
Felhívás 

„Álmaimat gyakran látogatod most is, 
Rég sír fedez, de óh nem nyughatol ott is . . . 
. . . az évek haladó terhével, 
Mely minket elaggit, te gyarapulsz névvel, 
Amit adál abból semmi sincs elveszve: 
Firól-fira szállsz te, mint egy közös esz me." 

Arany János: Harminc év múlva, 1879. 

1985 elején a Magyar írók Szövetségének több tagja és a Petőfi-emlékhelyek képviselői 
megalapították a Petőfi Sándor Társaságot, amely — mint az ugyanakkor elfogadott alap-
szabály mondja — „Petőfi örökségének ápolását országos ügynek tekintve" arra törek-
szik, hogy minél szélesebb kört hozzon létre a Petőfi-kultusz ébrentartására. 

Felhívással fordulunk tehát a Petőfi életmüvét szerető, a nagy költő és forradalmár em-
lékét szívesen ápoló közönséghez: lépjen be az új Társaságba! Cím: 6200 Kiskörös, Városi 
Tanács V. B., Petőfi Sándor Társaság. 

A társaság székhelye a szülőváros, de az alapszabály lehetővé teszi helyi csoportok 
alakulását és tevékenykedését . Az évi közgyűlést Kiskőrösön rendezi a társaság, s ezen a 
helyi csoportok küldöttekkel vesznek részt. ,,A társaság tagja lehet minden magyar és 
külföldi állampolgár, aki a 18. életévét betöltötte — indokolt esetben korhatáron aluli 
személy is —, aki a Társaság célkitűzéseit magáévá teszi, a társaság munkájában részt venni, 
feladatainak teljesítéséhez hozzájárulni kíván, felvételét írásban kéri" — mondja az alap-
szabály. 

A tagdíj évi összege 60 Ft, nyugdíjasoknak 30 Ft, diákoknak 20 Ft, közösségeknek 100 
Ft. A társaság tagsági igazolvánnyal lát ja el tagjait, a kollektíváknak oklevelet ad a belé-
pés dátumával. Különösen szívesen fogadja a társaság diákközösségek kollektív belépését, 
számít mindenekelőtt a Petőfi nevét viselő iskolák önképzőköreinek, szakköreinek, tanulói-
nak a jelentkezésére. Kollektív tagságot természetesen felnőttek is létesíthetnek: tantestü-
letek, intézmények, szövetkezetek, egyesületek, munkabrigádok, kulturális csoportok, ba-
ráti körök együttes belépését is vár juk. 

A munkaprogramban szerepel az emlékhelyek képviselőinek évenkénti találkozója; öt-
évenként tudományos tanácskozás rendezése Petőfi életéhez, korahoz, mai értelmezéséhez 
és értékeléséhez kapcsolódó témakörökből; több kiadvány megjelentetésén kívül pályázatok 
meghirdetése; országos zenei és képzőművészeti rendezvények szervezésében, lebonyolítá-
sában való részvétel; a Petőfi-évfordulók évenkénti széles körű megünneplésének elősegí-
tése, műsorfüzet, c ímjegyzékek közreadásával. 

Vár juk a jelentkezéseket! 

Kiskörös, 1985. október a Petőfi Sándor Társaság 
elnöksége 

5 




