
nik mindez? A Kulturális Minisztérium 
múzeumi főosztályának van joga ilyen 
engedély kiadására. Ehhez egy ismerte-
tő fényképes albumot kellett készíteni. A 
Mezőgazdasági Múzeum néprajzosával a 
sok tárgy közül 32 fényképet válogat-
tunk ki, melyek jellemzik, hogy milyen 
irányú gyűjtést végzünk. Ezt néhány ol-
dalas szöveggel egészítettük ki. Novem-
ber végén keresett meg minket a Mező-
gazdasági Múzeum agrártörténeti emlé-
kekkel foglalkozó csoportja és felkérte 
a Baráti Kör vezetőségét, hogy vállal ja 
el iskolánk beiskolázási körzetében (Vas, 
Zala, Győr-Sopron és Veszprém megye) 
az agrártörténeti emlékek nyilvántartá-
sát. Érdekességként említem meg, hogy 
ezzel kapcsolatban bukkantam rá a me-
gyében egy kézi meghaj tású cséplőgép-
re és egy kövesdarálóra. Ezen kívül a 
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rendelet szerint be kellett jelentenünk 
az általunk ismert agrártörténeti emlé-
keket. 

A legutóbbi gyűj tőutam során, amikor 
is előre megszerveztem tanulóim segít-
ségével, hogy hol, melyik községben 
hány tárgy van összegyűjtve, egy tanu-
lót vittem magammal a tehergépkocsin. 
A megjelölt községekben már csak ösz-
szeszedtük a tárgyakat. A 98 tárgy birto-
kában este boldogan mentünk haza. Lát-
ni kellett volna azokat a vidám gyer-
mekarcokat, amikor december 15-én a 
gyűjtésben résztvevő szakköri tagokat 
Budapestre vittem autóbusszal k i rándul-
ni. Útközben és utána mennyi ígéretet 
kaptam, hogy egyre többen bekapcsolód-
nak a gyűjtő munkába . 

Itt mondok köszönetet az Intézet veze-
tőségének a honismereti munka és a pá-
lyázatok kivitelezésében nyújtott segít-
ségért. 

Kiss Kálmán 

A Szentendrei Műsor 
és a honismereti munka 

Az 1975 végén alakult Pest megyei 
Művelődési Központ és Könyvtár magá-
ba olvasztotta a korábbi szentendrei vá-
rosi művelődési intézményeket. Folytat-
va és továbbfejlesztve azok munká já t — 
többek között — havonként megjelente-
ti a Szentendrei Műsor című kulturális 

tájékoztatót. A Szentendrei Műsor m á r 
két éve változatlan szerkezete céltuda-
tos szerkesztési elv megvalósulását jel-
zi. 

A szerkesztők Szentendre sajátos hely-
zetéből indultak ki. Szentendre közigaz-
gatásilag nem székhelye Pest megyének. 
Ezért — és kis lélekszáma miatt — nem 
hasonlítható a napilappal és folyóirattal 
rendelkező nagy, megyeszékhely váro-
sokhoz. A város a megye egyik legjelen-
tősebb kulturális centruma, de még 
nincs helytörténeti múzeuma vagy ál lan-
dó helytörténeti kiállítása, nincs honis-
mereti kiadványsorozata, a felnőttek kö-
réből nem alakult honismereti-helytörté-
neti szakkör és viszonylag kevés hely-
történeti témájú előadás hangzik el a 
városban. Ezért vállalkoztak a szerkesz-
tők arra, hogy a műsorfüzetben nemcsak 
a művelődési intézmények rendezvényeit 
és programjai t közlik, hanem írásbeli 
honismereti ismeretterjesztést is végez-
nék. 

A Néhány sorban ... rovatban szent-
endrei vonatkozású kulturális hírek ol-
vashatók. A Szentendrei beszélgetések 
rovatba művészekkel, tudósokkal és 
Szentendre más személyiségeivel való 
beszélgetések kerülnek, és igen nagy é r -
deklődést váltanak ki városszerte. Szent-
endre a képtárak városa, érthető, hogy 
műelemzéseket olvashatunk hónapról 
hónapra a Műalkotások Szentendrén 
c. rovatban. A városban sok a műemlék, 
illetve műemlékjellegű épület és épület-
együttes, tehát a Szentendre műemlékei 
sorozat számára is bőven jut bemutatni 
való. A város múl t ja is kincsekkel teli 
kút : a Szentendre múltjából c. rovatot 
1978/79-ben a Szentendre az 1918/19-es 
forradalmak idején című 13 részes ta-
nulmánysorozat töltötte ki. A megyei le-
véltárban „felfedezett", korábban pálya-
dí ja t nyert tanulmány közlésével a 
szentendreiek méltó módon adóztak a 
Tanácsköztársaság emlékének. A Szent-
endrei Kislexikon rovatban 1—2 oldalas 
szócikkekben egy-egy helyi témát dol-
goznak fel. 

A honismereti vetélkedőre készülő ú t -
törők vagy szocialistabrigád-tagok egyre 
több hasznát veszik a közleményeknek. 
A szentendreiek a hónap elmúltával 
nem dobják el a számokat, hanem ösz-
szegyűjtve őrzik a Szentendrei Műsor 
évfolyamait. 

Máté György 
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