
havasi győzedelmes hagyma (Allium victorialis), valamint a cifra nádtippan (Calamagrostis varia) és az ősz 
bogáncs (Carduus glaucinus). E völgyben lelték föl a berkenye két helyi változatát is: a Sorbus rédliánát és a 
Sorbus barthaet. 

Sok utánjárásra a Honvédelmi Minisztérium illetékesei is beleegyeztek, hogy a Márkus szekrénye déli 
lejtőjének óstölgyese védett természeti terület legyen. 

Felbecsülhetetlen természeti értéket jelentenek völgyeink, vizeink, hegyeink. Egy-egy kopárnak nevezett 
karsztmezö növényritkaságok sokaságát rejti. Ha rajtam múlna, az egész Bakonyt védetté nyilvánítanám. 
Talán ebben sem lenne semmi túlzás, mert környékünk lakóinak figyelmét jobban odairányítaná a természetre. 
Ha városvezetőink és illetékes szerveink meg is követelnék a természet megbecsülését (például a szemétrakók 
és környezetrongálók büntetésével), szebb lenne az életünk. 

Videofilmen: Mesztegnyő 

A videofilm egy Somogy megyei nagyközség, Mesztegnyő honismereti tevékenységéről, a honisme-
reti kör önépítő, öntevékeny munkájáról, sikereiről, konfliktusairól, kudarcairól szól. 

Az öntevékeny honismereti szakkör létrehozója, éltetője, motorja Kövesdi Tiborné, a helyi iskola 
igazgatóhelyettese. Sorsa szorosan kötődik a községhez, a honismerethez, segítségével már több 
generáció ismerkedett meg Mesztegnyő történetével, néprajzával, népszokásaival, szerette meg a 
népművészetet, néptáncot, a társas együttlétet. A film így érthetően „Gizi néni" alakját állítja 
középpontba: tanítványai, munkatársai, barátai szólnak róla, de láthatjuk tanítás, népszokás, néptánc-
bemutató közben, iskolai, honismereti, baráti környezetben. 

Fantasztikus energiája, szervezőkészsége, ügy- és nem utolsósorban emberszeretete ellenére a 
kultúra hivatalos képviselőinek szemében csak amatőr népművelő maradt. A valóság és reméljük a film 
is, másról tanúskodik. 

A videofilm U-Matic kazettára készült, 32 perc időtartamú. Magyar és angol nyelvű (Voluntary 
work in Mesztegnyő) változatban az OKK Módszertani Intézetének Videostúdiójában megtalálható, 
kérésre átmásolható. 

Üres videokazetta beküldése esetén 1 óra/100 Ft másolási díj fejében a megfelelő műsoros programot 
rendelkezésére bocsátjuk. 
CÍM: Országos Közművelődési Központ Audiovizuális Stúdió 

Szél Gyula stúdióvezető 1011 Budapest, Corvin tér 8. Telefon: 159-657/27-es mellék. 

{ HÍFKK 

Losonczi Pál felvétele 

Kós Károly-szobor 
Kispesten 
1987 novemberében a kispesti Wekerle-telep központjában, 
a Petőfi téren felavatták Péterfy László Kós Károly szobrát. 
Avató beszédében Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront fótit-
kára egyebek között a következőket mondta: 

„Kós Károlynak szobrot állítani nemcsak egy 
nagy gondolkodó, egy huszadik századi polihisztor 
hazatérését jelenti, hanem megtérésünket is egy 
olyan eszméhez, amely egybe tudja tartani a nem-
zetet és képes megerősíteni szándékainkat." 
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