegi csatatéren 
életét áldozta a szabadságért. 

Megható mozzanata volt az ünnepi 
megemlékezésnek, amikor Harsányi Bá-
lint leszármazói elhelyezték koszorúju-
kat a sír obeliszikjére. A hős szülőföld-
jéről, Hajdúszoboszlóról jöttek — külön 
autóbuszon — a család idős és legfiata-
labb tagjai, hogy leróják kegyeletüket 
vitéz elődjük és a huszárok emléke előtt. 

Dr. Kovássy Zoltán 
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