
más intézményekkel és szervekkel. Közreműködött magyar emlékoszlopok emléktáblák, 
kegyhelyek építésénél és létrehozásánál. Mindezekkel és számos más tevékenységével hatha-
tósan hozzájárult a gömöri magyarság kultúrájának ápolásához és az identitás erősítéséhez. 

Ráczi Győző szakmérnök: munkássága, tevékenysége a szorosan vett főfoglalkozása mellett 
elsősorban az ideáti Gömörhöz kapcsolódik. A gömöri múlt emlékeinek kutatásával, gyűjte-
mények létrehozásával elévülhetetlen érdemeket szerzett. Tompa Mihály költészetének nem-
csak rajongója, hanem a nagy gömöri költőhöz kapcsolódó relikviák gyűjtője. E téren szinte 
egyedülálló tárgyi anyag birtokosa. Gyűjteményének egy részét a Gömöri Múzeumnak ado-
mányozta és tevékenyen részt vesz a Gömörszőlősi Tompa Emlékbizottság munkájában. A 
Tompa kultuszt nagy odaadással ápolja, cikkeket, tanulmányokat írt a költőről, előadásokban 
népszerűsítette költészetét. Külön is kiemelendő a gömörszőlősi erdőgazdálkodási gyűjte-
mény kialakításával kapcsolatos tevékenysége. Honismereti munkásságának sokoldalúságát 
mutatja, hogy Putnokról megjelent képeslapokból egyedülálló gyűjteményt állított össze, 
amit kiállítások keretében a nagyközönség is láthatott. Putnok város közéletében meghatáro-
zó személyiség. 

A díjat dr. Ujváry Zoltán, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének professzora adta át. 
Kerékgyártó Mihály 

HÍREK HÍREK 

Kossuth Lajos nyomában hazai és külföldi tájakon címmel értékes és érdekes kiadványt 
jelentetett meg a Kornétás Kiadó. A jelvényszerző füzet írója dr. Tóth József aranyjelvényes tú-
ravezető, a Kossuth Szövetség választmányának tagja, aki tíz esztendeje kezdeményezte ezt a 
mozgalmat. 

A közvélemény inkább a politikus, szónok Kossuthot ismeri, és kevesen tudnak sokoldalú 
- természettudományos - munkásságáról. A Kossuth-emlékhelyek megismerését, újabbak felfe-
dezését egyaránt ajánlja fiatal és felnőtt természetjáróknak, hazánk természeti és történeti ér-
tékeit kutatóknak, a füzet írója, szerkesztője. 

A füzet első részében a fővárosban és 18 megyében található emlékhelyekkel ismerkedhe-
tünk meg, a második részében pedig 14 külföldi országbéliekkel. Valamennyi településnél Kos-
suth látogatásának eseménye, illetve az őt megörökítő művészeti alkotás és készítőjének ne-
ve, valamint időpontja olvasható. Mellettük van a látogatást igazoló bélyegzők helye, ahová a 
múzeum, egyesület, önkormányzat hivatala stb. pecsétjét kell kérni. Ahazai emlékhelyekért 1 
pont, a külföldiekért 2 pont, a füzetben nem szereplőkért - saját felfedezésűekért - 3 pont jár. 
A 20 pontot elérők Emléklapot, a 40-nél többet igazolók „Kossuth-túrák" jelvényt kapnak a Kos-
suth Szövetségtől. 

Az idén Kossuth születésének 200., két év múlva halálának 110. évfordulójára emlékezünk, 
Akik részt vesznek a jelvényszerző mozgalomban (egyének, családok, közösségek) méltó elis-
merésben részesülnek. Javasoljuk a kiadvány (Kossuth-köri Füzetek 3., bővített kiadása, 
Kornétás Kiadó, Bp., 2002.) beszerzését a Stúdió Könyvesboltból (1138 Budapest, Népfürdő 
utca 15/D, telefon/fax: 06-1 359-1964,359,6461). 

Dr. Tóth József 
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