
Honismeret a sajtóban 
JÚLIUS 

1. Falunapot tartottak Királyszentistvá-
non. A községi könyvtárban előadásokat 
hallgattunk meg a település történetéről, a 
helyi népszokásokról, a közelgő ezeregy-
száz éves évfordulóról, majd sor került az 
idei néprajzi és nyelvjárási, valamint a múze-
umi baráti köri pályázatok díjkiosztására. 
(Na) - A kaposvári Táncsics Mihály Gimná-
ziumban felavatták a II. vi lágháborúban ele-
sett diákok és tanárok emléktábláját (SM) -
A szederkényi honismereti egyesület talál-
kozót szervezett a faluból elszármazottak-
nak, melynek keretében felavatták a falu-
múzeumot. (ÚDN) 

2. Félegyháza újratelepítésének 250. év-
fordulója alkalmából harmincnégy középis-
kolás és hatvanöt általános iskolás vetélke-
dett a városi döntőben. (PN) - Ócsa termé-
szetvédelmi területén, a madárvártán nép-
rajzi, honismereti tábort nyitottak július 
elején. (PMH) 

3. A lábodi helytörténeti kiállítást a műve-
lődési ház emeleti galériájában helyezték el. 
(SH) - A Bács-Kiskun Megyei Honismereti 
Egyesület újjáalakuló ülésén új elnököt vá-
lasztottak Romsics Imre személyében. (PN) 

5. Véget ért Tápán a Szűkebb pátriánk cí-
mű honismereti tanfolyam, melynek részt-
vevői írásbeli vizsgát tettek. (Na) - Szigetköz 
hat iskolája 12 fordulós honismereti vetélke-
dőn vett részt. A döntőre Darnózselin került 
sor. (KA) 

10. A Szombathelyi Megyei Pedagógiai In-
tézet és a Vasi Honismereti Egyesület felhí-
vására 108 diák adta be pályamunkáját Ün-
nepek és hétköznapok a XX. század első fe-
lében településünkön címmel. (VN) 

12. A Csorváriak Baráti Társasága megala-
kulásának ötödik évfordulója alkalmából 
pályázatot hirdetett a községhez kötődő, a 
települést bemutató, az itt élő emberek éle-
tét ábrázoló alkotások elkészítésére. (BMH) 
- A velemi honismereti táborban - Szakály 
Ferenc történelemtanár vezetésével - negy-
venkét vasi és tíz szlovéniai magyar gyer-
mek vesz részt. (VN) 

15. A Pro Patria Szövetség új mozgalmat 
hirdetett meg: A Pro Patria zászlók nyomá-
ban. Végigjárják a Rákóczi-szabadságharc 
helyszíneit. (UN) 

16. Az újjáépített szolnoki Tabán modern 
házai között, a 24. sz. alatt található a tájház, 
mely hosszabb szünet után ismét várja láto-
gatóit. (ÚN) - Könyvtár a városban - város a 

könyvtárban mottóval hívták a rendezők a 
tiszafüredi találkozóra a könyvtárak helyis-
merettel, helytörténettel foglalkozó munka-
társait. (ÚN) 

17. A debreceni huszonöt éves Dózsa 
György Általános Iskolában iskolatörténeti 
kiállítás nyílott. (H-BN) 

18. Mintegy 30 felnőtt és ugyanannyi diák 
részvételével megnyílt a kéthetes bölcskei 
helytörténeti tábor. (TNé) 

19. Vác évszázadai címmel kiállítás nyílott 
Vácott. (PMH) 

22. A kaposvári Berzsenyi Társaság honis-
mereti tábort szervezett. A résztvevők város-
történeti, irodalmi és néprajzi előadásokat 
hallgatnak, találkoznak a megyében élő 
írókkal, népművészekkel , és felkeresik a 
megye történelmi emlékeit. (MN) - Somogy 
megyében hat honismereti tábort szervez-
nek. 

23. Szigetújfalun a honismereti kör Win-
hardt Ildikó tanárnő vezetésével megkezdte 
a német nemzetiségű hagyományok gyűjté-
sét. (PMH) 

26. Országos román néprajzi gyűjtőtábor 
nyílt meg Sarkadkeresztúron. (KA) - A pécsi 
Békés Lajosné gyűj teményében 350 hímes-
tojás található. (KV) 

28. Kisnyóvádon helytörténeti gyűjte-
ményt nyitottak. (ÚDN) 

JÚLIUS 
2. Ismét megrendezik Rábapatonán a népi 

hagyományőrző tábort és fesztivált. Előadá-
sok hangzanak el a szigetközi és rábaközi 
népművészetről s bemutatják a népi mester-
ségeket. (FMH) - A nagydémi honismereti 
kör tagjai: ifj. Szántó Gyula és Maries Lajos 
kilenc települést érintve gyalog érkezett 
meg Veszprémbe a XXI. Honismereti Akadé-
miára, hogy felhívják a résztvevők figyelmét 
a bakonyi kisfalvak hagyományőrző szere-
pére. (Na) 

3. Váralján a kiállítóteremben tárlat nyílt a 
helyi nemzetiség népművészeti értékeiből. 
(NéT) 

5. A Palócnap '93 rendezvénysorozatára 
huszonöt településről érkeztek palóc cso-
portok, népi együttesek Heves és Nógrád 
megyéből, valamint Szlovákiából is. (HMH) 
- A szolnoki Széchenyi István Gimnázium és 
a városi önkormányzat pályázatot hirdetett 
diákhagyományok és diákszokások felkuta-
tására, megírására. (JK) 

6. Berettyóújfalun 17. alkalommal rendez-
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ték meg a bihari honismereti tábort, ahová a 
megye minden részéből érkeztek diákok. 
(HBN) 

12. Bátmonostoron megnyílt Papp István 
önálló kiállítása, aki gyerekfejjel kezdte 
gyűjteni a most kiállított néprajzi tárgyakat. 
(PN) 

13. A bükkszentkereszti néprajzi táborba 
érkezett fiatal szakemberek a helyi éneke-
ket, mondákat, népművészetet gyűjtve igye-
kezték feltárni a település múltját. (EM) 

14. A Zala megye az én hazám című hon-
ismereti vetélkedő résztvevői vesznek részt 
a honismereti táborban Egerváron. (ZH) 

27. Bősárkányban megnyílt a XIV. nem-
zetközi honismereti diáktábor, melynek cél-
ja, hogy a résztvevőkkel, jórészt szlovákiai 
magyar diákokkal megismertessék egy rába-
közi-hansági magyar falu társadalmát. (KA) 

29. Szondi-emlékünnepséggel egybekö-
tötten nyitották meg Drégelypalánkon azt a 
kiállítást, amely a község múltját dolgozza 
fel az 1273-as esztendőktől napjainkig. 
(NMH) 

31. Újpesten helytörténeti kiállítás nyílt az 
Árpád út 161—163- sz. alatti általános iskolá-
ban, Jakab József tanár rendezésében. Hu-

szonkét fiatal vett részt a tizennyolcadik al-
kalommal megrendezett Fejér megyei honis-
mereti táborban Soponyán, ahol a földmű-
velés és állattartás hagyományait, a környék 
jellemző földrajzi neveit tanulmányozták. 
(FMH) 

A figyelt újságok: BÉKÉS MEGYEI HÍR-
LAP (BMH) - DÉLVILÁG (DV) - ÉSZAK-MA-
GYARORSZÁG (ÉM) - FEJÉR MEGYEI HÍR-
LAP (FMH) - HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ (HBN) 
- HEVES MEGYEI HÍRLAP (HMH) - JÁSZ-
KUN KRÓNIKA OK) - KARCAGI HÍRMON-
DÓ (KH) - KÉPES ÚJSÁG (KÚ) - KIS AL-
FÖLD (KA) - MAGYAR NEMZET (MN) -
MAI NAP (MN) - NAPLÓ (Na) - NÉPSZA-
BADSÁG (N) - NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP 
(NMH) - PEST MEGYEI HÍRLAP (PMH) -
PESTI HÍRLAP (PH) - PETŐFI NÉPE (PN) -
REFORM (R) - REGGELI DÉLVILÁG (RDV) -
SOMOGYI HÍRLAP (SH) - SZABAD FÖLD 
(SzF) - TOLNAI NÉPÚJSÁG (NéT) - ÚJ DU-
NÁNTÚLI NAPLÓ (ÚDN) - ÚJ MAGYAROR-
SZÁG (ÚM) - ÚJ NÉPLAP (ÚN) - VAS NÉPE 
(VN) - VASÁRNAPI HÍREK (VH) - ZALAI 
HÍRLAP (ZH) 

Derzsi Ottó 

A Magyar M ű v e l ő d é s i In téze t s z a k k ö n y v t á r á b a n m e g v á s á r o l h a t ó k ö n y v e k 
jegyzéke: 

Debreczeni Tibor. Kreatív játékok 270 Ft, Heleszta Sándor. Művelődés szociológiai 
szöveggyűjtemény 180 Ft, Honismeret számai 58 Ft, Hortobágyi Katalin: Projekt kézi-
könyv 220 Ft, Magyar népi énekiskola (Bodza Klára-Paksa Katalin) 150 Ft, Martin 
György. A mezőségi sűrű legényes 23 Ft, Mester László-Árendás Péter-Doór Róbert:-. 
Kalotaszegi legényesek 160 Ft, Nyugodtan tegezz! (Leveleki Eszter pedagógiája) 195 Ft, 
Parola füzetek 68 Ft, Reformpedagógiai olvasókönyv 480 Ft, Seres András. Kicsi Péter 
Nagy Péter 130 Ft, Seres András-. Szemtanúk vallomásai az 1848-49-es szabadságharcról 
60 Ft, Szigeti Tóth János-. A magyar műveltség esélyei 297 Ft, Újszászy Kálmán: A falu 
(fakszimile) 200 Ft, VavrineczAndrás. Vajdaszentiványi népzene I. 270 Ft, Virágvölgyi 
Márta: Bonchidai népzene 270 Ft, Virágvölgyi Márta- Vavrinecz András: Gyimesi nép-
zene I—II. 160 Ft, 200 Ft, Virágvölgyi Márta-Vavrinecz András. Szatmári népzene 270 Ft 

HELYREIGAZÍTÁS! 
A Honismeret 1993- 5. számának 78. oldalán lévő, Magyar gimnázium és Hollósy-szo-

bor Técsőn című cikkbe sajnálatos hiba csúszott. A második bekezdésben idézett verset 
nem Dsida Jenő, hanem Reményik Sándor írta. Olvasóinktól elnézést kérünk! 
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