
múltjával való törődést. Ezért érzem én modernnek, hasznosnak és szükségesnek a magyar 
honismereti mozgalom tevékenységét, amely nem kap allergiát, mint i t thon egyesek, a 
magyarság, a haza, a nemzet, a honismeret, a hazaszeretet fogalmától. 

Tisztelt Hallgatóim! 
Ehhez a szép programhoz kívánok a XX. Honismereti Akadémiánknak nagyon hasz-

nos és jó foglalatosságot, megköszönve az idei rendezőknek, Baranya és Pécs városának, 
hogy egy hétre e szép régió és nagy múltú város falai közöt t tar tózkodhatunk, és a 250 
esztendős Notit ia Hungáriáé mai gondolataival és tennivalóival ismerkedhetünk. Az 
Akadémia minden hallgatóját és előadóját szívből köszöntve, hasznos és eredményes 
tanácskozást kívánok. 

A XX. Honismereti Akadémiát ezekkel a gondolatokkal megnyitom. 

A Honismereti Szövetség közgyűléséről 
A szövetség közgyűlésére 1992. július 2-án került sor. Kanyar József elnök kiosztotta a 

Honismereti Szövetség 1992-ben alapított emléklapjait. 
Az 57 szavazati joggal rendelkező küldöt tből álló közgyűlés a következő napirendi 

tárgyakat tárgyalta meg: 1. A Szövetség éves tevékenységéről készült beszámoló, 2. az 
ellenőrző és a számvizsgáló bizottság beszámolója, 3. az alapszabály módosítása, 4. a 
jelölőbizottság jelentése és az új tisztségviselők megválasztása. 

Szikossy Ferenc megállapította a közgyűlés Határozatképességét és javasolta, hogy 
a szavazatszámláló bizottságba válasszák meg Juhász Sándornét (Pest m.), Szegedi Já-
nosnét (Komárom m.), Madarász Ot tó t (Fejér m.), Hidasné Szabó Máriát (Jász-Nagykun-
Szolnok m.), és Beregnyei Miklóst (Tolna m.), akiket a résztvevők egyhangúlag elfogad-
tak. 

Szikossy Ferenc szóbeli kiegészítésként 4493 főben pontosít ja a Honismereti Szövetség 
taglétszámát és szólt a honismereti-helytörténeti pályázatra érkezett 130 felnőtt- és 50 
ifjúsági dolgozatról. Ismerteti a parlamenti bizottság döntését, amely a Honismereti 
Szövetség pályázatára 1 millió forintos támogatást szavazott meg. Ez jóval kevesebb, mint az 
általunk kért összeg, ami fokozot t takarékosságra szorít. Tájékoztat ta a közgyűlést azokról 
a folyamatban lévő pályázatainkról, amelyektől további támogatást remélünk. 

A beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt - két tartózkodással - elfogadta. 
Az ellenőrző bizottság írásban megküldött jelentését, valamint a számvizsgáló bizottság 

írásos jelentését és a hozzácsatolt szóbeli kiegészítést a közgyűlés - három tartózkodással -
elfogadta. 

Az alapszabály módosításának vitáját Szikossy Ferenc vezette. Az elfogadott módosítot t 
alapszabály szövegét a Honismeret 1993. l-es számában közöljük. 

Ezt követően az 1990-ben megválasztott elnökség testületileg lemondott és a közgyűlés 
vezetését Töltési Imre vette át. 

Töltési Imre a háromtagú jelölőbizottság nevében ismerteti azokat a szempontokat , 
amelyek figyelembevételével összeállították a javaslatokat. 1. Minden megyéből legyen 
tisztségviselő, 2. a honismereti mozgalom minden ágazata képviseletet kapjon, 3. olyan 
emberek is kerüljenek az elnökségbe és a kü lönböző testületekbe, akik egy-egy intézményt 
képviselnek. A jelölőbizottság javaslatához a közgyűlés további személyeket javasolt a 
szavazólapra. 

A beérkezett szavazatok száma 57 volt, ebből érvénytelen 3, érvényes 54. Az elnökségbe 
megválasztott személyek a következők. Elnök: Kanyar József. Elnökhelyettes: Halász Péter, 
Szikossy Ferenc. Titkár: Bartha Éva. Tagok: Filep Antal, Horváth Csaba, Laczkovits 
Emőke, Mándli Gyula, Selmeczi Kovács Attila, Szauter Lajos, Székely András Bertalan. 

Az ellenőrző bizottság tagjai: Bolla Dezső (elnök), Derzsi O t tó , Karacs Zsigmond, Perics 
Péter, Rémiás Tibor. 

A számvizsgáló bizottság tagjai: Ha jdú Jánosné (elnök), Janek Éva, Vajda Ferencné. 
Az elnökség további 20 tagját a megyei egyesületek, illetve a fővárosi egyesület választják 

meg. 
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