
met okozott, hanem elismerést is jelen-
tett nekik az országos bemutatkozás. 

Az 1975. évi XII. Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián (Budapes-
ten) a következő dolgozatok szerepel-
tek sikerrel : Szabó Katalin: Az ózdi 
munkásmozgalom 100 éve, Gránicz An-
teil: Szegényparaszti és munkásmozgal-
mak Szentesen, Szórád István: A jász-
ladányi Egyetértés Mg. Tsz fejlődése 
és Szász Béláné: A földosztás és a 
tsz-ek szervezése, fejlődése Jászárokszál-
láson (a tud. szoc. szekcióban). Az 1977. 
évi XIII. OTDK-n (Szegeden) pedig 
Taba Attila vett részt A közigazgatás 
újjászervezése Kőbányán 1945 elején 
című munkájával . A legtöbb dolgozat 

(4) eddig Gyöngyös város történetéből 
készült, de az ország egyéb vidékének 
helyi eseményeit is kutat ták és feldol-
gozták már (Jászárokszállás, Pásztó, 
Kamut, Kisköre, Nyíracsád, Hamgony, 
Putnok, Nagykamarás, Sopron, Pécs. 
valamint Baranya, Jászság, Nógrád me-
gye). Az egyik dolgozatot a Dobó István 
Vármúzeum által, az 1977. évi II. Or-
szágos Történeti Pályázat részeként 
meghirdetett versenyre is továbbítottuk. 
A diákkör hallgatói részt vesznek a 
főiskola történeti-helytörténeti archívu-
mának anyaggyűjtésében is. A gyűjte-
mény egy részéből a múl t év tavaszán 
kiállítást rendezett a diákkör. 

Dr. Misóczki Lajos 

Honismereti ismeretterjesztés „fali folyóirattal" 

A jászjákóhalmi honismereti szak-
kör 14 éves története a la t t sokféle el-
képzelést valósított meg a honismereti 
munka népszerűsítése érdekében. Ezek 
egyike az általunk „fali folyóirat"-nak 
nevezett alkotás, amelyet a községi 
művelődési ház tágas előterében he-
lyeztünk el. 

Az elképzelés úgy született, hogy a 
többi — a művelődési házban működő 
— csoporthoz hasonlóan mi is létre 
akar tunk hozni egy faliújságot, amely-
ben mindig beszámolunk legfrissebb 
eseményeinkről, eredményeinkről. Ügy 
gondoltuk azonban, hogy ez több lehet-
ne egyszerű tájékoztató táblánál. így 
született meg 1975. második negyedévé-
ben „folyóiratunk" első száma. Készí-
tet tünk egy 1x1,5 méteres, elöl üvege-
zett, kétfe lé nyitható falitáblát. A ra j ta 
levő anyagot negyedévenként cseréljük 
és minden alkalommal más színű pa-
pírra helyezzük el a géppel írt tudó-
sításokat, illetve fényképeket. Felirata 
először a Honismereti szakkör tájékoz-
tatója volt, majd a második évtől 
JÁSZ-KÜRT főcímet ad tuk neki, utal-
va a múlt század hetvenes éveiben, 
jászjákóhalmi diákok által készített kő-
nyomatos folyóirat címére. 

Kis folyóiratunknak állandó rovatai 
vannak. Községünk története címmel 
egyoldalas folytatásos cikket közlünk, 
Másik állandó rovatunk a Sajtófigyelő, 
amelyben a községről az előző negyed-
évben megjelent cikkek, illetve a rá-
dióban, tv-ben elhangzott műsorok cí-
meit, időpontjait, lelőhelyeit soroljuk 
fel. Ennek terjedelme az anyagtól füg-
gően egy vagy két oldal. Községünk 

nagyjai című rovatunkban azokat a 
személyiségeket muta t juk be 1—1 olda-
lon, akik vagy itt születtek, vagy itt 
élteik, alkottak, s munkájuk révén a 
községben vagy országos viszonylatban 
is ismertek voltak. Állandó rovatunk 
még a Kirándulásaink. Szakkörünk 
több év óta — néha egy évben több 
alkalommal is — tapasztalatcserére in-
dul. Já r tunk már a megye és a környe-
ző megyék múzeumaiban, emlékhelyein 
és többször felkeressük a j á rás honis-
mereti szakköreit is. Ezeket a kirándu-
lásokat — többnyire fényképekkel — 
szintén folyamatosan ismertet jük. Hí-
rek rovatunkban kis tudósításokat köz-
lünk a szakkör életének legfrissebb 
eseményeiről, az elmúlt negyedév ered-
ményeiről. A fennmaradó részt honis-
mereti kiállítótermünk nyitvatartásá-
val, rendezésével, anyagával kapcsola-
tos tájékoztatás, illetve fotóanyag töl-
ti ki. 

Szerintünk eredményes volt a „fali 
folyóirat" létrehozása, mivel az a kez-
dettől napjainkig 11 számot ér t meg 
és megfigyeléseink szerint érdeklődéssel 
várják a művelődési ház látogatói az 
újabb szám elhelyezését. Olyan helyen 
raktuk fel ugyanis, ahol egész éven 
át sokan megfordulnak, s az intézmény 
rendezvényei előtt, azok szüneteiben 
még az egyébként kevésbé érdeklődők 
is olvassák, mer t ténfergés közben fel-
figyelnek a színes táblára. 

Tapasztalataink alapján más honis-
mereti szakkörnek is javasoljuk a hon-
ismereti ismeretterjesztésnek ezt a for-
máját, esetleg továbbfejlesztett válto-
zatát. Fodor István 
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