
A XIX. Honismereti Akadémia ajánlásai 
1. A megváltozott társadalmi és politikai feltételek között továbbra is szükség van a 

honismereti mozgalom tudománysegítő és szülőföldszeretet-erősítő és a közéletiségre 
felkészítő szerepére. 

2. Tegyünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az iskolák falai között kapion minél 
nagyobb teret a honismereti szemlélet, és tanítóképző és tanárképző főiskolákban végre 
vezessék be a honismeret tananyagként való oktatását. 

3. Erősíteni kell a mozgalom szervezettségét. Ezért: 
- a megyében legyen a mozgalom összefogója a Honismereti Egyesület; 
- ezek alakítsanak ki rendszeres és eleven kapcsolatot a megyében működő szakkörökkel, 

honismereti közösségekkel, egyéni gyűjtőkkel és kutatókkal; 
- a megyei egyesületek térségi honismereti céljaik megvalósítása érdekében szükség és 

igény szerint működjenek együtt a szomszédos - akár a határokon túli - területek 
honismereti közösségeivel is; 

- a megyei egyesületek hatékonyabb működése és a honismeret munkásainak minél 
szélesebb KÖrű bevonása érdekében hozzák létre szakmai munakbizottságaikat. 

4. Hozzon létre a mozgalom, vagy vegyen részt olyan helyi díjak, alapítványok szervezé-
sében, amelyek helyi kiválóságok szellemében a szülőföldhöz való kötődést erősítik. Az 
országos Szövetség alapítsa meg honismereti emlékplakettjét. 

5. A Honismereti Akadémia üdvözli e diákköri tanácskozás résztvevőit és kívánatosnak 
tartja, hogy a legkiválóbb honismereti jellegű pályamunkák listája, illetve részletei a 
Honismeretben megjelenjenek. 

6. A fiatalok aktivitásának a mozgalom céljai érdekében való értékesítése érdekében 
adjunk minél nagyobb teret a fiataloknak. Alulról építkezve, tehát minden megyei egyesület 
hozza létre a maga ifjúsági szekcióját, amelyek majd megválasztják a Szövetségben való 
képviseletüket. 

7. A mozgalom lapja a Honismeret, segítsük, hogy tartalmilag egyre gazdagabb legyen, és 
előfizetés útján a mozgalom minél több emberéhez eljusson. 

8. Az akadémia résztvevői kívánatosnak tartják, hogy a megyei és városi honismereti 
híradók szerkesztőinek tanácskozására ismét sor kerüljön. 

9. Eljött az ideje, hog a határon kívüli magyarok felé nyújtott kezünket azok immár 
szervezett keretek között is elfogadhassák. Ezért meg kell kettőzni erőfeszítéseinket a 
szomszédos országokban és szerte a világban élő magyarokkal való kapcsolatok erősítésére. 
Ugyanakkor segítenünk kell, hogy a hazánkban élő nemzetiségek is erősíthessék kapcsolata-
ikat anyaországaikkal. A mozgalom fontos feladatának tekinti a nemzetiségi, szórvány- és 
diaszpóralétből következő sorskérdések feltárását. 

10. A honismereti mozgalom tevékeny részt kíván vállalni a honfoglalás közelgő 1100. 
évfordulójának megünnepléséből. Kívánatos, hogy minden településen találják meg a 
megemlékezés méltó módját. Csatlakozzanak a Pest megyei Honismereti Egyesület felhívá-
sához, örökítsék meg településük életét videofilmen. 

11. A honismereti mozgalom helyi szervei erősítsék kapcsolatukat az önkormányzatok-
kal, segítsék munkájukat és gyakoroljanak ellenőrzést tevékenységük felett. A helyi 
önkormányzati hagyományok feltárásával segítsék gyökereik mélyebbre eresztését, a 
települések hagyományos jelképeinek felélesztését és méltó használatát. A honismereti 
közösségek, kutatók működjenek közre a helyi lapok honismereti jellegének erősítésében. 

12. A honismereti mozgalom helyi szervezetei legyenek a meglévő nemzeti emlékhelyek 
gondozói, és törekedjenek arra, hogy a közelmúlt eseményei és személyiségei is méltó 
mementót kapjanak. Legyenek kezdeményezői a II. világháború áldozataira, a deportálások-
ra, az 56-os mártírokra emlékező kegyhelyek létesítésének; eltűnt települések, hősök és 
áldozatok emléke megörökítésének. 

13. Kezdeményezzék és vállalják nemzeti sorskérdéseink helyi gyökereinek feltárását, 
úgymint a tanyasi és aprófalusi élet, az ingázás életformája, a nemzetiségi identitás, 
népesedés, a demokrácia és a civil társadalom feltételeinek kialakulása. 
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Építkezők figyelmébe ajánljuk! 

Alaptól az épület befejezéséig, gazdag árukínálattal 
állunk az építkezők rendelkezésére. 

Jól jár, ha kikéri telepvezetőink tanácsát. 

Hasznos ötletekkel, szakmai ismerettel mutatják be 
termékeinket és tesznek ajánlatot vásárlásakor. 

Időt, pénzt takarít meg, keresse fel építkezése során 

a Közép-magyarországi Tüzép Vállalat Pest, Komá-
rom, Fejér megyei telepeit! 

Várjuk kedves vásárlóinkat 

ALAPTÓL A BEKÖLTÖZÉSIG ! 
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