
7. A tradicionális népfőiskolák újrafelállításával segíteni kell a falusi, a városi, a megyei és 
regionális önkormányzatok részére az értelmiségi kataszterek összeállítását, a helyhatóságok 
élére állítandó alsó-, közép- és felsőfokú önkormányzat i szakismerettel rendelkező vezető 
emberek képzését, a falvak, a megyék és a régiók új értelmiségének a képzését. 

8. Mindkét szervezeti mozgalomnak arra kell törekednie, hogy a kifosztott falvak 
gazdasági és szellemi energiatelepeinek visszaállítsák a működését. 

9. Az iskolában az ifjúság történelemtanítása érdekében világossá kell tenni a katedrákon 
és a tankönyvekben az objektív ismereteket és a hazaszeretetre építő törekvéseket. 

10. A honismereti értelmiségi szakemberek és diplomások nevelése érdekében tanszékeket 
kell felállítani, melyek elkészítik a honismereti tankönyveket és olvasókönyveket és tanítják 
azokat. 

11. Önkormányza t i és honismereti alapítványokkal segíteni kell a szomszédolási honisme-
reti táborok létesítését, a testvérvárosok és falvak közös honismereti tevékenységének 
finanszírozását támogatva, megvalósítva azok tapasztalatcseréjét, kiépítve kapcsolatrendsze-
rükben azok szellemi és anyagi környezetvédelmi teendőit. 

12. Honismereti akadémiáink az önkormányzatok szabadegyetemeivé válhatnának. De 
önállóan is tudnánk a fővárosban, sőt a vidéki Magyarországon is szabadegyetemeket tartani. 
E szabadegyetemek témái a törvényhatósági és a helyhatósági önkormányzatok, az 
önkormányzatok és az egyesületek, az önkormányzatok és a népfőiskolák, az önkormányza-
tok és a sorskérdések, továbbá az önkormányzat i emlékkönyvek, krónikák, adattárak és 
história domusok írásai, kiadásai és gyűjtései lehetnének! 

13. Közös együttműködéssel vállalni kell és szolgálni kell a hazai műemlékvédelem teljes 
programját integráló munkálatokat a városszépítő, városvédő várbarátokkal és a műemléki 
albizottságokkal együtt . 

14. Az önkormányzatok támogassák a megyei honismereti egyesületek, híradók tevékeny-
ségét és működését . 

75. Kezdeményezzük a honismeret nemzetközi konferenciájának megtartását, amelyet a 
honfoglalás 1100-ik esztendejében kívánunk megszervezni. 

16. A nemzeti emlékhelyek gazdájaként az önkormányzatok támaszkodjanak honismereti 
mozgalomra a világháborús emlékművek felállításának szervezésében. 

Kedves hallgatóim! Ezekben próbál tam összefogni a honismeret és az önkormányzat 
szövetségi kapcsolatrendszerét. Amilyen erőteljes és intenzív lesz a Honismeret i Szövetség 
munkája , olyan erőteljessé válhat önkormányzataink életében a haza- és a szülőföldszeretet 
inspirálta és támogatta közösségépítő kulturális tevékenység hazánkban. 

HÍREK 

A II. v i lágháború á ldozata inak 
emlékműve Jászapá t iban 

A II. világháborúban elesett katonáira, hő-
seire és polgári áldozataira emlékezett a 600 
éves jászsági település, Jászapáti egy monu-
mentális emlékmű felállításával. A könyvtár 
előtt, a belvárosi részben levő 8 tonnás, 
édesvízi mészkőből faragott alkotás Rajki 
László munkája. 

Szabó Sándor felvétele 
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Megjelent! Megjelent! Megjelent! 

A 

HONISMERET 
1-15. ÉVFOLYAMA 

(1972-1987) 
ÖSSZESÍTETT 

REPERTÓRIUMA 

Tematikus rendben, a szerzők és a földrajzi nevek kiemelésével tartalmazza a 
Honismeret első 15 évfolyamában megjelent írások címeit. Könyvtárak, iskolák, 
levéltárak múzeumok számára nélkülözhetetlen ahhoz, hogy könnyen és gyorsan 
megtalálják a keresett témában megjelent cikkek lelőhelyét. 

Ára: 100 Ft 

Megrendelhető a Honismeret ügyintézésnél: 1250 Bp. Pf. 23. 


