
zet tudatába. Rá kellett jönnünk, hogy ez csak úgy és csak akkor mehet végbe, ha megtaláljuk 
a legfontosabb értékeket ebben a 40. esztendőben, amelyeket felmutathatunk. Minden nem vál-
lalható — ezt akartam mondani. Vagyis: vallhatjuk, hisszük, hogy a 40 esztendős kontinuitás-
nak nagy jelentősége volt történelmünkben, és minden érték, meg minden gyalázat hozzátarto-
zik, de vállalni csak az értéket szabad, és csak azt érdemes. Ezen semmiféle nosztalgia nem 
változtathat! És ha er re gondolok, azt kell mondanom, hogy a Hazafias Népfront, és benne a 
honismereti mozgalom, amely a maga eszközeivel és lelkes résztvevőivel nagyon is sokat tett 
ebben a tekintetben, politikailag a jövő megtervezése szempontjából is helytállt és jó teljesít-
ményt nyújtott . Ez ünneppel kapcsolatban teljesítményről beszélni majdnem abszurditásnak 
tűnik, de én tel jesí tménynek tartom azt, hogy a történelmi közgondolkodás jó irányba fejlődött 
a 40. évforduló megünneplése során. 

Végül arról a kérdésről szólok, hogy milyen ma Magyarország kondíciója. Birtokában va-
gyunk-e a stabilitásnak, fejlődési lehetőségeknek vagy veszedelmek leselkednek ránk? Ügy 
hiszem, hogy a honismereti mozgalom szempontjából sem közömbös az, hogy a közeli jövőben 
az ország társadalma vereségekre számíthat-e, vagy eredményeket felmutatva, előrehaladásra. 
Hiszen Magyarország saját polgárai tudatában is, a világ közvéleményében is nagyot emelke-
dett. De ott van minden gondolatunkban a szorongás, hogy nem a nagyidai cigányok módján 
fogunk-e a jólét szintjén viselkedni és aztán egyszer csak elveszteni mindent, amiért eddig ki-
tartottunk, meg még a hátunkat is tartottuk? Megvan az esélye annak, hogy boldoguljunk to-
vább, és se önmagunk, se a világ előtt ne szégyenteljes vereséggel múljon el az, amit magyar 
kísérletnek is szoktak nevezni az utóbbi másfél-két évtizedben. Ennek nagy jelentősége volt a 
nemzeti öntudat megerősítésében, nemzeti büszkedésünk kiteljesítésében és nem lenne jó, ha 
a színtérről kullogva, megszégyenülten kellene majd egy-két év múlva levonulni. Miért megint 
csak ilyen drámaian és kiélezetten teszem fel a kérdést? Azért, mert gazdasági teljesítőképes-
ségünk körül, mint a nemzeti tel jesítmény egyik legfontosabb kifejeződése körül, bajok van-
nak. Fontos kezdeményezések színtere volt ez az ország reformokkal, ú j gazdasági irányítással, 
a gazdasági intézmények, új demokrat ikus intézmények megteremtésével, de a hozadéka a 
nyereségben, a gazdasági teljesítményben nem olyan, mint ami biztatásra és bizakodásra adna 
alkalmat a jövőre nézve, hogy ez tartós lehet. Tehát most kell ,,összeszednünk" magunkat: az 
1985-ös terv adatai és tényei azt mutat ják, hogy nagyon éles és kemény szirtek között evezünk 
a gazdaság hajóját kormányozva, és törékeny egyensúlyra épül a jelenlegi egyensúlyunk. 
I lyenkor van igazán nagy jelentősége — és nem manipulatív jelentősége — annak, hogy a tár-
sadalomban felébresszük a felelősségtudatot, meg a józan, szocialista tartalmakat hordozó nem-
zeti érzést. Nem azért, mert ezzel kivál that juk gazdasági bajainkat, hanem mert ebben hajtó-
erőt találhatunk ahhoz, hogy a gazdaság is megoldhassa jövendő feladatait. 

A honismereti mozgalom a távolabbi meg a közelebbi magyar történelembe ereszti gyöke-
reit, vagy inkább így mondanám: ott keresi forrásait, tudását, a történelmi tapasztalatot, de 
azért, hogy az a demokratikus állampolgár, aki akár a ba jok idején is akar és képes a nemzet 
integritásán őrködni, és fejleszteni tudja az ország társadalmát, gazdaságát, létrejöjjön — nos 
ebben az ügyben veszünk részt. Azt hiszem, ez a dolgunk, és ez az a közvetlenség, amilyen mó-
don végig kell gondolni a honismereti mozgalom egész ügyét. 

Kanyar József: 

A IV. honismereti konferencia 
és a XIII. honismereti akadémia 
eredményei 

Tisztelt Akadémia! Kedves Barátaim! 

Tisztemnél fogva az a kötelezettség hárul rám, hogy elvégezzem a XIII . honismereti akadé-
mia munkájának az összegzését és zárszót mondjak e szép ünnepi tanácskozás után. Amolyan 
értékelő, áttekintő szintézist kell adnom munkánk elvi és gyakorlati hasznáról, annak össze-
függésében: miképp inspirálta a soproni konferencia és akadémia nemzetünk közösségépítő 
tennivalóit, amelyek népünk szolgálatában várnak ránk. 
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Zárómérlegünk első mondatai azonban, úgy érzem, hogy a negyedszázados ünnepi emléke-
zést kell hogy idézzék, még ha személy szerint félévszázados is az a múlt, amikor 1934-töl a 
szárszói if júsági táborba: a honismereti mozgalom soha el nem téphető, s örökre fogva tartó 
áramkörébe diákfővel beléphettem. Mit izmosodott azóta ez a mozgalom? Hisz a gyökéreresz-
tés és a törzsnevelés után ma már látszik ra j ta a lombosodásnak s a gyúmölcsérésnek a ténye 
is. Ma már az ország nyilvánossága előtt fej thet i ki tevékenységét: az ország lejlödésének a 
fő áramába tartozik a honismereti mozgalom. Éppen a főútvonal társadalmi KRESZ-tábláját 
rajzolhatta fel a soproni IV. konferencia, és a XIII . honismereti akadémia. 

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a honismereti mozgalom Sopronban: negyedszázad már te-
kintélyes múlt napjainkban is, ha meg éppen első honismertető tudósaink munkásságára gon-
dolunk, akkor két századnál is gazdagabb múltra tekinthet vissza. Mit tett a mozgalom az el-
múlt negyedszázad alatt, különösképp az utolsó esztendőkben? Ez a mozgalom adta a leggaz-
dagabb muníciót a szülőföld máig eleven élményvilágához. Ez a mozgalom szólt, ha nemzeti 
tudatunkat és önismeretünket sajnálatos pusztulás érte. Ez a mozgalom építette ki és épiti fo-
lyamatosan nemzeti tudatunk környezetvédelmét. Ez a mozgalom szólt és követelt felelősség-
teljesebb szemléletmódot szellemi műemlékvédelmünk ügyében. Ez a mozgalom fűtöt te a szel-
lemi honvédelem kulturális kincseinek a gyűjtését és közkinccsé tételét a magyar tájakon; ez 
a mozgalom mutatott rá — immár negyedszázada — arra a nemzeti méretű, de a nagy nemze-
tek életére is jellemző felismerésre, hogy aki becsukja a szemét a múlt előtt, az vak marad a 
jelen és a jövendő számára. De arra is, hogy szocialista hazaíiságunk ereje attól íügg, milyen 
mélyen gyökerezik az a nemzeti múltunkban. Ez a mozgalom szólt, amikor több évszázados 
helységnevek, földrajzi nevek, határrészek és dűlőnevek tűntek el a gigantomán városi és 
üzemi törekvések mohósága következtében arra is utalóan, hogy még a kisközségekben is tele-
pülésmegtartó ereje van a honismereti mozgalomnak. Ez a mozgalom javasolta meggondolásra 
az elmúlt népfrontkongresszuson, hogy alkotmánymódosítással a nemzeti címerünk és zászlónk 
mellé tegyük nemzeti himnuszunkat is alaptörvényünk alkotó elemévé. S ha van is még tarto-
zásunk e tekintetben — a javaslat ugyanis a kongresszusi határozat ellenére sem valósult még 
meg —, közéleti gyakorlatunk már jelentősen elmozdult ebben az irányban. Ez a mozgalom 
szólt nemzetünk nyelvének a romlása ellen is az Olvasó Népért mozgalommal karöltve, de 
országunk népességének a fogyása ellen is. Ez a mozgalom szólt zenei anyanyelvünk érdeké-
ben és remélhetőleg odafigyel a Magyar Kodály Társaság SOS-kiáltására is, amely az iskolai 
zeneoktatásunk egyre gyengülő pozícióit tet te szóvá. Ez a mozgalom szólt a jogot védő patrio-
tizmus érdekében és a jogot sértő nacionalizmus ellen a határainkon túl élő magyarság érde-
kében. Ez a mozgalom emelt szót a hazafiság devalválódása ellen is, tudva azt, hogy e nemzet 
erre a hazafiságra még 1848—49-ben, de még 1918-ban és 1919-ben is tudott építkezni, utána 
kezdődött a nemzeti tudat rohamléptékű hanyatlása. Ez a mozgalom is harcolt, amikor nemzeti 
tudatunk visszaszorulása idején a históriát még az érettségi tárgyak sorából is törölték. Ez a 
mozgalom követelte i f júságunk történelemtanításának jobbá tételét, jó szövegű, értelmet és 
érzelmet egyszerre magával ragadó tankönyveket kérve, jól felkészült, a történelmet, de a 
magyar irodalmat is szépen és okosan, szívvel és értelemmel tanító tanárokat igényelve, hi-
szen a magyar történelemtanításnak mindig kiegészítője és segí tője volt a történeti magyar 
irodalom, amelynek a hiánya révén még beszédkultúránk is szegényebb lett. Ez a mozgalom 
hirdette azt is, hogy a nemzeti tudat és a honismeret nemcsak az öregebb korosztályok, nem-
csak a nyugdíjasok mozgalma, nemcsak a történelem és magyar szakos tanárok ügye, hanem 
minden pedagógusé, egész i f júságunké, egész nemzetünké. Ez a mozgalom hirdette azt is, hogy 
a hazaszeretetnek és a cselekvő szúlőíöldszeretetnek, mint szellemi tőkeberuházásnak a lehető-
ségei határtalanok és a honismereti energiatelepek kimeríthetetlenek. De ez a mozgalom indít-
ványozta azt is, hogy készüljenek közgyűjteményeinkben községi adattárak, falukrónikák és 
fényképdokumentációk is a magyar valóság hü feltárása érdekében. Legyen ez a mozgalom a 
közgyűjteményi intézmények kisegítő-bedolgozó mozgalma is egyben. Ez a mozgalom inspi-
rálta, felügyelte és irányította a magyar helytörténetírás, az üzemi történetírás tennivalóit, s 
szakmai felügyeletét is, mint ahogy ez a mozgalom inspirálja és ta r t ja kézben a magyar nép-
frontmozgalom történeti feltárását is, keresve a szárszói konferenciákon is a népfrontmozgalom 
forrásvidékét. 

Ezért fontos, hogy a honismereti mozgalom építkezzék a magyar közgyűjtemények hálóza-
tára, legyen e hálózatnak óriási beszolgáló, bedolgozó segélycsapata, a községi adattárak, a 
dokumentumtárak, a községi fényképtárak, községi törzskönyvek készítésével és összeállításá-
val. Ez a mozgalom kell hogy ki ter jesztődjék hazánk minden társadalmi rétegére. 

A most lezajlott honismereti találkozón emlegettük, hogy a hazai sajtó és telekommuniká-
ciós eszközeink sorában a honismeret központi folyóirata, valamint a sokszínű megyei hon-
ismereti híradók részére érdemes lenne sajtófigyelő szolgálatot kiépíteni, ezzel táplálhat-
nánk a hatalmas példányszámú megyei napilapokat is, amelyek e sokszínű mozgalomnak válto-
zatos tevékenységéről rendszerint mit sem tudnak. Mindenekelőtt arra törekedvén, hogy me-
gyénként megteremthessük a megyei honismereti híradó megjelentetésének lehetőségét. Emel-
lett közgyűjteményeinknek — megközelítőleg naprakészen — kellene a helytörténeti publiká-
ciók és honismereti kéziratok szakmai nyilvántartását elvégezniök. De az országos folyóira-
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tokból is hasznos volna megyénként elkezdeni a honismereti , a helyismereti cikkbibliográfiák 
munkálatait. 

Okos gondolat volt annak a hangoztatása, hogy a műemlékvédelem terén növelnünk és ápol-
nunk kell nemzeti emlékhelyeink számát. S a megyék műemléki albizottságai mellett — mint 
az már néhány megyében megtörtént — ki kell építenünk a műemléki dokumentációs bázisokat 
és általuk a városszépítő egyletek, a várbarátkörök munkásságát is támogathatjuk. 

Kívánatos, hogy hazánkat a történelmi közművelődés hatalmas áramának a folyamatába be-
kapcsoljuk. Nemzeti tudatunk környezetvédelmében mindent el kell követnünk, főképpen a 
jövendő nemzedék tekintetében, a történelmi tudatnak, a nemzeti önismeretnek, a haza szere-
tetének a növeléséért. Nem lehet eléggé intenzívvé tenni a levéltárak és az iskolák, a könyv-
tárak és az iskolák, a múzeumok és az iskolák kapcsolatát. Ha e tevékenységi formák a nagy 
nemzetek iskolai törekvései között jelentős szerepet kapnak — mint többek között Angliában 
vagy Indiában is —, akkor nyilván nekünk is nagyon fontos lehet ez a kérdés. De említhetjük 
— az iskolai és a diákönkormányzatokat erősítendő — a hajdanában kitűnő szolgálatokat vég-
ző, az iskolák sajá tos arculata szerinti önképzőköröket is. Keressük a kapcsolatot a diákkörök 
és a honismereti mozgalom között. S keressük meg az egykori honismereti diákokat és vegyük 
nyilvántartásba az értékes diákköri tanulmányokat, esetlegesen témaajánlásokat is téve e diák-
köri mozgalmak számára. 

Talán arról is szót kell váltanunk, hogy milyen nagy jelentősége van a szülőiöld kutatásának 
hazánkban. A nemzet hétköznapjainak a szolgálatában a történészek mindig diagnózist szoktak 
megállapítani. A honismereti mozgalomnak az a nagy előnye, hogy a mozgalom résztvevői 
terápiát végezhetnek. Figyelembe kell vennünk a szülőföld történetének a szeretetét, kutatását 
és a szülőföld történetének megírását. Nem tudnám megmondani, ki volt az az okos ember, aki 
azt mondta, hogy aki nagy tisztességgel és szakértelemmel megírja a szülőföldje történetét, 
nagyobb szolgálatot tesz a történelemnek, mint az, aki világtörténelmet ír. 

A honismereti mozgalom sok tekintetben a vidéki Magyarország mozgalma is egyben. A 
vidéki Magyarország kérdése is sokszor elhangzott itt. A reformkorban a vidéki Magyarország 
nem különült el olyan élesen a fővárostól, mint napjainkban. Pedig a mi korszakunk történeti 
analóg korszaka a magyar reformkor lehetne! De az, ami akkor történt a magyar művelődés-
ben, a vidék porában, a vidék tanítóházaiban, lelkészlakaiban és a vidéki kúriákban: az nem 
volt provincializmus. És amit ma csinál a mozgalmunk, az sem mondható annak! Ezért fontos 
nekünk ma is, hogy regionális kutatóműhelyek a lakuljanak ki a vidéken, de ne csak a törté-
neti, hanem a honismereti kutatások számára is, és e tudományos műhelyek és közművelődési 
egyesületek keretében — demokrat ikus mellérendeléssel — együtt dolgozzanak a hatalom 
képviselőivel a szakemberek. 

Még egy dologról kell szólnunk mozgalmunk kapcsán: ifjúságunk nevelésével összefüggés-
ben. Erről is nagyon sok szó hangzott el akadémiánkon. Talán a hazát és szülőföldet szerető 
magatartással, annak növelésével meg lehetne szabadítani if júságunkat a sokszor ösztönös, 
anarchisztikus, agresszíven deviáns kisebbségi rétegtől. Pozitív arcképeket kell eléjük állíta-
nunk, jeles és aktív, megkérdőjelezhetetlen nagyjainkról és személyiségeinkről. Legyen tartása 
ennek az ifjúságnak! Mert aki büszke a munkájára, az büszke a magyarságára is. Aki hi tvány 
emberként dolgozik, az a nemzetét is lejáratja. Jól mondta a KISZ KB képviselője: szép fel-
adat a fiatalság beavatása a magyar történelembe, a honismereti mozgalom keretében. így 
tehetnénk a magyar ifjúság közömböseinek a legjobb antibiotikumává a honismereti mozgal-
mat. Támogatjuk az úttörők szép kezdeményezését, az 1986-ra tervezett ópusztaszeri honisme-
reti vándortábort , a népfront morális és anyagi erejével . Ez a munkaterület az, amely már 
nemcsak az utókornak dolgozik a honismereti mozgalomban, hanem a mának is. 

Az elnöki megnyitóban utaltam már a Kodály Társaság kiáltványára, a tennivalókra is. Ez is 
honismereti munka. Itt hallottuk Timaffy László barátunktól, hogy honismereti munka az is, 
ha külföldön Bartókot és Kodályt énekelünk. És idehaza? Idehaza is az! 

Az iskolákban két tennivaló is sürgős feladat számunkra. Először is az oktatási kormányza-
tot kellene odaállítani teljes mértékben az iskolai honismereti munkák mögé, morálisan és 
anyagiakban is megbecsülve a honismereti szakkörvezetők munkáját. De egyben fel kell vér-
tezni a pedagógusokat is, hogy az egyetemi tanulmányok után ne jussanak hátrányosabb hely-
zetbe a vidékre kerülő történelemtanárok a helytörténet oktatásában. 

Nagyon sokat kellene kormányzatunknak tennie annak érdekében is, hogy az ország összes 
tanítóképző főiskolájában folyjék rendszeres történelemoktatás és honismereti nevelés, és 
hogy a végzős növendékek betétlapként kapjanak honismereti szakkörvezetői igazolványt 
oklevelükhöz, miután a tárgyakat a harmadik év folyamán speciálkollégiumként már hallgat-
ták. Ugyancsak figyelemmel kísérendő a Győr-Sopron megyei kezdeményezés, amely bevezette 
a honismeret kísérleti tanterv szerinti továbbképzési formát. 

Nyomatékkal kellene új tanácsaink figyelmét is felhívni a honismereti mozgalom támogatá-
sára, figyelemmel kisérvén területükön a szépitészeti egyletek, a várbarátkörök munkáját , a 
nemzeti emlékhelyek ápolását és védelmét, a helyi történeti kutatómunkák műhelyeinek támo-
gatását, a közművelődési egyletek és más kulturális egyesületek tevékenységét, ide illesztve 
a történelmietlen és erőszakolt helyi névváltoztatások korrekcióit is, mint ahogy népfrontunk-
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nak oda kell figyelni a Győr-Sopron megyei kezdeményezésre, hogy Magyarfalva visszakap-
hassa honfoglalás kori Horka nevét . 

Ismét hangsúllyal került elő akadémiánkon a megyei földrajzi névtárfűzetek hibáinak és 
hiányainak mielőbbi helyreigazítása. Ennek a kiadványnak kötelező erejét kívánatos volna 
felfüggeszteni, mivel nagyon súlyos ellentmondások találhatók a megjelent megyei földrajzi-
név-gyüjteményekben. A turista- és a megyei té rképekre kerülő névanyagot a honismereti 
szakköri mozgalom, valamint az illetékes levéltárak szakemberei hivatottak elvégezni. Az 
emiitett földrajzinévtár-füzetek nemzetiségi névanyagának az átvizsgálása is kívánatos. 

Segíteni kell mozgalmunknak országosan is a török hadak kiűzésének 300. évfordulójával 
kapcsolatos ünnepségek színvonalának emelését. Talán még azt is javasolhatná mozgalmunk, 
hogy a felszabadulás 40. évfordulójára emlékezve négy-négy, értékes fát ültessünk minden 
településen olyan helyekre, ahol tízévenként egy-egy újabb fa ültetésével emlékeznénk erre 
a történelmi évfordulóra. 

Mozgalmunk kell hogy figyeljen a honismereti táborok különböző típusainak a munkájára 
is. Soraikban említeném a táborok különféle válfajai t , de hozzátehetném a népfőiskolák gondo-
latát is, amelyeket erőteljesebb gondozásban kellene részesíteni. A megyék mindenütt szervez-
zenek honismereti diáktáborokat a középfokú iskolák tanulói számára is! És szorgalmazzuk az 
épitőtábor-jellegű honismereti szervezeteket, amelyeknek fontos feladatuk, hogy ápol ják akár 
a nemzeti emlékhelyeket, akár a történelmi kerteket , a tájházakat stb. 

Hasznos lenne, hogy pályázatok út ján tanulmányok születhessenek a honismereti mozgalom 
elvégzett negyedszázadának történetéről, fontos kezdeményezéseiről. Nagyon jó dolog lenne 
az is, ha a honismereti központi folyóiratunk másfél évtizedes anyagából el tudnánk készíteni 
a repertóriumot. De szorgalmaznunk és segítenünk kell az országos fényképezési akció tovább-
fejlesztését is. A külső felvételek után be kellene hatolnunk az épületekbe is, a családok, az 
intézmények belső életébe, mert ez is nagyon fontos és megörökítendő. 

Az Országos Honismereti Munkabizottság központilag elkészíthetné a honismereti szakkörök 
országos kataszterét, különösen megvizsgálandó bennük a közép- és a középfokú iskolákban 
folyó honismereti munkák kérdése. 

Kedves Barátaim! 
Tulajdonképpen hihetetlenül nehéz feladatra kell vállalkoznia egy szerencsétlen elnöknek, 

hogy az okos gondolatok sziporkázásából miket tud összesűríteni a rendelkezésére álló rövid 
idő alatt. Megállapíthatjuk, hogy a honismereti mozgalom a soproni rendezvényekkel nagyot 
lépett előre, nagyon sokarcú, sokféle munkájában éreztük a mozgalom felnőtté és egységessé 
válását, amelyben a nemzedékek váltó stafétája: az öregek és a fiatalok reményt keltöen vég-
zik munkájukat , a nép, a haza szolgálatában, a szülőföld iránti elkötelezettséggel, a földrajzi-
név-gyűjtéstől a közigazgatás-szociográfiáig. És még azok a szép törekvések is f igyelemre mél-
tók a mozgalomban, akár a pályázatok kapcsán, hogy a magyar valóságnak a feltárására törek-
szenek: még akkor is, ha e feltárás között sebekkel és kínokkal találkozunk. Szerintem az, aki 
ezekkel a kínokkal és sebekkel szembenéz, az már rálép a honismereti terápia ú t jára és egyút-
tal gyógyítójává is válik ezeknek a kérdéseknek. 

Kedves Barátaim! Amikor zárom mondanivalóimat, nem mehetek el szó nélkül, hogy ne kö-
szönjem meg vendéglátóink megtisztelő, bennünket szépen és jól ellátó, áldozatos tevékeny-
ségét, a felemelően szép és értékes programokat, az élményt nyúj tó kirándulásokat, amelyek-
nek Cenk, Fertőd, Győrság voltak az oszlopai. Mégis úgy gondolom, hogy az is tisztemhez 
tartozik, hogy mindannyiunk nevében személy szerint is köszönetet mondjak azoknak a derék 
Győr-Sopron megyei barátainknak, akik ezt az egyhetes konferenciát és akadémiát emlékeze-
tessé tették a számunkra. Legyen szabad e névsorban említenem Vadász Anna nevét, a népfront 
megyei bizottságának titkárát, Jászberényi Ferencnét, Kissné Heller Ilona nevét, Kelemen 
Endrénét, a Soproni kuruc-dombi könyvtár vezetőjét, Torma Margit tanárnő nevét, Horváth 
Győzőét, a Csorna városi művelődési osztály vezetőjét, Deli Leventénét, a soproni népfront-
bizottság munkatársát, Venesz Ernőt, Lovas Gyulát, Lovász Gyulánét, Alpárné Szála Erzsébe-
tet, Macher Frigyest, Szabó Józsefet, Keretyén Richárdot és Veszprémi Györgyöt. Ez a szép és 
fényes névsor emlékezetül szolgál mindannyiunk számára. Nagyon köszönjük az elmúlt heti 
szives és áldozatos tevékenységüket. 

Kedves Barátaim! Nagyanyám és édesanyám jó szagú rozmaringot és szagosmentát szokott 
zsoltáros- és imádságoskönyvébe tenni. Ezek a virágok hosszú éveken keresztül megőrizték az 
illatukat. Váljék a honismereti mozgalom soproni emlékkönyve ilyen szép és hasznos emlékké, 
amelyek alapján még évek múltán is jó érzéssel gondolunk majd vissza az itteni honismereti 
rendezvényekre. 
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