
A HNF szombathelyi Városi Bizottságának 
honismereti munkája 

Részletek a Várostörténeti fotókiállításról 

A Hazafias Népfront Szombathelyi Városii Bizottsága és a mellette működő Honis-
mereti Munkabizottság Várostörténeti fotókiállítást rendezett Szombathely egykor és 
ma címmel. A kiállítás a három tavasz jegyében nyílott a Tanácsköztársaság kikiáltá-
sának 60., a város felszabadulásának 34. évfordulója tiszteletére. E példamutató kez-
deményezést társadalmi munkások, a városukra, szülőföldjükre, közös sikereikre mél-
tán büszke dolgozó emberek, vállalatok, intézmények, üzemek aktívan segítették. 

Honismereti Bizottságunk még nem tekint nagy múltra vissza. 1976. december 
16-án alakult, de bizton támaszkodhat a városukat szerető, azért ténmá is akaró szom-
bathelyi lokálpatriótákra. Egyik legfontosabb feladatnak a fa lu- és üzemkrónika-írást 
tekintettük, összehívtuk az erre vállalkozókat és írásban közzétettünk számukra ú tmu-
tatót, illetve pályázati felhívást. 

Lelkesítő céljainkról egyaránt szóltunk szakmai körökben, ifjúsági fórumokon, 
munkahelyeken^ lakóterületeken, fiatalokhoz, idősebbekhez egyaránt. Hívó szavunk 
mindenkihez eljutott. 

Bizottságunk egyre szervezettebben dolgozik. A város 14 községét bekapcsoltuk a 
honismereti munkába, annak napi feladataiba. Tavaly megszerveztük a város és von-
záskörzetéhez tartozó általános és középiskolákban a honismereti szakköröket. Kiemel-
ten foglalkozunk a fiatalokkal, ezért szerveztük meg a munkáhizoittság mellett működő 
Ifjúsági Honismereti Csoportot, amely megnyerte a Tájak, korok, múzeumok városi 
vetélkedőjét. Jutalmul — lévén úttörőkről szó — két hétig a zánkai úttörővárosban 
nyaralt a tíz pajtás. 

A kiáll í tás megrendezése után fel szeretnénk dolgozni a szombathelyi utcák, terek 
névadóinak élettörténetét is. 

E várostörténeti kiállítás is bizonyítja, hogy a Népfront jól koordinálja a mozgal-
mat, mert a hívó szóra egy emberként kerestek, kutattak, fényképeztek, előhívtak, 
tablót vágtak, kasíroztak, szöveget fogalmaztak és kiállítást rendeztek városunkról a 
lelkes aktivisták. Közreműködtek: a Savaria Múzeum, a Berzsenyi Dániel megyei 
Könyvtár, a Vas megyei Levéltár, a Szakszervezetek Vas megyei Tanácsának dolgozói, 
a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát lelkes együttese, a FÉNYSZÖV, az OTP 
Vas megyei Igazgatósága, a Vasi Terv és az Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat dekorá-
ciós részlegében dolgozók. Közös munkájuk segítette a város múl t jának megismerését. 
Itt mondok é r te köszönetet. 

Kereszturiné Pintér Mária 

12 


