
A honismeret a hazai sajtóban 
A következőkben összeállítást közlünk a sajtóban - az elmúlt év nyolc hónapjában -

megjelent honismereti eseményekről. Mivel a mozgalom több szervezet, intézmény, 
szövetség életében jelen van, ezért nemcsak a Honismeret i Szövetség és a honismereti 
egyesületek rendezvényeiről, akcióiról olvashatnak itt. A szélesebb körű áttekintés jobb 
eligazodást s tapasztalatcserét nyújthat az érdeklődőknek. 

Teljességre nem törekedhet tünk. A közölt krónika kizárólag a „Sajtófigyelő" lapkivágá-
sainak tömör kivonatát tartalmazza. Azok közül is kihagytuk a honismereti kiadványokkal 
kapcsolatos híradásokat, mert azokat a Honismereti Bibliográfia rendszeresen közli, s a nyári 
táborokról szóló tudósításokat, mert azokról a Honismeret 1992. 2. számában részletes 
összefoglalást adunk. 

Szándékunk, hogy következő számainkban rendszeresen közreadjuk e szövetség és az 
egyesületek tevékenységével kapcsolatos sajtóhíreket, hogy segítsük a honismereti mozga-
lomban részt vevők informálódását és tájékozódását. 

í A HONISMERETI SZÖVETSÉG HÍREl) 
V / 

F e b r u á r 
1. Az Elszármazott Győriek Baráti Köre 

januári közgyűlésén kezdeményezte, hogy a 
városban 1991-től legyen ünnep Szent 
László napja. (KA) 

5. Tízéves a pécsváradi Várbarát Kör, 
amely 200-nál több tagot számlál, s két 
tagjuk bekerült a helyi önkormányzatba . 
( U D N ) 

6. Honismerettel foglalkozó glindei (Né-
metország) egyesület a kaposváriakkal 
együttműködési megállapodást kötöt t , 
amely többek közöt t kézművesek, amatőr 
filmesek, fotósok s gyerekcsoportok honis-
mereti tábori cseréjét tartalmazza. (SN) 

8. Csete Balázs neves jászsági néprajzku-
tató nevét viselő honismereti szakkör ünnepi 
összejövetelen emlékezett meg Jászkísér 600 
éves alapításáról. (N) 

14. Az ecsegi Hagyományőrző Baráti Kör 
a Szuha patak völgyében sátortáborozó he-
lyet épít KÍ. ( N O ) — Jászapátiban, az immár 
t izenöt éves múltra visszatekintő honisme-
reti szakkör a tsz-majorban tanyamúzeumot 
létesített. (SzMN) 

19. A csepregi honismereti kör elkezdte 
feltárni az 1951-Den helyi lakos ellen lefolyta-
tott koncepciós per hátterét, indítékait. (VN) 

21. Kiállítás nyílt a besnyői általános iskola 
honismereti szakkörének anyagából. (FMH) 

23. Megalakult a Degré Alajos Honisme-
reti Alapítvány, amellyel megyetörténeti ku-
tatásokat kívánnak támogatni. (ZH) 

D. O. 

26. A csornai múzeumban Vásárok és 
mesterségek címmel új helytörténeti gyűjte-
mény nyílott , többek közöt t a Kugler család 
hagyatékából. (KA) 

Március 
6. A Lenau Egyesület kiadásában megje-

lent a Tolna megyei Mágocs monográfiája, 
amelyet nemzetiségi folklórműsor keretében 
mutattak be. (DN) 

9. A pomázi 2. Sz. Általános Iskolát Sas-
hegyi Sándorról nevezték el, aki mint amatőr 
régész, helytörténeti kutató, a Holdvilág-
árok történetét tárta fel. (PMH) 

12. A pápai helyőrség történetének újabb, 
eddig ismeretlen részleteiről tartottak beszá-
molót a helyi Pedagógus Művelődési Ház 
honismereti közösségében. (NaV) - A pécsi 
Városszépítő és Városvédő Egyesület máso-
dik alkalommal rendezte meg a Sopianae 
Országos Városismereti Versenyt amelyen 
az ország különböző részéről csaknem há-
romszázan vettek részt. ( D N ) - A Borsodiak 
Budapesti Baráti Köre évenként megyéjébe 
látogat. Idén Tállya nevezetességeivel ismer-
kedtek. (ÉM) - A magyarnándori kisközség 
önkormányzata kalendáriumot jelentetett 
meg. (No) 

13. A Hagyományőrző Gyermekszövet-
ség a Kerepesi temetőben a Kossuth-mauzó-
leum közelében a szabadságharc gyermek-
hősei tettét megörökítő kopjafánál tartott 
megemlékezést. (PN) 
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14. Nagydém önállósága óta nemcsak a 
két világháború áldozatainak emlékművét 
állították fel, hanem a község szülöttjének, 
az 1848-as honvédtisztnek, Ihász Dániel-
nek is emeltek emlékoszlopot. (NaV) 

18. Immár t izenötödik alkalommal ren-
dezte meg az egri Dobó István Gimnázium a 
város első osztályos középiskolásai részére a 
Ki tud többet Egerről című helytörténeti 
vetélkedőt. ( N É H ) — Az 1848-as tavaszi 
hadjárat útján harmadik alkalommal kerül 
sor történelmi emléktúrára 5-10-27 km-es 
útvonalakon. (SzMN) - A monostorpályi 
általános iskola új névadója az 1848-as non-
véd hadnagy, Thuolt István, aki a turini 
emigrációból visszatérve e faluban telepedett 
le. ( H B N ) 

25. Szekszárdon háromnapos Bogár Ist-
ván-emlékműsort tartottak, mely során a 
környék szinte valamennyi hagyományőrző 
nepi együttese fellépett. ( N É T ) 

26. Tizenegy általános iskolai csapat vett 
részt a várpalotai helytörténeti vetélkedőn, 
ahol népi gyerekjáték-készítésből is próbát 
kellett állniuk. (DN) 

27. A néhai Nóvák László nyomdász, az 
amatőr művészet pártfogója szenvedélyes 
fotós volt. Fia a körmendi házuk padlásán 
csaknem 200 értékes várostörténeti fény-
képre és 80 celluloidnegatívra bukkant . 
(VN) 

28. Rákóczifalván többnapos megemléke-
zést tartottak a fejedelem tiszteletére s ennek 
keretében néprajzi és helytörténeti kiállítást 
is rendeztek a Rákóczi nevét viselő iskolá-
ban. (SzMN) 

29. Együd Árpád emlékére nyolcadszor 
rendezték meg a Somogy megyei gyermek-
tánccsoportok és hagyományőrző együtte-
sek szemléjét. (SN) - A Monor i Helytörté-
neti Egyesület legutóbbi összejövetelén az 
utcanévváltozásokról és egy városi múzeum 
létrehozásáról folytattak eszmecserét. 
(PMH) 

30. A hétszáz lelkes kis faluban, Somogy-
vámoson, Hanzel László „tojáspatkoló" 
polgármester legnagyobb szabadidős ered-
ménye az a tyúktojás, amelyre 212 patkót 
varázsolt. (N) 

Április 
2. Történelmi lovastúrát szerveztek a ta-

vaszi hadjárat útvonalán. Amerre a lovasme-
net elhaladt, gazdag néprajzi programról is 
gondoskodtak a helyi szervezők. (PMH) -
Nagykáta Baráti Köre sokszínű programmal 
emlekezett meg az 1848-as tavaszi hadjárat-
ról. (PMH) 

4. A Makói Honismereti Kör havonta tart 
összejövetelt s helytörténeti újdonságokkal 
ismerkednek meg. Makói Honismeret i Hí r -
adó elnevezéssel időszaki kiadványt is meg-
jelentetnek. (CsMH) 

5. Megalakult a Petőfi Művelődési Egye-
sület Segesváron. Feladatuk a Petőfi-hagyo-
mányok ápolása, felkutatása. Rendezvényei-
ken kívánják megszólaltatni a köl tő műveit. 
(BMN) 

6. A dunaújvárosi múzeumban Magyar 
patikai emlékek címmel kiállítás nyílt meg, 
amihez dr. Tatár János gyógyszerész bocsá-
totta rendelkezésre a magángyűjteményét . 
(FMH) - A Pécsi Városszépítő és Városvédő 
Egyesület gondozásában utcanév-ismertető 
táblákat helyeztek az utcák elejére s végére. 
( D N ) 

9. Az egri főiskola honismereti szakköre 
felkereste a nyugat-mátraaljai közsségeket, 
maid köri foglalkozásokon értékelték a ta-
nulmányi út tapasztalatait. ( N é H ) - Az al-
földi megyék „Alföld" elnevezéssel alapít-
vány létrehozását kezdeményezik, amely 
többek közöt t a tájkutatást is támogatni 
fogja. ( H B N ) 

12. A somogyi honismereti szakkörök s a 
honismerettel foglalkozó szakemberek 
Honismereti Alap létrehozását kezdemé-
nyezik, hogy a Somogyi Honismere t című 
kiadvány a továbbiakban is megjelenjék. 
(SH) 

18. Kisújszálláson az úgynevezett Morgó 
csárda épületében őrzik a nagykunsági pa-
raszti élet tárgyi emlékeit. E gyűjtemény 
fejlesztésére alapítványt hoztak letre a hely-
történészek. (SzMN) 

20. Réde-Lesaljapusztán, a volt Eszter-
házy-birtok cselédlakásai körül szabadtéri 
kiállítást alakítottak ki s bemutat ják a haj-
dani munkaeszközöket . (DL) 

23. Baktalórándházán a Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Intézet rendezésében 
„Szűkebb hazánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg" 
elnevezéssel műveltségi-honismereti vetél-
kedő megyei döntőjét tartották. (KM) -
Méltó emlékművet állítottak az I. és II. 
világháború áldozatainak s megkezdték a 
község múlt jának felkutatását a Dákai Baráti 
Kör szervezésében. (NaV) - A lenti Pro Arte 
Kulturális Egyesület megkezdte Kerkafalva 
helytörténetének feldolgozását, amelyet ki-
adványban kívánnak közreadni. (ZH) - A 
zalaszántói Darnay Kálmán Honismeret i és 
Faluvédő Egyesület kezdeményezésére 
megkezdődött a vindornyalaki Herte lendy-
kúna felújítása. (ZH) 

26. Kőszegen tovább él a Szent György-
napi hagyomány. Az új szőlőhajtásokat le-
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rajzolják a „szőlőjövések könyvébe". A régi 
rajzos könyv betelt, most új könyvet kezd-
tek rajzolni. (PH) 

29. Jákon a Szent György-napi hagyomá-
nyos búcsún énekkari találkozót szerveztek, 
amelyen részt vett a balogunyomi, szentpé-
terfai, vassurányi, toronyi , táplánszentke-
reszti, vépi, rumi és a szombathelyi Váci 
Mihály iskola kórusa. (SN) 

30. 75 éves Kanyar József, a Honismeret i 
Szövetség elnöke. A kiváló történészt, tudo-
mánypolit ikust K a p o s v á r o t t - a taní tóképző 
főiskolán - tudományos ülésen köszöntöt -
ték. (SN) 

Május 
3. A lázi plébánia egyik helyiségében ál-

landó jellegű kiállítás nyílik Tibold Attila 
plébános harminc éve tartó gyűj tőmunkájá-
ból. Figyelemre méltó a többezres szentkép-
gyűjteménye. (NaV) 

4. A Móra Ferenc Múzeumban megnyílt 
A külföldi magyar cserkészet 1945-1990. 
című kiállítás. A múzeum kezdeményez egy 
pusztaszeri cserkész-világtalálkozót is. 
(DM) - Túrkeve város önkormányzatának 
tagjai féléves tiszteletdíjukat ajánlották fel a 
nagy múltú helyi néptáncegyüttes támogatá-
sára. (EH) 

7. A szolnoki rákészítelepi általános isko-
lában német nemzetiségű helytörténeti kiál-
lítás nyílt, ahol a bányászat helyi emlékei is 
láthatók. (DL) - Jászok napjává nyilvánítot-
ták május 6-át Jászjákóhalmán. Mária Teré-
zia ezen a napon engedélyezte, hogy a jászok 
visszaválthatták földjeiket, kiváltságai-
k a t ^ P N ) 

8. A Szombathelyi Megyei Művelődési és 
Ifjúsági Központ helytörténeti pályázatán az 
1870-es törvénytől 1949. megszűnéséig mű-
ködő helyi önkormányzatokat , vagy a tele-
pülésen működő egyesületeket kellett bemu-
tatni. (VN) 

9. A Mindszenti Honismereti Egyesület 
három éve gyűjti a II. világháború katonai és 
polgári áldozatainak adatait. Eddig 350 sze-
mélyt regisztráltak. (CsMH) - Családkuta-
tók köre alakult a Lenau-házban. A foglal-
kozásokat Hengl N á n d o r vezeti, aki eddig 
hat kötetben tette közzé a XVIII . századi 
baranyai, tolnai, somogyi német betelepülők 
névsorát. ( D N ) - Februárban alakult meg a 
Penci Faluvédő Egyesület s május negyedi-
kén már egész napos majálist tudtak szervez-
ni, ahol többek közöt t felelevenítették a 
hajdani lakodalmast gazdag népszokásaival. 
( P M H ) 

10. A kőszegi Mezőgazdasági Szakközép-
iskola honismereti szakköre magyar néptör-

téneti kiállítást rendezett a városi könyvtár-
ban. (VN) 

13. Kétéves szünet után újjáalakult afelső-
tárkányi Rozmaring Hagyományőrző Cso-
port , a helyi önkormányzat anyagi támoga-
tásával. ( N é H ) - Hatszáz éves születésnap-
jára emlékezett Jászkísér. A nagyszabású 
jubileumi rendezvénysorozaton emléktáb-
lát, kopjafát állítottak s megnyitották a fel-
újí tott tájházat. (SzMN) - Régi hagyomány 
szerint május első vasárnapján a budapesti 
szlovák gimnázium népviseletbe öl tözöt t 
ének- és tánccsoportja Felső-Mátra közsé-
geit keresi fel. Idén Mátraszentimrén jártak a 
fiatalok. (NéH) 

14. Felsőgallán megtartották az I. Német 
Nemzetiségi Színjátszó Fesztivált. A helyiek 
mellett a szomoriak, tarjániak és vértessom-
lóiak vettek részt. (DL) - Az agostyáni 
német nemzetiségű kórusnak jó kapcsolata 
van Gerigennel (NSZK). Tervezik, hogy 
dalaikat kazettán jelentetik meg s kiadják az 
agostyáni népdalokat egy daloskönyvecské-
ben. (DL) - Csepinszky Mária, a szennai 
fa lumúzeum egykori vezetője Kötsén, a ki-
használatlanul álló Kazay-kúriában helytör-
téneti kiállítást rendezett be, ahol nyáron 
honismereti tábort is tartanak. Kós Károly 
Emlékéremmel tüntették ki. (SN) 

16. A mindszenti honismereti egyesület 
programba vette a régi temető sírjainak 
számbavételét. (CsMH) - A somorjai (szlo-
vákiai) honismereti ház megkezdte a nemze-
tiségi Bibliotheca Hungarica létrehozását. A 
gyűjtemény magába foglalná az összes szlo-
vákiai magyar vonatkozású könyvet. (KA) 

20. Az ormánsági napok keretében Sely-
lyén öt együttes a vidék folklórkincsét eleve-
nítette meg. (DN) - A füzesabonyi helyis-
mereti baráti kör a polgármesteri hivatal 
közreműködésével megvitatta a város fej-
lesztési tervét. (NéH) - Edelényben meg-
nyílt a Borsodi Tájház, amelyet többek kö-
zött a helyi városszépítő egyesület hozot t 
létre. (ÉM) 

23. A győrsági általános iskolában az or-
szágban elsőként és egyedülállóan ez évtől 
önálló tantárgy lett a néprajz. (KA) 

28. A helyi honismereti szakkör kezde-
ményezésére 45 év után ismét megtartották a 
hősök napját Sásdon az 1929-ben épült világ-
háborús emlékműnél. ( D N ) - A komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesület „Vi-
rágos városért" elnevezéssel akciót hirdetett 
meg. ( D N ) 

31. Hagyományteremtő juniálist szervez-
tek Kővágószőlősön egész napos program-
mal, amely bállal ért véget. (DN) - Debre-
cenben, a Medgyessy Ferenc Gimnázium-
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ban napvilágot látott a III. Medgyessy Füzet , 
amely a diákok néprajzi tanulmányait tartal-
mazza. ( H B N ) 

Június 
1. A csengeri Ady Endre Gimnázium és 

Óvónői Szakközépiskola harmincéves his-
tóriáját tartalmazza a nemrég megjelentetett 
évkönyv, amely a majdan megírandó iskola-
történet forrásaként fog szolgálni. (KM) 

3. Bodrogkisfalu visszanyerte önállóságát 
s közös összefogásként, a helység névtábla-
avatási ünnepségén helytörténeti kiállítás is 
nyílott. (ÉM) 

4. Szomoron, az iskola ebédlőjében, a fa-
lunap keretében helytörténeti kiállítást ren-
deztek, s a hagyományőrző szakkör tagjai a 
régi sváb szokásokat elevenítették fel a felvo-
nuláson. (DL) 

5. A Fejér Megyei Honismeret i Egyesület 
Bodajkon tartott összejövetelt, ahol a helyi 
helytörténeti gyűjteménnyel ismerkedett 
meg. ( F M H ) - A szarvasi Petőfi Sándor 
Általános Iskola öt évvel ezelőtt kezdte el a 
helytörténeti és neveléstörténeti emlékek 
gyűjtését, s ma már közel ezer tárgyat tarta-
nak nyilván, egy részét kiállították. (BMN) 

6. Hagyományőrző rendezvénysorozatot 
tartottak Csornán és környékén hivatásos és 
amatőr művészek, lelkes lokálpatrióták köz-
reműködésével. (KA) - A szabadszállási 
óvoda százéves alapításáról emlékeztek meg 
a helyi Petőfi Baráti Körben. (PN) - A 
bonyhádi Völgységi Múzeumban bemutat-
ták Sióagárd népművészetét. A kiállítás al-
kalmából a sióagárdi iskola citerazenekara és 
bábcsoportja műsort adott. (NéT) 

8. A jászberényi Jász Múzeum kiállította 
Csete Balázs néprajzkutató 56 darabból álló 
kalotaszegi kollekcióját. (SzMN) - Püspök-
ladányban diáktalálkozóval és iskolatörté-
neti kiállítással ünnepelték meg a Karacs 
Ferenc Gimnázium 40. tanévzárását. Év-
könyvet is kiadtak. (HBN) 

9. Kárpátalján, Szalánkon újjáélesztették s 
emlékoszloppal, emléktáblával látták el az 
elmúlt évtizedekben betemetett Mikes-ku-
tat. Innen hordot t vizet Rákóczinak hűséges 
kamarása. (VH) - Ópusztaszer önkormány-
zata június 16-át Árpád-nappá nyilvánítja, s 
ezen a napon évről évre a Nemze t i Történeti 
Emlékparkban megemlékezést tartanak. 
(VH) - A Söptey Péter Mester Társasága 
nyugat-magyarországi családok történetét 
kutatja. A Velemben megalakult egyesület-
nek gazdag irat- és levéltára van. (VN) 

14. A Komárom-Esztergom Megyei 
Honismeret i Egyesületben a mozgalom, a 

helytörténeti kutatás és a közgyűj temények 
kapcsolatát vitatták meg. (DL) - 300 oldalas 
zalai helytörténeti olvasókönyvet szerkesz-
tenek általános és középiskolai tanulók ré-
szére. A segédkönyv 1992 nyarán jelenik 
meg. (NéH) — Nagy Sándor neves cukrász-
mester emlékére a kunszentmártoni helytör-
téneti múzeumban cukrászkiállítást rendez-
tek, bemutatták a korabeli szerszámokat, 
süteménykészítő formákat . (SzMN) 

15. A marosvásárhelyi amatőr fotóklub 
tagjai műveiket Szolnokon a művelődési 
központ galériájában állították ki. (SzMN) 

17. Országos Hagyományőrző Találko-
zót rendeztek Nyíregyházán, s ennek kere-
tében a megyeházán a polgármester Pro 
Patria kitüntetéseket adott át a hagyomány-
őrző gyerekeknek. (KM) - 84 éves korában 
Müncnenben elhunyt Flach Pál, Bácska 
helytörténetének kiváló kutatója. Többmé-
ternyi polcot betöl tő kézirat- és oklevélgyűj-
teményét a bajai múzeumnak adományoz-
ta.(PN) 

19. Több szervezet és a megyei Honisme-
reti Egyesület közös emlékülésen emlékezett 
meg a veszprémi ménállomás létesítésének 
centenáriumáról, s egyben tisztelegtek Szé-
chenyi emléke előtt. (MM) 

20. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye etni-
kai kisebbségeit kívánja segíteni a megyei 
önkormányzat pályázata, amely a kulturális, 
hagyományőrző tevékenység felkarolására 
irányul. (KM) 

22. Szombathelyen honismereti szakkö-
rök, történelemtanárok részére honismereti 
népfőiskolát szerveztek. A résztvevők egy-
részt az 1956-os forradalom történeti feltárá-
sáról, kutatásának módszereiről, másrészt a 
néprajzi kutatás több területének időszerű 
kérdéseiről hallhattak előadásokat. (VN) 

23. Galgamácsán felelevenítették a hagyo-
mányos Szent Iván-napi tűzugrást. (PN) 

27. Egy évvel ezelőtt alakult meg Mátra-
keresztesen a Szabadidős Társaság és máris 
megnyitották a fa lumúzeumot . (No) 

Július 
1. Békéscsabán rendezték meg a XIX. Or -

szágos Honismereti Akadémiát. Központi 
témája az önkormányzatok múltja és jelene 
volt. Az ötnapos rendezvény állásfoglalá-
sokkal és nyilatkozat közreadásával ért vé-
get. (BMH) - A zsámbéki Taní tóképző Fő-
iskola Bálint Sándor Honismereti Szak-
kollégiuma július 1-8. között tartotta meg 
VI. Országos Szakkörvezető-képző táborát. 
(•••) 

2. Bensőséges baráti megemlékezésen ün-
nepelték meg a neves székely tudós, Domo-
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kos Pál Péter 90. születésnapját a Lakatos 
Demeter Egyesület, a Népművészet i Baráti 
Kör és az Erdélyi Művészetért Alapítvány 
szervezésében. (PH) 

5. A szegvári Falumúzeumban a helytör-
téneti, néprajzi gyűjtemény mellett kiállítot-
ták Fodor József szegvári lakos lámpagyűj-
teményét is. ( C s M H ) 

9. Ezeréves alapítását ünnepli Balatonke-
nese. A nyári rendezvénysorozaton a lokál-
patrióták, a helytörténészek jelentős szere-
pet vállalnak. 

10. Vecsésen a Halmi-telepi iskola veze-
tője és az Andrássy-telepi római katolikus 
egyház plébánosának kezdeményezésére a 
tanulók a helyi templom történetével össze-
függő témakörökben vetélkedőn vesznek 
részt. (PMH) 

11. Brusznicki János 30 éve gyűjti Béren a 
település múltját idéző emlékeket. Gyűj te-
ményének bemutatására parasztházat vásá-
rolt. (No) 

15. A jászapáti honismereti szakkör tudo-
mányos ülésszakkal és más színes progra-
mokkal ünnepelte a település fennállásának 
hatszázadik évfordulóját. (MN) 

31. Az Abaúji Múzeum és Baráti Köre az 
idén ötödik alkalommal hirdette meg nép-
rajzi és helytörténeti pályázatát, amelyen 
abaúji témájú dolgozatokkal lehet pályázni. 

Augusz tu s 
2. A Helytörténeti Múzeum Baráti Köre 

megjelentette Balmazújváros turisztikai tér-
képét, amely sokoldalú, hasznos információt 
tartalmaz. ( H H B N ) 

8. Karancslapujtőn megszűnt a tájház, de 
a tárgyi emlékek a helyi községházba kerül-
tek az erre a célra kialakított helyiségbe. 
(No) 

18. A 750 éves Sajóhidvégén emlékparkot 
avattak azok emlékére, akik sokat tettek a 
községért, egyben felavatták fa lumúzeumu-
kat. (EM) 

24. Több száz vendég érkezett Németor-
szágból Ujpetrére, ahol az I. és II. világhábo-
rús emlékmű avatása mellett hagyomány-
őrző kiállítás, nemzetiségi fo lklórműsor sze-
repelt a programban. (DN) 

25. A BAZ megyei Szülőföldünk Honis-
mereti Egyesület felnőtt, ifjúsági és általános 
iskolai kategóriában hirdetett pályázatot. A 
beérkezett munkák közül 13 helytörténeti és 
8 néprajzi munkát értékeltek. (KA) 

Szeptember 
9. Széchenyi Istvánra emlékezve Vác is-

mert történelemkutatója, Dobai János sok-

éves gyűj tőmunkájának dokumentumait ál-
lították ki tizennyolc tárlatban. (VH) 

12. Erdélyből, Kézdiszentkeresztről 27 
tagú ifjúsági csoport látogatott Kerecsendre, 
ahol egyhetes program záróeseményeként a 
két falu barátságát jelképező kopjafát állítot-
tak fel a hamarosan megnyíló helytörténeti 
kiállítás épületének udvarán. (VH) - Kun-
szálláson tűzoltószertárt alakítottak át, hogy 
helyet adjanak a honismereti kör helytörté-
neti gyűjteményének. (PN) - A békéscsabai 
Haán Lajos Honismeret i Kör meghívására 
54 székelyudvarhelyi nyugdíjas érkezett 
vendégségbe. (BMN) 

13. Száz éve született Róheim Géza folk-
lorista. A tudós egykori budapesti lakásának 
falán elhelyezett emléktáblánál megemléke-
zésre került sor. ( M N ) 

14. Őskortól a napjainkig címmel gazdag 
helytörténeti kiállítás nyílott Sajóbábony-
ban. Az anyag többségét a helybeliek adták 
össze. (ÉM) 

16. Közgyűlést tartott a hagyományőrző 
diákegyesület Nagybajomban, és bemutat-
ták a most induló újságjukat, a Legendát. 
(SN) - Háromnapos ünnepséget tartottak 
Váralján abból az alkalomból, hogy 60 éves a 
szervezett hagyományőrzés és 15 éves a Vár-
aljai Hagyományőrző Népi Együttes. - A 
bátonyterenyei központ i könyvtárban hely-
ismereti gyűj teményt hoztak létre, hogy az 
érdeklődők megbízható tájékoztatást kapja-
nak a település múltjáról, jelenéről és a távlati 
tervekről. (No) 

17. Tárnok lakói hétszázötven éves múlt-
jukra emlékeztek helytörténeti kiállításuk-
kal, szüreti felvonulásukkal s egyéb népmű-
vészeti programjukkal . (PMH) - A komlói 
bányászat 100 éves története alatt szeren-
csétlenség miatt elhunyt bányászok emlé-
kére - lakossági kezdeményezésre - emlék-
oszlopot állítanak fel. 

19. A nyári régészeti tábor tapasztalatait 
felhasználva a szekszárdi múzeumban a diá-
kok őskori technikákkal (agyagozás, csont-
csiszolás, gabonaőrlés, kenyérsütés stb.) is-
merkedhetnek meg. (NÉT) 

20. Ünnepelt a 730 éves Kerecsend. Ki-
emelkedő eseménye volt a helytörténeti kiál-
lítás nyitása, amelyet a község 75 adományo-
zója tett lehetővé. ( N é H ) - Szeptember 28 -
29-én megrendezik a X. honti napokat 
Ipolyságon. A színes, gazdag programon 
magyarországi együttesek is részt vesznek. 
(PMH) - A Harkai Baráti Kör az eddig 
kihasználatlan egyházközségi épületben he-
lyezte el helytörténeti, iskolatörténeti tár-
gyait. Itt őrzik az Európa-hírű dalárda, a 
Goncordia egylet dokumentumait is. (KA) 
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21. A Hagyományőrző Gyermekszövet-
ség felhívta a fiatal hagyományőrzőket , hogy 
keressék fel szülőhelyükön az 1848^19-es 
emlékhelyeket, kutassák fel a helyi hagyo-
mányokat s felfedezéseikről 1992. január 
15-ig adjanak számot a szövetség központ já-
nak. (MN) - A magyar nép hagyományos 
kultúrája fél évszázad után állandó kiállítás 
keretében ismét látható a budapesti Néprajzi 
Múzeumban. (BMN) 

23. A szanyi volt püspöki kastélyban 
megnyílt helytörténeti gyűj temény nagy ré-
szét a XI. és XII . Nemzetköz i Honismereti 
Diáktábor résztvevői gyűjtöt ték. (KA) - Az 
inárcsi könyvtár munkatársai néprajzi és 
helytörténeti emlékek gyűjtésébe kezdtek. A 
gyűj tőmunkát a lakosok bevonásával kíván-
ják szélesíteni. (PMH) - Dunavarsány Kos-
suth Lajos cserkészcsapata októberi kezdés-
sel helyismereti és hagyományőrző tanfo-
lyamot szervez. (PMH) 

24. Kezdeményezik, hogy a nemrég el-
hunyt dr. Zákonyi Ferenc a Balaton, a megye 
kiváló ismerője, a helyi hagyományok feltá-

rója, aktív helytörténész emléktáblát kapjon. 
(NaV) 

25. A kiskunfélegyházi Honismeret i 
Klub, a helyi kulturális intézményekkel kar-
öltve megemlékezett a 20 éve elhunyt jeles 
történészről, Mezősi Károlyról, felavatták 
emléktábláját és átadták az évfordulóra meg-
hirdetett pályázat díjait. 

26. A mezőkovácsházi Helytörténeti 
Szakkör javasolja, hogy Bereczki Máté gyü-
mölcsnemesítő tudós halálának 100 éves év-
fordulója alkalmából emléktáblát avassanak 
fel. (BMN) 

28. A Hagyományőrző Gyermekszövet-
ség Sárospatakon felavatja kollégiumát. 
( M N ) - A bagi Helytörténeti Baráti Társaság 
„Bag 600 éves" elnevezéssel alapítványt ho-
zott létre, s a jubileumra emlékoszlop fel-
állítását kezdeményezik. (PMH) - A Tör -
ténelmi Hagyományokat Ő r z ő Európai 
Egyesületek vadászlovaglással egybekö-
tött magyarországi találkozót tartottak 
Veszprémben, Márkon, Bándon és Heren-
den. (NaV) 

A figyelt újságok: Békés Megyei Népújság (BMN), Csongrád Megyei Hír lap (CsMH) , Dolgozók Lapja 
(DL), Dunántúli Nap ló (DN) , Esti Hírlap (EH), Észak-Magyarország (EM), Fejér Megyei Hír lap 
(FMH), Hajdú-Bihari Napló ( H B N ) , Kelet-Magyarország (KM), Kisalföld (KA), Magyar Fórum (MF), 
Magvar Hírlap (MH), Magyar Mezőgazdaság (MM), Magyar Nemzet ( M N ) , Népszabadság (N), 
Napló-Veszprém (NaV), Népújság-Heves (NéH) , Népújság-Tolna (NéT), Nógrád (No), Pest Megyei 
Hír lap (PMH), Petőfi Népe (PN) , Pesti Hírlap (PH), Somogyi Néplap (SN), Szolnok Megyei Néplap 
(SzMN), Turista Magazin (TM), U j Magyarország (UM), Ú j Dunántúli Napló ( Ú D N ) , Vas Népe (VN), 
Vasárnapi Hírek (VH), Zalai Hír lap (ZH) . 



HÍREK HÍREK 

K a n d ó K á l m á n , v i l ágh í rű m a g y a r m é r n ö k , 
f e l t a l á ló , k o n s t r u k t ő r , a v i l l a n y m o z d o n y 
s z ü l ő a t y j a h a l á l á n a k 60. é v f o r d u l ó j á n M i s -
k o l c o n a T isza i p á l y a u d v a r e lő t t i t é r e n s z o b -
r o t e m e l t e k . A z e s e m é n y e n r é sz t v e t t a n a g y 
fe l t a l á ló u n o k a h ú g a , K a n d ó J u d i t is. (Kerek-
gyártó Mihály ) 

i K i i 
i l l 

A H O N I S M E R E T 1991/4. számának keresztrejtvényét helyesen fejtették meg: Benedck-Kováts 
Zsuzsanna (Fehérgyarmat), Csillag Bálint (Bp.), Gaál Zsigmond (Földes), Görcsös Ágnes (Kassa), 
Jenővári Imre (Bp.), Konrád László (Medina), özv. Lózsi Sándorné (Szigctszentmiklós), Molnár 
Emese (Magyarlapád), Nagy Gergely (Bp.), Rosta Ferencné (Bp.). Az 1991/5. szám nyertesei: 
Dudás Lajos (Csongrád), Jenővári Imre (Bp.), Kolta Kinga (Bonyhád), Nagy Imre (Vág), 
Petrányi Kálmánná (Győr) , Rosta Ferencné (Bp.), Szarvas László (Tura), Terék Györgyné (Bp.), 
dr. Varga György (Bp.). 
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László. Kiadja a sportegyesület, Salgótarján, 1991. 
53 old. 

Kiss Attila: A közoktatás története Prügyön a 
kezdetektől napjainkig. Kiadja a községi polgár-
mesteri hivatal. Prügy, 1991. 172 old. 

Kiss István: Simontornya krónikája. Babits, 
Szekszárd, 1990. 335 old. Az 1938. évi kiadás 
reprintje. 

Kolláth János: Tapolca,Tavasbarlang. Tájak-Ko-
rok-Múzeumok kiskönyvtára, 401. Bp., 1991. 16 
old. 

Koltai Mariann: Nagycenk, múzeumvasút. Tá-
jak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 407. Bp., 
1991. 16 old. 

Kostya Sándor: A Felvidék. Történeti tanulmá-
nyok. Montázs, 1990. 238 old. 

Kovács József László: „Duna vizén lefelé úsz a 
ladik". Ráckevei füzetek, 14. Ráckeve, 1991. 256 
old. 

Ráckeve és a Csepel-sziget az irodalomban. 

Kovács Sándor: Érd, műemlékek. Tájak-Korok-
Múzeumok kiskönyvtára, 405. Bp., 1991. 16 old. 

Kovacsics József: Zala megye helytörténeti lexi-
kon. Statiqum, Bp., 1991. 154 old. 

Lengyel László: Micsoda év! Magyarország felfe-
dezese. Szépirodalmi, Bp., 1991. 224 old. 

Luthár Péter: A Balaton Fűszért 40 évéről. Kapos-
vár, 1991.40 old. 

Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. A 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 
1990. május 4-5-i keszthelyi tanácskozásának 
anyaga. Szerk.: Pomogáts Béla. Kiadja a Berzsenyi 
Dániel Társaság és a Somogy Megyei Könyvtár, 
Kaposvár, 1991.112 old. 

Magyarország történeti helységnévtára, 5. Bihar 
megye és a Hajdúság, 1773-1808. Szerk.: Major 
Zoltán, Radics Kálmán, Szaszkóné Sin Aranka. 
KSH Bp., 1990. 332 old. 

A magyar ugar. A kiegyezéstől a II. világháborúig. 
Társadalomtörténeti háttérinformációk. Összeállí-
totta: Léderer Pál. Társadalomtudományi olvasó-
könyvek. T-Twins, Bp., 1991. 338 old. 

Makrai Sándor: Szülőfalum a második világhá-
ború viharában. Debrecen, 1991. 56 old. 

Márkus Mihály: Komáromi Csipkés Gvörgy. 
Egyháztörténeti értekezés. Kiadja a Ref. Zsinati 
Iroda, Bp., 1990.262 old. 

Nagy Olga: Cifra János mesél. Akadémiai, 1991. 
439 old. 

Nóvák László: Szabadszállás településnéprajzi vi-
szonyai a XVIII-XIX. sz.-ban. Folklór és etnográ-
fia, 54. KLTE Debrecen, 1991. 97 old. 

Orbán Ferenc: Magyarország zsidó emlékei, neve-
zetességei. Fotók: Hávorné TakáchÁgnes. Panorá-
ma, Bp., 1991. 155 old. 

Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordítása a 
négyszáz, éves népkönyv. Jászkunság füzetek, 3. 
Szolnok, 1991. 67 old. 

Ök örökké fiatalok maradnak. A l i . világháború 
nagysénási áldozatai. Táncsics Diák-Peaagógus 
Egyesület. Orosháza, 1991. 91 old. 

Palotai Krónika. Kiadja a Művelődési Ház Hon-
ismereti Köre, Bp., 1993. 15 old. 

Bazsó Dénes: Neves palotai emberek. Rácz Sán-
dor: Csiga múltjára emlékezve, Pánczél Józsefné: 
Áru- és terménycsere módjai községenként, Aszta-
los P. Kálmán: Parasztos állattenyésztés, Németi 
Bálintné: Attila sírjai a szomszédban? Limpek 
Zoltán: Riport Csillik Lászlóval, Jelenünk furcsa-
ságai. 

Pongrácz Tiborné-S. Molnár Edit: Abortuszker-
dés Magyarországon, 1991. KSH Népességtudo-
mányi Intézet, Bp., 1991. 90 old. 
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Rostás-Farkas György-Karsai Ervin: ö s i ci-
gány mesterségek és foglalkozások. O M I K K , Bp., 
1991. 121 old. 

Rózsát ültettem a gyalogútra. . . Galga menti 
népdalok. Gyűj tö t te , válogatta, összeállította és 
közzétette Maczkó Mária és Rónai Lajos. Galga 
menti Műhely. Szerk.: Asztalos István. Kiadja a 
Petőfi Múzeum, Aszód, 1990. 195 old. 

Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 22. 
Szerk.: Szili Ferenc, Kaposvár, 1991. 270 old. 

Borsa Iván: A gorbonoki, majd belosovci Ker-
hen család történetéhez, Dombi Péter-Mérey Klá-
ra: Dél -Dunántú l településhálózatának néhány 
gazdaságtörténeti jellemzője a XIX. sz. közepén, 
Knézy Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagybe-
rek négy községének anyagi kultúrájáról , Szili 
Ferenc: Kivándorlás Somogyból Horvátországba 
és Szlavóniába, Bősze Sándor: A z 1883-as somo-

fryi antiszemita zavargások, Szita László: A dua-
izmuskori népiskolák államosításának nemzeti-

ségpolitikai vonatkozásai Somogy megyében, Ki-
rály István: Nagyatádi Szabó István és a Kisgazda-
párt 1919. március 19. és 1919. november 30 
közöt t , Somssich Pongrác: Részletek Somssich 
László emlékirataiból. Lagzi István: A magyaror-
szági lengyel menekültek élet- és munkaviszonya-
inak néhány kérdése 1939-1945-ben, Bognár Ti-
bor: Adalékok a Somogy megyei németlakta tele-
pülések 1945-1950 között i helyzetéhez. 

A soproni tűzoltóság rövid története. 1866-
1948. Összeállí totta: Kovács János. Kiadja a tűzol-
tóparancsnokság, Sopron, 1991. 55 old. 

Süveg Zoltán: Földközelben Naszá lyon . Naszá-
ly i mesék, naszályi szemmel. Naszály , 1990. 99 
old. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak Kisle-
xikona. Szerk.: Bánszki István és Futaky László. 
Kiadja a Bessenyei György Irodalmi és Művelő-
dési Társaság, Nyíregyháza, 1991. 54 old. 

Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom, műemlékek. 
Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 404. Bp., 
1991. 16 old. 

Szántai Sándor: Gödöllői séták. Szerkesztette és 
előszót írt hozzá: Polonyi Péter h .n . ; é.n. (1991. 
147 old.) 

Gödöllő helytörténeti értékei, irodalmi, város-
történeti emlékhelyei. 

Százéves a MÁV Debreceni Igazgatósága, 1890-
1990. Szerk.: Gazdag István. Kiadja a MÁV 
Igazgatóság, Debrecen, 1990. 181 old. 

Takács Péter: Úrbéresek vallomása Szabolcsban, 
1772. Akadémia, Bp., 1991. 228 old. 

Tamás Károlyné-Sófalviné Tamás Márta: Vitéz 
Tamás Gábor szentgáli parasztember élete. Múze-
umbaráti Köri Dolgozatok 1. Szerk.: S. dr. Lacko-
vits Emőke. Veszprém, 56 old. 

Tanulmányok Pásztó történetéből, 1. Kiadja az 
önkormányzat , Salgótarján, 1991. 87 old. 

Soós Imre: Képek a pásztói egyházközség és 
művelődés történetéből 1848-ig, Lénárt Anaor: 
Pásztó mezőváros kézműves (céhes) iparosainak 
története 1872-ig. 

A tarjáni acél negyven éve. (1950-1990). Össze-
állította -. Juhász László. Kiadja a Salgótarjáni Ko-
hászati Üzemek Gyártör ténet i Gyűj teménye , Sal-
gótarján, 1990. 67 old. 

A tatai Eötvös József Gimnázium jubileumi 
évkönyve, 225 év. Bev. Mészáros András. Szerk.: 
Sándor György. Tata, 1990. 68 old. 

A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve az 
iskola fennállásának 225. éves jubileuma alkalmá-
ból. Szerk.: Körmendi Géza. Tata, 1990. Kiadja a 
Tatai Öregdiákok Egyesülete, Tata, 1990. 32 old. 

Tax Imre: A bajai kosárlabdasport története. 
Gondola tok a sportról , a kosárlabdáról és egy 
városról. Babits. Szekszárd, 1990. 191 old. 

Tímár Lajos: Két debreceni értelmiségi család a 
X I X - X X . században. Szerzői kiadás, Bp., 1990. 
37 old. 

A Varga-De Vargas és a Rothschnek családok 
története. 

Trefort Ágost önéletírása. Ford. : Barsi János. 
Szerkesztette és az utószót írta: Csorba Csaba. 
Kiadja a Kazinczy Társaság, Miskolc, 1991. 116 
old. 

Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrende-
zés szlovák nyelvű dokumentumai . Vasvári Pál 
Társaság füzetei 4. Nyíregyháza, 1991. 370 old. 

Általanos információk a Mária Terézia-féle úr-
bérrendezésről. Az úrbérrendezés nyelvi-nyelvé-
szeti vonatkozásai. 

Újváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul. Magya-
rok deportálása Csehországba. Piremon, Debre-
cen, 1991. 133 old. 

„A Felvidék magyar falvaiból 1946/47 telén a 
csehszlovák kormány több mint hetvenezer em-
bert deportált Nyugat -Csehország területére, az 
egykori Szudéta-vidékre. Azokat , akik nem tagad-
ták meg magyarságukat, s magyar létükre nem 
vallották magukat szlováknak. Ákik szolgasors-
ban is hűek maradtak őseikhez, a magyar nyelv-
hez, a magyar múl thoz . A kálvária útján a meg-
aláztatás, a szenvedés minden stációját megjárták. 
Testüket megtörték, de hitükben nem tudták 
megnyomorítani őket . A deportált magyarok kál-
váriáját családja során egy földműves mond ja el." 

Új táborverés. A II. és a III. Országos Szakkörve-
zető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. Szerk.: 
Kovács József László. Kiadja a főiskola, Zsámbék, 
1989.351 old. 

Németh András: A z iskolatörténeti kutatás 
módszerei, Gál József: Marcali iskolagondnok az 
1859-72-es tanácsi jegyzőkönyvekben. Morvay 
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Péter: A néprajzi gyűjtés kisiskolája, Barst Ernő: 
Népzenegyűj tésünk mai feladatai, Farkas Ferenc: 
A dűlőnevek gyűjtése, Uö: A tanulói ragadvány-
nevek szerepe a mindennapi munkában , Kovács 
József László: Tudományos diákkör tanítóképző 
főiskolán, Veresegyház Béla: Honismere t és föld-
rajz, Magyar Kálmán: A magyar falu és a múltku-
tatás, Pethő László: Szociológia és honismeret, 
Gedai István: Honismeret - numizmatika, Ráday 
Mihály: Unokáink sem fogják látni, Kerényi Já-
nos: Ráckeve, 1927-1950. 

Vasi Honismereti Közlemények, 1991/1. Kiadja 
a Vas Megyei Levéltár. Szombathely, 96 old. 

Ács László: Száz éve született Kocsis László, 
Tilkovszky Lóránd: Kiss János nyugalmazott altá-
bornagy tanulmánya Magyarország honvédel-
mi hefyzetéről 1942 novemberében, Horváth 
György: In tézményünk (Megyei Művelődési és 
Ifjúsági Központ ja) a honismeret szolgálatában, 
Feiszt György: A honismereti munká t kötelessé-
gemnek érzem. Beszélgetés (az azóta elhunyt) 
Dankovics Ferenccel, Pethő Gyula: Szentgotthár-
dot választotta: Bemutatjuk Wolf Jánost, Tóth 
József: A szelestei arborétum évelőskertje, Dan-
kovics Ferenc: Néprajz i gyűj temény Rábafüzesen, 
Dénes József: G o r középkori vára kutatásának 
kezdete, Hegedűs Ferenc: Kultság István szom-
bathelyi évei, Szabó László: A rontás Sorokpolány 
környékén, Szigetváry Ferenc: A kőszegi nason-
szenvi kórház, Aradi Péter: Tinódi sírjának hollé-
téről - új megvilágításban, Varga Gyuláné: Kán-
torválasztás Vépen (1923-ban), Könyvismerteté-
sek, Mayer László: A Vas Megyei Honismereti 
Egyesület megalakulása, A Vas Megyei Honisme-
reti Egyesület alapszabálya. 

Válogatott dokumentumok a győri egyházme-
gye eletéből, 1945-1966. Szerk.: Adonyi Sztancs 
János: a bevezetőt írta és válogatta: Bindes Ferenc 
és Német László. „Ha engem üdöztek...", 1. 
Mécs, Bp., 1991. 445 old. 

Várady Péter Pál-Borbély Anikó: Erdély ma-
gyar templomai 1. Kalotaszeg. Unikornis , Bp., 
1991. 106 old. 

Veress D. Csaba-Vízi László Tamás: A b?konyi 
végvárak története. A XVI. századi végvári szerve-
zet a Duna és a Balaton között . Kiadja a Videoton 

tózsef Attila Művelődési Háza és Könyvtár , Szé-
esfehérvár, 1991. 97 old. 

Veszprémi Történelmi Tár. 1989. 1. A Megyei 
Múzeumi Igazgatóság Kiadványa, Veszprém, 
1989. 108 old. 

Ács Anna: Szőlőművelő és'bortermelő gazdakö-
zösségek Tapolcafőn (1759-1943), V. Fodor Zsu-
zsa: A Veszprémi Ipartestület története (1892-
1900) II., S. Lackovits Emőke: XVI-XVII . századi 
kéttornyúlaki porták és párhuzamaik, K. Palágyi 
Sylvia: A kemenesszentpéteri római kori halom-
sír, Veress D. Csaba: A Kál-völgy története (1711-
1792) III., Makkay János: Pannónia vagy Dácia?, 

Jánoska Péter: Római kori lószerszám restaurálá-
sa, Terray Barnabás: Veszprém megyei utóvéd-
harcok a pákozdi csata előtt 1848-ban, Solymosi 
László: Guden magánoklevele másodlagos pecsét-
jének eredete, Mithay Sándor: Adatok a pápai 
római katolikus plébániatemplom történetéhez. 

Véghelyi József: A budapesti Madách Imre Gim-
názium: Iskolák a múltból. Tankönyvkiadó, Bp., 
1991. 131 old. 

Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői. 
Maecenas, Bp., 1991. 159 old. 

Víz Péter: Szent Imre herceg, a magyar ifjúság 
védőszentje. Aggiornamento, 1991. 30 old. 

Voit Pál: Az egri főszékesegyház. Kiadja a Főegy-
házmegye Érseki Hivatala. Eger, 1991. 15 old. 

Zala Bútorgyár 40 éve. Szerk.: Ekkler Elemér és 
Szvitek Erzsébet. Zalaegerszeg, 1991. 143 old. 

Bugyi község pecsétje 1728-ból 
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Bethlen Gábor szobra Nyírbátorban 

Kiss György alkotása Szabó Sándor felvétele 
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Emlékműavatás a volt recski tábor helyén 
A Heves megyei Recsk község sokáig csak ércbányászatáról volt nevezetes. Még a 

település lakói sem tudták - tudhatták - , nogy a hegyekben a magyar „Gulág" létezik. Az 
„ezerháromszázak" a poklok poklát élték meg itt, koncepciós, politikai pereK elítélteként, 
vagy ítélet nélkül, az „átnevelőtáborban". A létezéséről csak egy halálhajszával végződött és 
egy sikeres fogolyszökés után tudhatott meg valamit a világ. Az egykori tábor lakóira és az 
elhunytakra emlékeztek október 25-én a helyszínen a kormány tagjai, politikai szervezetek, 
a volt internálótábor lakói, s a csaknem kétezres tömeg. A hegytetőn felállított emlékművet 
- Farkas Ádám szobrászművész alkotását — az egykori sorstárs, Tabódy István főesperes 
szentelte fel. 

Kéri Kálmán vezérezredes megindító szavai után Antall József miniszterelnök szólt az 
egybegyűltekhez. A kormány és a különböző szervezetek — köztük a Recski Szövetség -
képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit . 

Szabó Sándor felvétele 
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Ebben a kombinált kereszt re j tvényünkben egy ese-
mény van elrejtve, 1942. január 9-i. Ha megfejtette a 
keresztrej tvényt , akkor írja ki az ábrából a 17 betűt az alsó 
hálózatban. - Egy-egy betű többször is szerepel. 

V Í Z S Z I N T E S : 1. Ami döngöléssel készült. 6. Száz évvel 
ezelőtt itt született Sárdy Brutus festő, restaurátor. 1970. 
szeptember 28-án Budapesten halt meg. 12. Az i görög 
neve 14. Földet forgat. 15. Belgiumi és thaiföldi gépkocsik 
jelzései 17. Puskát süt el. 18. Gyep? 22. Dunántú l i 
csatorna 23. Ilyen vasút is van a Vidám Parkban. 26. 
Fordí tva: gyermeke. 27. Ford í to t t személyes névmás. 29. 
Egy prófé ta aki 850 körül halt meg. 31. Római számok. 
32. Szalad egyik fele. 34. Van ilyen evö is 35. Amerikai 
Egyesült Államok rövidítése. 37. Névelővel: ijedt. 40. 
Hitegető és hűtlen. 42. 200 évvel ezelőtt itt született 
Ot t inger Ferenc lovassági t ábo rnok , Bécsben, 1869. ápri-
lis 8-án halt meg. 43. Száz évvel ezelőtt itt született Csörsz 
Károly orvos, humángenetikus, aki Baján halt meg 1935. 
augusztus 29-én. 45. Összevissza: t inó. 47. Kérdőszó. 49. 
Kettős betű. 51. Rádium vegyjele. 52. Sósav igéje. 54. 
Kossuth Lajos névjele. 55. Szolmizációs skála. 56. Májusi 
névnap. 58. Kalocsa környéki helység. 59 Nehéz elem. 61. 
Spion. 63. Röviden iktató. 65. Tejtermék. 66. Sebes 
Gusztáv névjele. 67. E szent az ügyvédek védőszentje. 68. 
E városban van a volt Sina-kastély. 70. Ausztriai és 
norvég gépkocsik jelzései. 72. Becézett leánynév. 74. 
Elekt romos töltésű atom. 76. Van ilyen kert is. 77. Száz 
évvel ezelőtt született ez az író, gépészmérnök, 1973. 
augusztus 29-én halt meg Kolozsvárot t . 

F Ü G G Ő L E G E S : 1. Nyolcvan évvel ezelőtt itt született 
Ember Ervin köl tő , író, közgazdász, 1974. július 11-én 
Budapesten halt meg. 2. Nikkel vegyjele. 3. Labda a 
hálóban. 4. Iskolai osztályzat. 5. Szolmizációs skála. 7. 
Betű kimondva. 8. Magamra. 9. Hőemelkedés . 10. Földet 
túrja. 11. Becézett leánynév. 13. Száz évvel ezelőtt 
született Kesztler Lőrinc zeneszerző és pedagógus Buda-
pesten, 1978. február 27-én halt meg. 16. Cinke angolul. 
18. ... Irén színésznő (1883-1944). 19. N e m kell több. 21. 
Római számok. 24. Szív közepe. 25. K imondo t t betű. 28. 
Gyorsan sokasodó. 30. Öreg háziállat. 32. Dunántúl i 
csatornán. 33. Kőolajvezeték. 35. Spor tol . 36. Névelővel 
hőemelkedés. 38. Renato Salvatori névjele. 39. Volt nép. 
40. Csepel Művek rövidítése. 41. Franc ium vegyjele. 44. 
Gönczy G á b o r elbeszélő, kritikus 1917-ben itt született, 
1943-ban Budapesten halt meg. 46. 1892. január 16-án itt 
született Gor tvay György higiénikus, orvostörténész, 
Budapesten 1966. április 22-én halt meg. 48.1817. február 
6-án itt született Trefor t Ágoston művelődéspoli t ikus, 
reformer, publicista, miniszter, akadémikus . 50. N e m 
egyenes. 52. E napi. 53. Idegen vörös. 55. Radó Sándor 
álneve volt. 57. Azonos betűk. 60. Kínai hosszmérték: 
576 méter. 62. Férfinév ( R = N ) . 64. Félsziget. 67. Azonos 
a 71. vízszintessel. 69. Hají t . 71. Hatá r rag . 72. Kérdőszó. 
73. Rangjelző. 75. Asszonynévképző. 

- Beküldendő az alsó hálózatba írt szöveg. - Beküldési 
határidő: 1992. II . 29. A helyes megfe j tők közöt t a 
L A K I T E L E K A L A P Í T V Á N Y ajándékaként tíz értékes 
könyvet sorsolunk ki. 

Mokos István 
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