
Köszöntjük a Lobogót! 

Őszinte örömmel és szeretettel üdvözöljük laptársunkat, a Lobogót (a Hazafias 
Népfront, a Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Magyar Honvédelmi Szövetség heti-
lapját) abból az alkalomból, hogy 1977 januárjától Honismereti rovatot indított. A 
Lobogó hasábjain korábban is sűrűn találkoztunk bonismereti jellegű tudósításokkal: 
a természeti tájakat, a műemlékeket, a szocialista építés eredményeit bemutató ké-
pes riportokkal, évfordulós megemlékezésekkel, néprajzi, helytörténeti, munkásmoz-
galmi vonatkozású írásokkal. A lap ilyen irányú törekvése ezután még tudatosabb 
lesz, s erről az eddig megjelent idei számokból is meggyőződhettünk. 

Nagy nyeresége ez a honismereti mozgalomnak, mert növekszik a publikációs 
lehetősége — aminek mindig szűkében voltunk —, szélesebb rétegekhez jutnak el a 
honismereti események, akciók hírei, s ezek révén újabb körök, csoportok bekapcso-
lódására nyílik alkalom. Nyer vele a Lobogó is, mert miközben rovatával — hivatá-
sának megfelelően — segíti ezt a hűségre, helytállásra, hazaszeretetre felkészítő köz-
művelődési tömegmozgalmat — új területeket, új olvasótábort hódít meg a maga szá-
mára. 

Kérjük a honismereti mozgalom minden munkását, közösségét, irányító testületét 
és intézményét, hogy a Lobogó Szerkesztőségét támogassa honismereti vonatkozású, 
közérdekű cikkekkel, tudósításokkal, képekkel, továbbá szakköri foglalkozásokra, 
testületi ülésekre, kiállításokra stb. szóló meghívásokkal. Értesítsék a szerkesztőséget 
régészeti leletekről, kutatási eredményekről, s hívják fel a figyelmet az olyan szemé-
lyekre, családokra, településekre, akikkel, illetve amikről érdekes riport készíthető. 

Szívből kívánunk sok sikert a Lobogó munkatársainak. 

A Honismeret Szerkesztő Bizottsága 

A LOBOGÓ HONISMERETI 
TUDÓSÍTÓHÁLÖZATA 

A Hazafias Népfront javaslata alap-
ján a Lobogó szerkesztősége megyei 
honismereti tudósítókat kér t fel. Nevü-
ket, címüket az alábbiakban azért kö-
zöljük, hogy ezzel is elősegítsük a gyor-
sabb és folyamatosabb kapcsolattartást, 
tájékoztatást. 

Bánfai József, a HNF Baranya megyei 
Bizottságának munkatársa, 7621 Pécs, 
Széchenyi tér 18. (Baranya) — Fekete 
Dezső főkönyvtáros, 6400 Kiskunhalas, 
Szövetség tér, Járási könyvtár (Bács-
Kiskun) — Seres Sándor újságíró, a 
Békés megyei Népújság munkatársa, 
5601 Békéscsaba, Pf. 111. (Békés) — Dr. 
Mádai Gyula girnn. tanár, a Honismere-
ti Bizottság ti tkára, 3534 Miskolc, Szi-
nyei Mersie u. 9. (Borsod-Abaúj-Zemp-
lén) — Halász Miklós újságíró, a Dél-
magyarország Szerkesztőségének mun-
katársa, 6720 Szeged, Magyar Tanács-
köztársaság ú t j a 10. (Csongrád) — Sza-
bó Ottóné szakközépiskolai tanár , 8000 
Székesfehérvár, Május 1. tér 12. (Fejér) 
— Jászberényi Ferencné könyvtáros, 
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky ú t 36., Kis-
faludy Károly Könyvtár (Győr-Sopron) 

— Tóth Ferenc kari hivatalvezető, Ybl 
Miklós Műszaki Főiskola, 4028 Debre-
cen, Landler Jenő u. 2—4. (Hajdú—Bi-
har) — Cs. Schwalm Edit múzeológus, 
3300 Eger, Tizeshonvéd u. 9. (Heves) — 
Gyimes Zsolt újságíró, a Dolgozók Lap-
ja munkatársa, 2800 Tatabánya, Március 
15. u. (Komárom) — Csatai Erzsébet ú j -
ságíró, a Nógrád Szerkesztőségéneik 
munkatársa, 3100 Salgótarján, Petőfi u. 
1. (Nógrád) — Horváth Lajos levéltáros. 
Pest megyei Levéltár, 1052 Budapest, 
Városház u. 5—7. (Pest) — Szili Ferenc 
levéltáros, 7400 Kaposvár, Honvéd u. 24. 
(Somogy) — Tóth László főelőadó, a 
Megyei Művelődési Központ munkatá r -
sa, 4400 Nyíregyháza, Inczédi sor 3. I. 3. 
(Szabolcs-Szatmár) — Zádor Béla igaz-
gatóhelyettes, Damjanich János Mú-
zeum, 5000 Szolnok, Kossuth té r 4. 
(Szolnok) — Pálkovács Jenő rovatveze-
tő, a Tolna megyei Népújság Szerkesz-
tősége, 7100 Szekszárd, Beloiannisz u. 
2. (Tolna) — Túsza András, a Vas Népe 
olvasószerkesztője, Megyei Könyvtár, 
9700 Szombathely, Petőfi u. 43. (Vas) — 
Süle Sándor, 8253 Révfülöp, Rétsatfki 
dűlő 14. (Veszprém) — Vaska Miklós 
tanár, ál talános iskola, 8948 Nova (Za-
la). 
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