
Emlékmúzeum megtekintésével fejeztük 
be körutunkat . 

A sok élmény rögzítésében, rendsze-
rezésében segített^ hogy minden részt-
vevő stencilezett, részletes élménybe-
számolót kapott, s több ízben bemu-
tattuk az úton készített színes diaké-

peket. Javaslom, hogy minél többen is-
merkedjenek meg Erdély sokféle k in-
cseivel. Csoportoknak és egyéneknek 
egyaránt örömmel segítek az előkészü-
letekben diavetítéssel, részletesebb út i -
beszámoló küldésével, címekkel, taná-
csokkal. 

Kálmán Attila 

IFJÚSÁGI HONISMERETI TÁBOR 
NÓGRÁDBAN 

A honismereti aktíváknak, ezen belül 
elsősorban az i f júságnak tervsze-
rű, az erőket megfelelően összpontosí-
tó továbbképzése érdökében a Nógrád 
megyei Tanács Művelődésügyi Osztályá-
nak kezdeményezése a lapján a Hazafias 
Népfront Nógrád megyei elnökségének 
honismereti munkabizottsága és a KISZ 
Nógrád megyei bizottsága szervezésé-
ben, a Nógrád megyei Múzeumok Igaz-
gatóságának lebonyolításában megren-
dezik 1976. június 21—30 napjaiban az 
első nógrádi honismereti i f júsági tá-
bort. A tábor színihelye a balassagyar-
mati Madách Imre kollégium lesz. A 
tábor vezetője Szűcs László, a Nógrád 
megyei múzeumi szervezet közműve-
lődési előadója, szakmai vezetői pedig 
Leblanc Zsoltné levéltáros (a helytör-
ténet tárgykörében), valamint Kapros 
Márta múzeológus (a népra jz tárgy-
körében) lesz. A táborban való rész-
vételre az illetékes középiskolák igaz-
gatóinak, valamint a KISZ járási és 
városi bizottságainak segítségével II— 

III. osztályos középiskolai tanulók, va-
lamint kezdő pedagógusok és népmű-
velők kapnak meghívást, összesen kb. 
30-an. 

A tábor programjában szerepelnek: 
1. Elméleti ismeretek, előadások ré-

vén. 2. Gyakorlat: egy település tárgyi 
és szellemi kincseinek összegyűjtése. 
Ezen belül Balassagyarmat város hely-
történeti adatainak, valamint a közeli 
Érsekvadkert község néprajzi hagyomá-
nyainak az összegyűjtése. 3. Táj - és 
helyismereti kirándulások. 
Ezen belül kerül sor a Békés megyei 
népfrontszarvek, illetve honismereti 
mozgalom., valamint a Nógrád megyei, 
illetve az illetékes helyi népfront és ta-
nácsi szervek rendezésében Sámson-
házán, az ott született neves Békés me-
gyei helytörténész, Haan Lajos emlék-
táblájának leleplezésére, melyen a 
honismereti tábor résztvevői testületi-
leg vesznek részt. 

A tábor foglalkozásai az elméleti 
részben közös előadások fo rmá jában 
történnek, a gyakorlati foglalkozások 
pedig kisebb csoportokban. 

Sch. M. 
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