
központhoz tartozó amatőrfilm-stúdió 50 perc körüli hangosfilmet készített, kópiáit számos helyei 
kívánják vetíteni. A jelenleg és a korábban itt alkotó művészek munkáiból szeptemberben kiállítás nyílt i 
Palotai Tárlat keretében. Ugyancsak szeptemberben rendezték a kerületi úttörőházban - a Budapest 
Történeti Múzeum jelentős tudományos és anyagi támogatásával - a kerület történetét bemutatc 
kiállítást. 

Szeptember 21-én, az oklevél kiállításának évfordulóján, a Magyar Rádió délutáni programjában Í 
szerkesztők palotai kívánságokat is teljesítettek, illetve, néhány riportban a XV. kerületről adtai 
keresztmetszetet a rádióhallgatóknak. 

A megemlékezések sorát augusztus 20-án egy köztéri szobor leleplezése nyitotta meg, amelyet a 
fővárosi tanács ajándékozott az évfordulóra. Szeptemberben azokat hívták a művelődési központba 
akiknek az elmúlt időben munkájuk kapcsán közük volt a kerület fejlődéséhez, alakulásához és 
természetesen azokat is, akik jelen pillanatban is azon fáradoznak, hogy ez a sokszínű település mennél 
otthonosabb, mennél korszerűbb legyen. A műsor ugyancsak kerületi lesz, kerületi művészek közreműkö-
désével. 

Folyamatról szóltam a korábbiakban, mert több vonatkozásban valóban folyamatról van szó. A 
Budapesti Bútoripari Vállalat kerületünkben levő 5. számú gyáregysége kezdeményezésére több mint 
ötven szocialista brigád ezer főn felüli tagsága 1981 májusától kerületi vetélkedősorozatban ismerkedik 
alaposabban lakó-, illetve munkahelyével. A május és június hónapokban tartott elődöntők alapos 
felkészülésről tanúskodtak. Ennek során brigádjaink segítséget kaptak a Népfront helytörténeti körétől és 
a művelődési központtól. A folytatás a jelzett kiállítások, évfordulós megemlékezések keretében 
szerezhető újabb ismeretekre támaszkodik. A döntőre az ősz folyamán kerül sor. 

De nem szándékozunk itt megállni. Néhány kerületi üzemben az üzemtörténeti gyűjtőmunka iránt 
érdeklődőket keresünk. Munkájukat a helytörténeti kör és a művelődési központ által fenntartott 
múzeum munkatársai segítik. Ehhez támogatást kértünk a Magyar Történelmi Társulat üzemtörténettel 
foglalkozó szakértőitől is. 

Már az általános iskolákban állandósítani kívánjuk a kerület múltjával, jelenével való kapcsolatot. 
Szeptemberben indult az iskolai környezetismereti oktatás keretében a művelődési központ által készített 
segédanyagra - tantervhez szigorúan kapcsolódó segédanyagra - támaszkodó oktatás. A kerületet 
bemutató szöveges segédanyagot színes diafilmmel illusztrálják. A diaképeken megismert helyeket 
személyesen is felkereshetik az iskolai csoportok. 

A lakóhely múltjának és jelenének megismerésére való törekvést különösen célszerű olyankor erősíteni, 
amikor egy ilyen régen keletkezett oklevél kapcsán a kerület lakóinak figyelme természetszerűen 
rávetődik lakóhelyének múltjára. 

Furuglyás Géza 

A Komárom megyei 
VIII. honismereti szakköri 
szemléről 

Második éve, hogy a szakköri szemlék megújításaként egy-egy jól működő szakkörhöz megyünk 
vendégségbe hagyományos szakkörvezetői összejövetelünk alkalmából. Tavaly a tarjáni honismereti 
szakkör volt a házigazda, most 1981. október 30-án Dömös hosszú ideje működő szakköre. 

Dömös mint megyénk egyik legszebb vidékén fekvő, ősi települése, már önmagában is számos 
érdekességet nyújtott az odaérkezőknek. A község tanácselnöke Erőss Miklós, szeretettel fogadta a szemle 
résztvevőit, s kitűnő feltételeket teremtett az egész napos program megrendezéséhez. A szemle első 
felében mindig a szakkörvezetők továbbképzését valósítjuk meg a honismereti feladatok országos, vagy 
más megyékben kidolgozott elveinek és módszertanának ismertetésével. 

Győr megye, s főként Győr városa élenjár a honismereti szakköri munkában. A munka tapasztalatairól 
tartott előadást dr. Timaffy László, aki a szakköri munka kitűnő gyakorlati kézikönyvének is megalkotója 
volt. Előadásában részletesen kitért a szakköri munka minden szakaszára, a szervezéstől a munkák 
összegzését jelentő pályamunkák elkészítéséig. A sok konkrét szakmai javaslat és ötlet mellett - amit a 
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gyakorló szakkörvezetők szorgalmasan jegyzeteltek - nagyon nagy hatású volt előadásának érzelmi 
töltete. Hangsúlyozta a munka mozgalmi jellegét, s azt, hogy csak szeretettel művelhető eredményesen. A 
konkrét adat- és anyaggyűjtés haszna mellett az emberi nevelő erejét is hangsúlyozta és azt, hogy a munka 
ma és most szükséges és sürgős, noha lehet, hogy eredményei csak a jövő számára lesznek igazán 
értékesek. Leszögezte, hogy a szakkörök feladata nem helytörténeti monográfiák írása. Az életmódkuta-
tás, a hagyományok, visszaemlékezések gyűjtése viszont számos megoldható feladatot adhat számukra. 
Végezetül ismertette a Győr megyei honismereti munka szervezetét és eredményeit. Fontos dolog a 
szakkörvezetők kétévenkénti rendszeres továbbképzése, az üzemi szakkörök létrejötte, amelyek sokszor 
országos hírű ipartörténeti gyűjtemények alapítását eredményezték. Megyei táboraikban a Csallóköz 
kutatását nemzetközi szinten végezték. Kiadványaik viszont nincsenek, ezen a téren dicsérte a Komárom 
megyei Honismereti Füzeteket. 

Az előadás után került sor a megyei kiváló szakköri cím és jutalom átadására, amelyet ezúttal a 
Komáromi Jókai Gimnázium, Hetessy Lídia által vezetett, 1967 óta működő szakköre kapta. A szakkör 
tagjai sikerrel vettek részt az országos pályázatokon is. 

Itt osztották ki a megyei néprajzi pályázat díjait, örvendetes, hogy sok (20) és főként jó pályamunka 
érkezett be. Az 1. díjat nyert Mihalovics Sándoron kívül mind tanuló szakköri tagok nyerték a három 
második, két harmadik és egy negyedik díjat. A szemlének mindig kedves, közvetlen része a szakkörök 
bemutatkozása és a beszélgetés. Most a helyi és 3 környékbeli szakkör mutatkozott be szóban és gyűjtött 
anyagukkal egy kis kiállításon. 

A Bellovai Barna vezette dömösi szakkör 1963-ban alakult. Tagjai felnőttek, gyerekek egyaránt. 
Sokirányú érdeklődésük, lehetőségeik miatt munkájuk is sokszínű. Feladatuknak érzik történeti múltunk 
helyi emlékeinek gyűjtését, óvását, haladó hagyományaink mind szélesebb körű ismeretét és megismerte-
tését. S bár nem céljuk a mindenáron való tárgygyűjtés, szeretnék megoldani eddig megőrzött anyaguk 
bemutatását. 

Az esztergomi Balassa Bálint Általános Iskola szakköre kis szünet után alakult újra. Vezetője, Varsányi 
Péterné elmondta, hogy feladatuknak elsősorban a város történetének, hagyományainak mélyebb 
megismerését tekintik, de foglalkozni fognak az esztergomi ipar történetével is. Részt vesznek a Népfront 
Bizottság által megindított paraszti eszközgyűjtésben is. Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium 
szakköre fiatal, igényes pályaműveivel vett részt a kis kiállításon. 

Bajnán szintén régi szakköri hagyományokat folytat az 1980-ban újjáalakult, Izsó Károly által vezetett 
szakkör. A szakkör elődje számos, jelentős tárgyat gyűjtött és adott át a Balassa Bálint Múzeumnak, de 
érdemeik vannak a régészeti leletbejelentésben is. Számos témában (földrajzi nevek, mezőgazdasági eszkö-
zök és munkamódszerek, szokások) pályázatokat is készítettek. A szakkör négy, bajnai viseletbe öltözött 
tagja viseletük ismertetésével hangulatosan zárta a bemutatkozást. 

A következő szemle színteréül közös megegyezéssel Bajnát javasolták. A Tatabányai Dózsakerti 
Általános Iskola dr. Gerzanits Magdolna által vezetett szakkörének 4 tagja kis műsorral zárta be a szakköri 
szemlét. 

Dr. B. Szatmári Sarolta 

Néprajzi tájkonferencia 
Poroszlón 

A Heves megyei TIT néprajzi szakosztálya és az egri Dobó István Vármúzeum néprajzi tájkonferen-
ciáját, melynek a „Közép-Tisza-vidék népélete" volt átfogó címe, 1981. szept. 24-én Poroszlón rendezte 
meg. A konferencián a megye néprajzi szakosztályának tagjain és Poroszló helytörténetének kutatóin kívül 
jelen voltak Borsod-Abaúj-Zemplén megye néprajzi szakemberei és önkéntes néprajzi gyűjtői, továbbá a 
Szolnok megyei kutatók képviselői és a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajzi tanszékének 
oktatói. 

A tanácskozást dr. Bodó Sándor, a Heves megyei Múzeumok igazgatója nyitotta meg, majd dr. Dankó 
Imre, a Hajdú-Bihar megyei Múzeumok igazgatója ismertette a tanácskozás célját és programját, amely 
egyaránt szolgálni kívánta a résztvevők kutató- és tudományos ismeretterjesztő munkáját. 

Elsőként dr. Bakó Ferenc kandidátus, a Heves megyei M8zeumok nyugalmazott igazgatója Település, 
építkezés a Közép-Tisza-vidéken címmel, a táj településtörténetéről és népi építkezéséről tartott előadást. 
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