
Ennek az „Erdély természeti kincsei" című játéknak a megjelentetésére, Tózsa István és a 
kiadó, Kató Zsolt adta össze a pénz t , ami még m i n d i g nem térült vissza. A terjesztéssel p e d i g 
az a probléma, hogy a könyvesbolt i hálózatba a Nagy-Keren keresztül kerül a játék és az ár-
résre még rá jön a kiskereskedelmi árrés is, így az tán a kétezer forintos előállítási költségből 
7-8000 forint lesz. Jelenleg a katol ikus könyves bol tokban és a Szkítiánál vásárolható meg. 

Hallgatva Tózsa Istvánt - aki boldogan készítené el a többi játékot is, sőt, ha lehetősége len-
ne, akkor a ma divatos számí tógépes változatokat is - az a vágy foga lmazódot t meg bennem, 
hogy mozgósítanunk kellene az iskolákat, honismereti, természetjáró szakköröket, klubokat és összefo-
gással segíteni e rendkívül hasznos ismeretterjesztő játékok terjesztését. 

Y.ikn Klára 
A társasjáték táblája a hátsó belső borítón látható (Szerk.) 

H Í R E K 

A Honismeret szerkesztőbizottságának ülése 
Dunakeszin 

Folyóiratunk szerkesztőbizottsága 2006. október 13-án Száraz György helytör ténész és 
e sorok írójának meghívására Dunakeszin tartotta meg ez évi másod ik kihelyezett ülését, 
amelyen a bizot tság szinte m i n d e n tagja jelen volt . 

A délelőtt folyamán a résztvevők először a lósportjáról nemzetközi hí rű Alag (Duna-
keszi városrésze) t réningközpont jába látogattak el. Az egyik telepen megtekintet ték a 
versenylovak trenírozását és a világ egyik legismertebb lóportréfestőjének, Konrád Ig-
nácnak a Klub Kúriában őrzöt t művei t . F.zt követően került sor a szerkesztőbizottsági 
ülésre, amelyen összeállították a 2006/6. számot . 

Ezután a vendégek a Réi'ész István Helytörténeti Gyűjteményt keresték fel, ahol Szakáll 
Lászlóné gyű j teményalap í tó és -vezető szakavatot t kalauzolásával ismerkedtek meg a 
gazdag és ér tékes kollekcióval. A következő p rog rampon t a Szent Mihály- templomban 
megrendeze t t egyháztörténet i kiállítás megtekintése volt. 

Délután, a vendéglátók által készített töltött káposzta elfogyasztását követően. Száraz 
György házában és kertjében szakmai és baráti beszélgetésre került sor, amelyen az. emlí-
tetteken kívül és mások mellett az alábbiak vet tek részt: László Zoltán a lpolgármester ; 
Csonka Mária igazgató, Csorna Attila és Preyszig Frigyes könyvtáros (Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár); Barnaföldi Gábor osztályvezető (Országos Széchényi Könyvtár); Mándli Gyula 
alelnök (Honismeret i Szövetség); Kollár Albin igazgató (Körösi Csorna Sándor Altalános 
Iskola); Máté György népra jzkuta tó , tanár (Fóti Népművészet i Szakközép- és Szakiskola); 
Uzsoki András régész, egyháztör ténész; Hegedűs \ózsefés László jános helytörténész. 

Halász Péter szerkesztő bevezetőjében a Honismeret i Szövetség tevékenységéről , vala-
mint folyóira tunk céljairól beszélt és dicsérő szavakkal illette a Dunakesz in és környékén 
folyó honismereti-helytörténeti munkát . A kiskanizsai és s zu rdokpüspök i ágvaspál in-
kával, va lamin t gyöngyöstar jáni rizlingszilvánival és csobánci olaszrizlinggel gördülé-
kennyé tett beszélgetés során sok minden szóba került, például: Csonka Mária a városi 
könyvtár helytörténeti k iadványai t mutat ta be, Kollár Albin az általa vezetet t ál talános is-
kolában folyó helytörténeti tevékenységet ismertette, Máté György a fóti néprajzoktatás-
ról számol t be, László Zoltán ped ig a Szent Kinga tiszteletére és emlékére Dunakesziről 
Krakkóba tervezett történelmi lovastúráról adot t tájékoztatást. 

A Honismeret szerkesztőbizot tságának tagjai új ismeretekkel és m a r a d a n d ó é lmények-
kel, va lamint könyvajándékokkal gazdagodva távoztak Dunakesziről . A nap eseményei-
ről Dohai Márta és Gulyás Péter t izenkét perces riportfi lmet készített, amit a Telekeszi TV 
október 17-én mutatot t be. Az ülésről és a baráti találkozóról beszámolt a Dunakeszi Pol-
gár is (Konda Szilvia: Dunakeszi hírnevét öregbítik helytörténeti kuta tóink. 2006. 5. sz. 
14. old.). 

Hála József 
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