
parasztpártot. Töltési Imre neve elválaszthatatlan a honismereti mozgalomtól. Hiszen egy 
mozgalom kibontakozásához három feltétel szükséges: a széles körű társadalmi igény, a 
befogadó intézmény, és az ügy szolgálatát vállaló személyiség. Ez a személyiség lett Töltési 
Imre, aki a Hazafias Népf ron t adta, hol szűkebb, hol pedig tágabb keretek közöt t , Erdei 
Ferenc, O r t u t a y Gyula, Pozsgay Imre munkatársaként, nagy munkabírással, ki tűnő 
diplomáciai érzékkel és a mozgalom munkásai iránti nagy-nagy szeretettel gondozta, 
segítette a honismereti mozgalom minden ágát, területét. De segíti és szolgálja a mozgalmat 
mind a mai napig is, hiszen aki elkötelezte magát a magyarság e nemes ügye mellett, az soha 
nem mehet nyugalomba. 

DR. V A R G H A K Á R O L Y 
Ennek a megyének a szülötte, a baranyai Szentlászló községben ringott a bölcsője. 
Tanszékvezető főiskolai tanárként nemcsak a hazai német nemzetiség történelmének és 
műveltségének lett országos hírű és rangú szakembere, de azzal is szolgálta hivatását, hogy 
diákok ezreit, talán tízezreit töltötte föl tudással, elkötelezettséggel. 1960-ban egyik fő 
szervezője volt a megyében a kibontakozó honismereti munkának, s mint a Baranya 
Honismereti Egyesület tiszteletbeli örökös elnöke betegágyából is segíti a mozgalmat. A 
baranyai élénk nonismereti élet az ő vezetői képességének, tanító, szervező- és irányító-
munkájának köszönhető. 

Honismereti Emléklap 
A Honismereti Szövetség elnöksége emléklapok átnyújtásával ismerte el elsősorban azok 

munkáját , akik eredményesen tevéKenykedteK a honismereti mozgalom újjászervezése 
során. Az emlélapokat dr. Kanyar József elnök a következő személyeknek adta át. 
Antal Gyiiláné dr. (Baranya m.), Barsi Ernő dr. (Győr-Sopron m.), Bartba Éva (Bp.), 
Bársony István dr. (Hajdú-Bihar m.), Bereczki Ibolya T. Í jász-Nagykun-Szolnok m.), Bolla 
Dezső dr. (Bp.), Bóta Piroska (Bp.), Csiffáry Gergely dr. (Heves m.), Derzsi Ottó (Bp.), 
Dukrét Géza (Nagyvárad), Fabulya Lászlóné (Békés m.), Gábor Imréné (Baranya m.), 
Gyimesi Endre (Zala m.), Gyuszi László (Esztergom-Komárom m.), Hadnagy László 
(Veszprém m.), Hajdú Jánosné dr. (Heves m.), Havas Gáborné dr. (Bp.), Jároli József dr. 
(Békés m.), Jászberényi Ferencné dr. (Győr-Sopron m.), Kaczián János (Tolna m.), Kocsis 
Márta (Veszprém m.), Koltai László (Tolna), Kovács József László dr. (Pest m.), Kovácsné 
Paulovics Teréz (Pest m.), Kováts Dániel dr. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Kövesdi Tiborné 
(Somogy m.), Lackovits Emőke dr. (Veszprém m.), Lábadt Károly (Horváto.) , Lukács László 
dr. (Fejér m.), Mándli Gyula (Pest m.), Mina László (Brassó), Misóczky Lajos dr. (Heves m.), 
Nagy Éva (Fejér m.), Nagy Károly dr. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Oroszlánné Mészáros 
Ágnes (Nógrád m.), Perics Péter (Baranya m.), Rémiás Tibor (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 
Sarai László (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Sáray Szabó Éva dr. (Esztergom-Komárom m.), 
Szabó László (Vas m.), Szegedi Jánosné (Esztergom-Komárom m.), Székely András Berta-
lan dr. (Bp.), Timaffy László dr. (Győr-Sopron m.), Timár Irma (Baranya m.), Tövissi Jó-
zsef dr. (Kolozsvár), Turóczi Istvánné (Jász-Nagykun-Szolnok m.), Vecsernyés János 
(Csongrád m.). 

A honismereti fotópályázat eredményhirdetése 

A Honismeret szerkesztőbizottsága 1992. elején fotópályázatot hirdetett a honismereti 
mozgalom amatőr fényképészei számára a szülőföld tárgyi és szellemi értékeinek doku-
mentálására, a folyóirat képanyagának gazdagítása, változatosabbá tétele érdekében. A 
felhívásra 18 pályázó küldött anyagot, amit a Honismereti Szövetség elnökségi tagjaiból és 
fotóművészekből álló zsűri bírált el. A bizottság egy első, két második és három harmadik 
díjat adott ki. 

Első díjat (5000 Ft) nyert Szarnák Mihály (Somorja), második díjat (4000 Ft) kapott 
Barabás László (Marosvásárhely) és Horváth József (Kolozsvár), harmadik díjban (3000 Ft) 
részesült Jankus Gyula (Kéménd), Pósfai Krisztina (Buzsák). 

A fotópályázatra érkezett alkotásokból a Honismeretben válogatásokat fogunk közölni, 
melyekért a szokásos tiszteletdíjat fizetjük. 

(Szerk). 
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