
Biharnagybajom, 1966. szeptember 26. 
. . . A levélben említett rádióriport elkészült, a magyar rádió idegen nyelvű adása részére. Mikor kerül 

műsorra, azt még nem tudták megmondani. Jól esett olvasni levélbeli tájékoztatását arról, hogy néprajzi 
munkálkodását kedvvel és szívesen folytat ja . 

Biharnagybajom, 1965. március 12. 
. . . mindenekeló'tt köszönöm a küldött családi képet. Kedves arcú kisfia van. Bizonyosan úgy neveli 

ó't, hogy Pesten is megó'rizhesse népünk ó'si hagyományainak becsületét. Mert ennyivel is többet ér a 
többinél. 

Érdekló'désére részletesebben tájékoztatom a Sárréti írások ügyének mikénti állásáról. . . 
. . . A napokban ju to t t el hozzám „A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője . . . Azzal az 

érdeklődéssel vettem kézbe, hogy hátha megtalálom benne valamelyik munkáját . Dehát ezek, mint 
azonnal láttam, 1 9 6 2 - 6 3 , sőt 1 9 5 8 - 6 1 évekről szólnak. Bizony elég lassú ütemben jelennek meg. De sok 
érdekesség van bennük. Lehetséges, hogy a 64-es és 65-ös számot csak összevontan 66-ban kapjuk meg. 
Ezt még meg is kellene érni! Régi terv, hogy a pályanyertes munkákból antológiát adnak ki. Ha jól 
emlékszem, volt is már egy ilyen kiadás. Rendszeressé kellene tenni. Valószínűleg anyagi nehézségei 
vannak ennek. Pedig a legméltóbb mód lenne ez a néprajzi gyűjtőmozgalom propagálására. Bizonyosan 
meg is valósítják. - Általában mondhatjuk, hogy a publikálás nehéz és körülményes ügy. A legjobb lektori 
véleménnyel bíró könyv megjelenésére is esetleg évekig kell várni. A szépirodalmi művek kiadása talán 
simábban megy. És mégis annyi sok rossz könyv van . . . 
Jó egészséget és sikeres munkát kívánva 

Szívélyes üdvözletem küldöm 
Szűcs Sándor 

PÁLYÁZAT 

A HONISMERET, kapcsolódva az MHSZ és a KISZ KB által meghirdetett országos játékhoz, 
NEKEM SZÜLŐHAZÁM elnevezéssel pályázatot hirdet minden előfizetőjének és olvasójának. 
Pályázni lehet: történelmünk egy-egy eseményéhez, vagy kiemelkedő egyéniségéhez kapcsolódó 
élmény leírásával, amely meghatározóan játszott közre hazafias érzelmének, cselekedeteinek és a 
szülőföldhöz való kötődés személyre szóló érzelmeinek kialakulásában. A pályaművek terjedelme 
maximum 2 gépelt oldal lehet. A beküldött pályaműveket a HONISMERET Szerkesztő Bizottságá-
ból és Olvasószolgálatából alakult zsűri értékeli. Beküldési határidő: 1983. augusztus 15. A 
pályázatokat a következő címre kérjük beküldeni: 

HONISMERET Olvasószolgálata Budapest, 1081 Népszínház u. 24. A borítékra írják rá, 
„Nekem szülőhazám1 '. 

A nyilvános eredményhirdetésre 1983. szeptember 25-én a „Nekem szülőhazám" országos 
játék döntőjén kerül sor, amelyet a Magyar Televízió is közvetít! Pályadíjak: 2 db I. díj 2500-2500 
Ft értékű ajándéktárgy, 3 db II. díj 1500 -1500 Ft értékű ajándéktárgy, 5 db III. díj 1000-1000 
Ft értékű ajándéktárgy. 
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A honismereti rejtvénymagazin dijainak sorsolása 
és az első díj nyertese, a szigetül falusi Viski Ildikó 




