
szítés ismereteit, előadások keretében pedig a néphagyomány stb. területén kapnak elméleti ismereteket. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy 1993 őszén lesz Csete Balázs születésének 100. évfordulója, mely 
alkalomból Jászkiséren szerveznek konferenciát. Ez a csepeli helytörténet kutatóival közös ügy, hiszen 
Csete Balázs kö tődik e helyhez is. Javasolta, hogy amennyiben a módszertani pályázat realizálódik, az 
eredményhirdetésre ez alkalomból kerülhetne sor. A megyei egyesület nevében is egyetértett azzal, hogy 
a működéshez adot t támogatás differenciált legyen, és azt pályázattal lehessen elnyerni. 

Székely György a helytörténeti olvasókönyvekkel kapcsolatban javasolta, hogy a megyék mérjék fel, 
hol jelent meg már ilyen kiadvány, hol van készülőben. Felhívta a figyelmet azokra a levéltárakban, 
múzeumokban készült kiadványokra, melyek jó háttéranyagul szolgálhatnak. Különösen sok a 
pótolnivaló az 1944-ig terjedő időszak társadalmi, egyházi stb. kérdéseiről, hiszen ezekről kevés és 
egyoldalú az ismeret. Szükségesnek tartja az egyházak történeti bizottságainak képviseletét az 
elnökségben. Az ifjúsággal kapcsolatban elmondta, hogy azért is nehéz a helyzet, mert azok a kü lönböző 
formában jelentkező mozgalmak, melyek korábban a honismereti mozga lomhoz kapcsolódtak, most 
inkább radikális irányba mentek el. D e mindenképpen hasznos lenne feltárni pl. az egyetemek bölcsész 
hallgatóinak kü lönböző köreit, vezetőikkel kibővített elnökségi ülés keretében találkozni is lehetne. 
Hasznos lenne azokkal a tanszékekkel is kapcsolatot teremteni, melyek profil ja beleillik a mozgalom 
céljaiba. Az évfordulós rendezvényekkel kapcsolatban felhívta a figyelmet a szárszói konferencia 50. 
évfordulójára, melynek kérdése, megítélése jelenleg bonyolul t , a kérdések tisztázása mindenképpen 
fontos lenne. Emlékülést javasolt a Kabai Körrel kapcsolatban, de megfontolandónak tartja a II. 
világháború hadi eseményeinek 50. évfordulója kapcsán egy külön rendezvény szervezését is, melynek 
témája lehetne az események népi vonzata (családi levelezés stb.). 

Kanyar József Szárszó problematikájának tisztázása céljából lehetségesnek tartana egy, a szövetség 
által szervezett konferenciát. Az egyházak képviseletét a mozgalomban minél előbb megoldandó 
feladatnak tartja. 

Laezkovits Emőke arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyei egyesületeknek - ahol ez még nem így van 
- hasznos együt tműködni a múzeumbará t körökkel, hiszen nagyon sok a közös cél. Veszprém megyében 
pl. évek óta közösen végzik a háborús emlékek felmérését. Nagyon hasznos lenne, ha az egyesületek 
megkeresnék azokat az iskolákat, ahol fakultatív formában már folyik honismereti, népfőiskolai 
továbbképzés. 

Székely András Bertalan egyetért az egyházak képviselőinek bevonásával a honismereti mozgalom-
ba, de célszerűbbnek és a tartalmi munka szempont jából fontosabbnak tartja tevékenységüket a 
munkabizot tságokban. Az évfordulós rendezvények kapcsán jelezte, hogy a határon túli magyarok 
munkabizottsága Venczel József kuta tó évfordulójának megünneplésére készül, fölvéve a kapcsolatot 
Csíkszeredával is. 

Végezetül az elnökség tagjai állást foglaltak abban, hogy az 1993-94-re kiírt honismereti-helytörténeti 
pályázat pályadíjait mind a felnőtt, mind az ifjúsági kategóriában emelni szükséges. így a díjak: I. 20 000 
Ft, 11.15 000 Ft, III. 10 000 Ft. 

Bartha Éva 

A honismeret a sajtóban 

Szeptember 
2. A honismeret olyan mozgalom, amellyel az ille-
tékes szervek mostohán bánnak, ennek ellenére 
minden formája él a lokálpatrióták áldozatvállalása 
következtében - állapítja meg Padányi Lajos Buda-
kesziből (PMH). - Az Abaüji Múzeum Baráti 
Körének elnöke Gulyás János. Több évtizedes 
tanítói és népművelői munkássága mellett Abaúj 
feltárására irányuló helytörténeti kutatómunkája is 
jelentős (ÉM). 
3. Túrkeve városa ismét megrendezi a kevi napokat, 
melynek keretében hagyományteremtő szándékkal 
meghívják a városból elszármazottakat (ÚN). 
4. Sopron közgyűlése által alapított Csatkai-díj 
Alapítvány pályázatot írt ki Sopron történetének 
megírására (KA). 
5. Marcali látnivalók címmel megjelent a Tájak, 
Korok, Múzeumok kiskönyvtára 436. füzete (SH). 
- A Veszprémi Akadémiai Bizottság pályázatán 
első díjat nyert a Komárom-Esztergom megyéről 
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szóló Településtörténeti Kalauz, amelyet a szerzők 
- Balogh Ákosné, dr. Egressy Erna és Bárdos István 
- a Nemzeti Alaptanterv egyik segédkönyvének 
szánják (Ó). 
8. A kustánszegi honismereti falukör régóta gyűjti a 
faluban fellelhető hajdani használati tárgyakat, me-
lyeket tervük szerint a falu hagyományos búcsúján 
allítanak ki (ZH). - Várossá valásának 45. évfordu-
lójára emlékezik Tatabánya. A rendezvénysorozat 
kiemelkedő programja lesz a helytörténeti vetélke-
dő, amelyen a hat városrész 45-45 fős csapatai 
mérik össze tudásukat (Ó). 
9. A Csongrád Megyei Honismereti Hí radó leg-
újabb száma közli a megyei honismereti egyesület 
alapszabályát s a bejegyzéséről szóló bírósági vég-
zést (RD). - A levéltári vándortáborozók Szlovéni-
ában 80-100 éves térképekhez, tankönyvekhez, 
szakács- és imakönyvekhez jutottak. Az összegyűj-
tött kiadványokat s egyéb dokumentumokat a Zala 
Megyei Leveltárban állítják ki (PMH). 



11. Az Abonyi Falumúzeumban a látogató megis-
merkedhet az egykori konyhák hangulatával, a 
káposztasavanyítással, a kenyérsütéssel és egyéb 
háztartási munkákkal (UN) . 
12. Gödöllőn, a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban akadémiát szerveztek a város polgárai 
részére, hogy ismerjék s becsüljék lakhelyüket 
(PMH). 
14. Információs tájékoztatók és eligazító táblák 
kihelyezésével próbálják növelni Kaposvárott jeles 
műemlékeik ismertségét (SH). - Kötsén nyaranta 
szerveznek honismereti tábort. Most elhatározták, 
hogy egy negyvenfős, állandó jellegű táborhelyet 
alakítanak ki. (SH). - Szegeden Befejeződött a 
vallásos népéletről, s annak kiemelkedő egyénisé-
geiről, a „Szent emberekről" rendezett konferen-
cia. Ennek kapcsán Juhász Antal, a szegedi egyetem 
néprajzi tanszékének vezetője, és Barna Gábor, az 
MTA Néprajzi Kutatóintézetének munkatársa in-
terjút adott (DV). 
15. A kompolti általános iskolában megnyílt a falu 
múltját bemutató, írásos emlékekből álló helytörté-
neti kiállítás (HMH) . A tárgyak és a néprajz 
kapcsolatáról Aggteleken tartják a fiatal néprajzku-
tatók II. konferenciáját, amelyen a határon túlról 
kutatók s egyetemi hallgatók is részt vesznek (ÉM). 
16. A tavalyi, krasznokvajdai néprajzi gyűj tőtá-
borban összeszedett tárgyak az Abaú ji Múzeumba 
kerültek. Egy teljes kovácsműhely-felszerelést is 
sikerült ide menteni (ÉM). 
19. A ságújfalui faluszépítő és művelődő egyesület 
kezdeményezésére, az önkormányza t segítségével 
a falutörténeti sorozat ú jabb kötete a helyi egyház 
történetével fog foglalkozni ( N M H ) . 
21. Bodolyabérnek, bár Magyarhertelendhez tar-
tozik, mégis elkészült - hosszan tartó helytörté-
neti kutatás nyomán - címere és zászlaja, mindez 
Cserfai Sándor nyugdíjas tanító érdeme ( U D N ) . -
A gyulafirátóti honismereti kör, s vezetője, H a d -
nagy László tevékenyen részt vett a rátóti napok 
rendezvénysorozat előkészítésében, amelyen ter-
mészetesen helyet kapott a helytörténeti kiállítás is 
(NA) . 
22. Emlékművet kíván emelni a II. világháború 
pestszentimrei áldozatainak emlékére a Dr. Széky 
Endre Pestszentimrei Történet i Társaság. Eddig 
130 személyről sikerült adatokat gyűjteniük 
(MN) . 
23. A Gyöngyösi Városszépítő és -védő Egyesü-
let, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Heves 
megyei szervezete, valamint a Richter Gyógyszer-
tár tudományos üléssel s emléktábla-avatással em-
lékezett meg Gyöngyösön a 120 esztendeje szüle-
tett Richter Gedeonról ( H M H ) . - Dobai János 
tör ténetkutató több ezer eredeti dokumentumot , 
tárgyat, újságot és levelet tartalmazó gyűjtemé-
nyéből Kossuth Lajos és Széchenyi István életútját 
bemuta tó kiállítás nyílt a sátoraljaújhelyi Kazin-
czy Múzeumban (SH). 
24. Galambos Sándor kunszentmiklósi helytörté-
nész egy időben két országos pályázaton nyert . 
M o n o k o n ő, a Gellért Szállóban felesége fogadta a 
jókívánságokat (PN). - A kiskunfélegyházi honis-
mereti klubb an évek óta sikeres előadásokat tarta-
nak. Legutóbb a készülő félegyházi tájszótár volt a 
téma (PN). 

25. Szulyovszky László erdész Kecskeméthez 
közeli Nyir i -erdei erdészháza valóságos házi mú-
zeum, amely az 1848-as szabadságharc emlékeit, 
dokumentumai t őrzi. Évente mintegy ötezer diák 
tekinti meg ezt, a megemlékezési évfordulókon 
(HPR). 
28. A zirci II. számú általános iskola a Békefi Antal 
Bakonyi Honismereti és Művelődési Kör javasla-
tára ezentúl Békefi Antal, a zenepedagógus és 
népzenekutató nevét viseli (NA). - A Bátonytere-
nye Baráti Köre kezdeményezésére Kisterenye vá-
rosrészben Kossuth Lajos mellszobrát avatták fel 
( S H ) ' 
29. A Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület helyi 
csoportja, a Hatvany Lajos Múzeum Baráti Köre, 
valamint a Rakó József Közművelődési Egyesület 
városismereti vetélkedőt szervez a hatvani általános 
és középiskolás diákok számára (HMH) . - Lenti-
ben a Kerka menti kulturális napok keretében 
mutatták be Horváth Károly népzenekutató Csúfo-
lók a Kerka mentén című kötetét (ZH). 
30. Dr. Timaffy László néprajzkutató nyilatkozik a 
Domus Hungarica Alapítványról, amelyet a kül-
földön élő, magyar ajkú fiatalok tanulmányainak 
anyagi és erkölcsi megsegítésére hoztak létre (EH). 

Október 
2. A Vas Megyei Honismereti Egyesület szervezé-
sében Celldömölkön találkoztak a vasi honismereti 
kutatók. Előadásokat hallgattak meg, majd tiszte-
legtek nemrég elhunyt kollegájuk, Mesterházy Sán-
dor sírjánál (VN). 
3. Kontra Gábor, az Egri Hit tudományi Főiskola 
negyedéves hallgatója kutatja falujának, Mátrake-
resztesnek helytörténetét. Munkájának eredményét 
legutóbb - pályázat útján - a Lakiteleki Alapítvány-
hoz juttatta el. (NMH). - Apkó Mihály szlovák 
nemzetiségű magyar anyanyelvűnek vallja magát, s 
öt éve a vanyarci hagyományőrző csoport tagja. 
Társaival együtt híven őrzik szokásaikat, táncaikat, 
1986 óta többször szerepeltek Szlovákiában 
(NMH). 
5. Pándon, a nyolcvanéves iskola egyik tantermé-
ben iskolatörténeti kiállítást nyitottak meg, mely-
nek keretében Molnár József, a helybeli honismereti 
szakkör vezetője felidézte az elmúlt nyolc évtized 
eseményeit (PMH). - A 17. Kerka menti kulturális 
napok alkalmával Lentiben rendbehoztak egy főfás 
prést, amely a múlt század első felében készült 
(ZH). 
7. A Váci Városvédő és Városszépítő Egyesület a 
klubnapján egy 1930-as évek közepén készült ama-
tőr filmet vetített, amely megörökítette az egykori 
városképet (PMH). - Az üllői honismereti gyűjte-
mény csütörtökönként tekinthető meg, szakértő 
kalauzolása mellett (PMH). 
9. Diósdon nem is olyan régen határozták el, hogy 
falumúzeumot létesítenek, s valószínűleg jövőre 
már meg is nyitják (PMH). 
11. Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Újkígyóson ho-
nismereti előadás sorozatot indít a magyarság szór-
ványban élő csoportjainak és a hazai nemzetiségek 
népi kultúrájának bemutatására (ÚE). 
12. Az alig 840 lelket számláló Bobán múltidéző 
napot tartottak: felavatták a falu régi-új zászlaját s a 
címeremlékművet (VN). 
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13. Zengővárkonyban, az iskola falán emléktáblát 
avattak az öt éve elhunyt Császár János kántor- ta-
nító tiszteletére, aki színjátszókört , dalárdát, tán-
cegyüttest alapított, működte te t t évtizedeken át 
( U D N ) . - A z erdély i Egriben a Kelemen Lajos 
Műemlékvédő Társaság szervezésében emléktáb-
lát avattak Csűry Bálint, a Szamosháti Szótár 
szerkesztője tiszteletére ( H B N ) . - Hamarosan 
megnyílik a törökszentmiklósiak múzeuma, 
melynek alapját a helytörténeti gyűjtemény al-
kotja ( Ü N ) . 
14. A burgenlandi Köpcsényben (Kittsee) az egy-
kori Batthyány-kastélyban helytörténeti kiállítás 
nyílt meg a magyarországi levéltári szakemberek 
rendezésében, az egykori Moson vármegye gaz-
dag levéltári dokumentumaiból (KA). 
17. A megyei honismereti t áborozók nemrégiben 
megtartot t tiszavárkonyi találkozóján részt vett 
dr. Ábrahám Zoltán, a Maros megyei E M K E 
alelnöke ( Ú N ) . 
19. A település múltiának feltárására, a régi szoká-
sok, események felderítésére az általános iskolá-
sok részére pályázatot hirdettek Lőrinciben 
(MH). 
20. A jászjákóhalmi önkormányza t független 
szakértőt kér fel annak eldöntésére: szüksépes-e 
két tornaterem az iskolának, vagy átadhato-e a 
kisebbik épület honismereti célokra (ÚM). - A 
monoki Kossuth-kiállítás anyagának gyűjtésében 
végzett munkáért , sajtó- és f o t ó d o k u m e n t u m o k 
felkutatásáért a körmendi Csaba József Honisme-
reti Egyesületet a Kossuth Lajos Alapítvány Kura-
tóriuma Kossuth-Emlékéremmel tüntette ki 

21. A Tiszavasvári Múzeum Baráti Köre több más 
szervezettel közösen tudományos ülést tart a 700 
éves Szentmihály címmel (KM). - A Tápió-vidék 
községeiben működő baráti körök képviselői Tá-
piószelén tapasztalatcserét tartottak (PMH). - A 
szobi Szentes László-napok zárásaként Pest me-
gyei honismereti rendezvénysorozatra került sor. 
A megye helytörténészei előadásokat hallgattak 
meg, megtekintették a város nevezetességeit, s 
részt vettek Érdy (Luczenbacher) János tudós 
portréjának felavatásán (PMH) . - Névadója bibli-
ográfiáját adta ki a körmendi Csaba József Hon i s -
mereti Egyesület VN). 
24. A Tolna Megyei Levéltár, az önkormányza t és 
az Illyés Gyula Pedagógia Főiskola helytörténeti 
pályázatára t izenhárom pályázó küldött be dolgo-
zatot. A honismereti bizottság különdíját Jakab 
László Fejezetek az egykori decsi-szállási oláhci-
gány-zenekarok történetéből című pályamunkájá-
ért kapta (TN). - Negyedik évfolyamát kezdte 
meg a Balázs Ferenc nevét viselő beregi népfőis-
kola Vásárosnaményban. Gazdag programjában 
népművészet , helytörténet és vallási néprajz is 
szerepel (KM). 
26. A szabadkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskolá-
ban a moldvai magyarok történetével, néprajzi , 
vallási hagyományaival foglalkoztak a részvevők. 
Az előadásokon 25 csángó-magyar vendég is részt 
vett. (BMH). - A megyei honismereti szákkörve-
zetők Békéscsabán tanácskoztak az iskolai honis-
mereti mozgalom fejlesztéséről (BMH). — A 
Nagykál lóbol elszármazottak baráti köre a város 

két szülöttje: Szilágyi István író és Turi Sándor 
néptanító, néprajzkutató tiszteletére emléktáblát 
leplezett le. (KM). 
27. Az ózdi Lajos Árpád Honismeret i Kör har-
mincéves jubileumi emlékülést tar tot t a Technika 
Házban (EM). 
28. A Monor i Helytörténeti Kör és Baráti Egye-
sület összejövetelén a régi mesterségeket bemutató 
kisfilmeket vetítettek le. (PMH) . - A megyei 
honismereti bizottság és a miskolci Herman Ot tó 
Múzeum immár a 31. honismereti gyűjtőpályáza-
tot hirdette meg (DH) . - A neveléstörténet írott és 
íratlan forrásainak, tárgyi emlékeinek feltárására, 
összegyűjtésére; iskolatörténeti gyűj temények és 
kiállítások szervezésére; a magyar iskola nemzet-
közi kapcsolatainak feldolgozására nyilvános pá-
lyázatot hirdet az 1000 éves a magyarországi iskola 
alapítvány (ZH) . 
30. Dr. Vitéz D u r k ó Antal gimnáziumi tanár, 
múzeumalapító és Békés város történetírója em-
léktáblájának avatása után emlékülést tartottak a 
városi könyvtárban (BMH). - A Nagy Iván honis-
mereti pályázat 1992. évi eredményhirdetésére a 
salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeumban ke-
rült sor ( N M H ) : 

November 
3. Győrö t t a Kovács Margit Általános Művelő-
dési Központban a rábaközi napok keretében 
kiállítás nyílt. A látogatók megismerkedhetnek a 
Rábaköz népművészetével, a néphagyományok-
kal, az élő folklórral (KA). - A 144 tagot számláló 
Komlói Honismeret i és Városszépítő Egyesület új 
elnöke, Szarka Elemér n yilatkozik ( Ú D N ) . 
4. Pick József, dorogi helytörténeti kutató értékes 
szerzeményeit, várostörténeti, eredeti dokumen-
tumait mutat ja be az Aknabau Kft . kultúrtermé-
ben (Ó). - Honismereti találkozót tartanak Jász-
berényben. A jászsági régészeti leletekről, a négy-
szállási és jászágói ásatásokról, Kossuth jászkisé-
riekhez írt leveléről s a helyi egyesület munkájáról 
hangzik el előadás (UN) . - Jászapátiból Jászszent-
andrás felé haladva érhető el a Tanyamúzeum, 
melynek berendezését a honismereti szakkör tag-
jai gyűjtöt ték össze (ÜN) . 
6. Á százéves Pági község évfordulójára négy 
kiállítás is nyílik, a helytörténetit az általános 
iskolában rendezik be (PN). 
8. Bölcsőnk címmel helytörténeti és honismereti 
pályázatot hirdetett a Rákóczi Szövetség és a 
Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány a 
csehszlovákiai és kárpátaljai magyar diákok ré-
szére (VH). 
9. A Debreceni Orvos tudományi Egyetemen 44 
alapítótaggal baráti kör alakult azzal a céllal, hogy 
ápolják az egyetemi hagyományokat s az intéz-
mény neves tanárainak s kutatóinak az emlékét 
(HBN) . - A hajdúsámsoni Bárdi János tizenöt 
esztendeje gyűjti a régi vaskályhákat, idővel ma-
gánmúzeumot szeretne létrehozni (PR). 
10. A 83 éves Lúkő Gábor néprajzkutatót Bethlen 
Gábor-díjjal tüntették ki (PMH) . — Becshelyen a 
Lakodalmasház pinceklubjában helytörténeti 
gyűjteményt állítottak ki (ZH). - A badacsonyto-
maji helytörténeti gyűjtemény megalapozója és 
létrehozója Nagy Miklós tanár, aki tanítványaival 
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a honismereti szakkör keretében gyűjtötte és dol-
gozta fel a környék történeti s tárgyi emlékeit (TM). 
11. A hetvenes évek közepén Sóshartyán község-
ben, az akkori kondáslakásként hasznosított vá-
lyogépületet alakították át fa lumúzeummá. Az 
idén társadalmi munkában felújították a gazdag 
kiállítási anyagot ( N M H ) . - Kismaroson az össze-
gyűjtött egyháztörténeti , néprajzi anyagot, doku-
mentumokat véglegesen el szeretnék helyezni, 
addig is folyamatos konzerválási, rendszerezési 
munkálatokat folytatnak (PMH) . - A Csongrád 
Megyei Honismeret i Egyesület más szervezetek-
kel közösen Apátfalván rendezte meg az idei 
honismereti napot (DV). 
16. 72 csapat indult a 20. pécsi városismereti 
versenyen. A felnőtt kategóriában a székesfehér-
váriak, felső tagozatosoknál a pécsiek, alsós kate-
góriában a kaposváriak jeleskedtek ( Ú D N ) . 
17. Kétévi előkészület után nyáron nyílt meg a 
cseszneki helytörténeti gyűj temény, a téli hóna-
pokban azonban csak külön kérésre tekinthető 
meg (NA) . - 150 éves az esztergomi tanítónőkép-
ző. Ebből az alkalomból az öregdiákok egyesülete 
emléktáblát leplezett le (Ó). 
18. Közgyűlést tartott a Somogy Megyei Honis-
mereti Egyesület. Értékelték az idei pályázatukat, 
eszmecserét folytattak a soron következő teen-
dőkről és személyi kérdésben döntöt tek (SH). 
19. Harangod, Taktaköz és Szerencs lesz a témája 
annak a honismereti tudományos tanácskozásnak, 
amelyet a szerencsi Rákóczi-várban rendeznek 
november végén (ÉM). 
21. Ez év tavaszán második alkalommal hirdették 
meg a Zala megye az én hazám című megyei 
helytörténeti pályázatot, amelyre több mint 30 
község és honismereti kör nevezett. A program 
jövő év márciusában vetélkedővel zárul ( 2H) . 
24. A Kiskunfélegyházi Honismeret i Klub szer-
vezésében megemlékeztek a Kiskun Múzeum 
alapításának kilencvenedik évfordulójáról (PN). -
Nagy Pál tanár vezetésével helytörténeti gyűjtést 
végeztek a szügyi tanulók. Munká juk eredménye-
képpen egy parasztszobát rendeztek be az iskola 
aulájában ( N M H ) . - Megalakult a Dél-Baranyai 

Sokácok-Horvá tok Egyesülete. Alapvető céljuk 
az identitás megtartásán túl a hagyományok őrzé-
se, védelme ( Ú D N ) . - A Komárom Megyei Honis-
mereti Egyesület közgyűlést tartott a Tatabányai 
Múzeum könyvtárában. Beszámolókat hallgattak 
meg a Nyári Akadémia munkájáról , a Honisme-
reti Szövetség ú j tisztikarának programjáról , majd 
munkaértekezletté alakult át a közgyűlés a folya-
matos teendők megvitatására (Ó). - Mátraházán a 
Bérc Hotelben az új igazgató a háromszobás 
szolgálati lakosztályában palóc múzeumot rende-
zett t>e. Az első helyiségben a palóc viseletet, a 
másodikban szövőgépet munka közben, a harma-
dikban tisztaszobát láthatnak az érdeklődők (PR). 
26. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi 
Igazgatóság rendezésében Az országcímer a nép-
művészetben címmel kiállítás nyílik Papszeren 
(DH) . - A Jászságért Alapítvány Jászberényben 
első ízben adja át a Jászságért díjat. A kitüntetett 
dr. Rusvay Lajos, nyugalmazott főjegyző, aki 
Jászalsószentgyörgy helytörténetét dolgozta fel 
( Ü N ) . - Hosszabb tájékoztató jelent meg a Vas 
Megyei Honismereti Egyesület és a Megyei Műve-
lődési és Ifjúsági Központ támogatásával még a 
nyáron megrendezett bentlakásos honismereti 
népfőiskoláról, melyet Velemben tartottak (V SZ). 

A figyelt újságok: Békés Megyei Hír lap (BMH), 
Déli Hírlap ( D H ) , Délvilág (DV), Esti Hírlap 
(EH) , Észak-Magyarország (ÉM), Fejér Megyei 
Hírlap (FMH), Hajdú-Bihar i Napló ( H B N ) , Heti 
Pesti Riport ( H p R ) , Heves Megyei Hírlap 
( H M H ) , Kelet-Magyarország (KM)', Kisalföld 
(KA), Magyar Fórum (MF), Magyar Nemze t 
(MN) , Napló (NA) , Nógrád Megyei Hírlap 
( N M H ) , 24 Ó r a (Ó), Ország Határ Magazin 
( O H M ) , Pest Megyei Hír lap (PMH), Pesti Riport 
(PR), Petőfi Népe (PN), Reggeli Délvilág (RD), 
Somogyi Hír lap (SH), Tolnai Népújság (TN), 
Turista Magazin (TM), ÚJ Dunántúl i Napló 
( Ú D N ) , ÚJ Ember (ÚE), Ú j Magyarország (ÚM), 
ÚJ Néplap ( Ú N ) , Vas Népe (VN), Vasárnapi 
Hírek (VH), Vasi Szemle (V Sz), Zalai Hír lap 
(ZH) . Derzsi Ottó 

Helyi kiadók, vásárlók, olvasók figyelmébe! 
Van már lehetőség a honismereti kiadványok, könyvek országos terjesztésére: 

megkezdi működését a Honismereti Börze 
Kiadók, figyelem! Történelmi, honismereti kiadványaikat 5-10 db példányban 

országos terjesztésre átveszi az újonnan induló börze. Várjuk írásos ajánlataikat vagy 
bizományba megküldött kiadványaikat! (Az átvételt szerződéssel visszaigazoljuk.) 

Érdeklődő vásárlók! Honismereti kiadványok vásárolhatók személyesen naponta 
9-16 óra közöt t vagy postai utánvéttel megrendelhetők. 
A Honismereti Börze címe: 

Szakszervezetek Pest Megyei Könyvtára 
12075 Budapest, Dózsa Gy. út 68. fsz. 
T.: 122-1670 
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