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A Honismereti Szövetség 
küldöttgyűlése 

A szövetség küldöttgyűlésére 1993- július l-jén a XXI. Honismereti Akadémia keretében került 
sor. A 64 szavazati joggal rendelkező küldött (73 küdöttből) és az érdeklődő résztvevők meghall-
gatták és megvitatták a szövetség egyéves tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az elle-
nőrző és a számvizsgáló bizottság jelentését. 

Az írásos beszámolóhoz Szikossy Ferenc kiegészítésként elmondta, hogy az év közben be-
adott pályázatainkra összesen 2 200 000 Ft-ot kaptunk (parlamenti bizottságtól 2 millió, a Műve-
lődési és Közoktatási Minisztériumtól 200 000), a többi pályázatunk (MKM könyv- és lapkiadói 
főosztály, Szabadművelődési Alapítvány, Szerencsejáték Rt.) sajnos eredménytelen volt. A szö-
vetség anyagi helyzetének ismeretében megvitatásra javasolta a megyei egyesületek támogatásá-
nak módját (egységesen vagy pályázat alapján) differenciáltan, a Magyarok Világszövetségéhez 
való csatlakozást, valamint az 1994. évi Honismereti Akadémia tematikáját. 

A beszámolókat a küldöttek egyhangúlag elfogadták. Valamennyien egyetértettek a Magyarok 
Világszövetségéhez való csatlakozással, azzal a kiegészítéssel, hogy egy fő képviselje szövetsé-
günket a világszövetség elnökségében. A csatlakozási szándékot - egy tartózkodás mellett - a 
küldöttgyűlés megszavazta. 

A TESZ-székházból való elköltözéssel a szövetség és a szerkesztőbizottság címe megváltozott 
(Bp. Corvin tér 8.). Ez mintegy évi 180 000 Ft-os megtakarítást jelent. A küldöttek a címváltozást 
és a TESZ-ben való tagságunk megszűnését - egy tartózkodás mellett - megszavazták, megerő-
sítve a megyei egyesületek további tagságát, együttműködését. 

A pénzgazdálkodás - mint többen fölvetették - a megyei egyesületek számára is nagy gond, 
ezért minden egyesület igényt tart a segítségre. Hosszas vita után végül is a küldöttgyűlés - 39 
igen szavazattal - amellett döntött, hogy a támogatás összege egyesületenként egyenlő legyen. 

Több küldött hozzászólásában örömmel fogadta azt a javaslatot, hogy a jövő évi honismereti 
akadémia - mely Pest megyében lesz - az ifjúság és a honismeret kapcsolatát tűzze napirendjére. 
Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a fiatalokkal való kapcsolat keresése nem lehet kampányfela-
dat, tartalmas, tartós együttmunkálkodást kell kialakítani. Ebben mindenképpen számítani lehet 
a honismereti táborok lelkes fiatal vezetőire, résztvevőire, valamint a zsámbéki ifjúsági honisme-
reti egyesület tagjaira is. Állást foglaltak a küldöttek amellett is, hogy a szövetség elnöksége for-
duljon felhívással a nemzeti alaptanterv összeállítóihoz, kérve, hogy a helyismeret kerüljön be a 
helyi tantervekbe. A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola mintájára pedig a pedagógusképző intéz-
mények képezzenek erre alkalmas pedagógusokat. 

A honfoglalás 1100. évfordulójára meghirdetendő vetélkedő - az elnökség által korábban el-
fogadott - tervét Szabó László egészítette ki. A megyei pedagógiai intézetek már fölajánlották 
együttműködésüket, de további partnerek megnyerése szükséges. A küldöttek egyetértettek a 
vetélkedő meghirdetésével, felkérve az elnökséget egy szakmai előkészítő bizottság létrehozásá-
ra. 

A beszámolóhoz és az ellenőrző bizottság jelentéséhez kapcsolódva több küldött fölvetette a 
munkabizottságok működésével kapcsolatos problémákat. Változatlanul szükségesnek tartják a 
nemzetiségi munkabizottság munkáját, ezért át kell tekinteni annak összetételét, működésének 
feltételeit. A nemzetiségi-kisebbségi kérdéskör honismereti vonatkozásai később egy honisme-
reti akadémiának lehetne a témája. Ennek megszervezésére Vas megye honismereti egyesülete 
vállalkozna. 

A helytörténeti munkabizottság létrehozását elsősorban azért tartották elengedhetetlennek, 
mert ennek a bizottságnak feladata lenne az amatőr helytörténeti kutatók szakmai, tudományos 
továbbképzése, módszertani segítése, összefogása, a szakemberek és az amatőrök munkájának 
egymáshoz közelítése. 
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