
A szövetség minden megyében és a határainkon túl is jelen lévõ tagszervezeteinek munkatársai és
önkéntesei segítségével dolgozik azon, hogy történelmünk legfontosabb eseményei minél több fiatal
számára legyenek megismerhetõek.

A Honismereti Szövetség mûvelõdéstörténeti vetélkedõk, kétévente meghirdetett Országos Honis-
mereti Gyûjtõpályázatok, a két évtizede mûködõ Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiája program-
jai, hon- és népismereti konferenciái révén fiatalok tízezreihez hozta közel történelmünk legnagysze-
rûbb eseményeit, legtanulságosabb történéseit és példaképként is szolgáló személyiségeit. Külön mél-
tatást érdemel, hogy nemcsak nemzeti történelmünk, hanem a helyi közösségek, a megyék és községek
saját történelmének megismeréséért, és fiatalokkal való megismertetésért is sokat tesz a Honismereti
Szövetség.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Díjazottak!

Egy anekdota szerint Sztálin legjobb magyarországi tanítványa, Rákosi Mátyás új himnuszt akart
íratni Magyarországnak, hiszen egy proletárdiktatúra himnusza mégsem kezdõdhet úgy, hogy „Isten,
áldd meg a magyart…”. Rákosi megkereste elképzelésével Kodályt, mire a mester csak annyit vála-
szolt: „Minek új Himnusz? Jó nekünk a régi.” Biztos vagyok abban, hogy egy hasonló kérdés esetén,
miszerint megõrizzük-e a magyar kultúra legfontosabb, idõtlen kincseit, értékeit, vagy lecseréljük azt
valamifajta szalmaláng-ideológia jegyében, mind azok, akik a Iubilate leánykarban énekelnek vagy
énekeltek, mind pedig azok a fiatalok, akik a Honismereti Szövetségnek is köszönhetõen ismerkedtek a
magyar történelemmel, Kodály magabiztosságával tudnák azt mondani, hogy „Minek új, jó nekünk a
régi.”

Amennyiben ez így van, és meggyõzõdésünk, hogy így van, akkor a mai kitüntetettek a lehetõ leg-
többet tették a magyar kultúra, a magyar nemzet és – nem utolsósorban – egy polgáribb Magyarország
szolgálatában, ami pedig minden elismerést megérdemel.

Morus Tamás szerint „a hagyomány nem a hamu õrzése, hanem a láng továbbadása”. Kívánom,
hogy mind a Iubilate leánykar, mind pedig a Honismereti Szövetség tagjai és vezetõi még sok fiatalnak
adják át a magyar kultúra lángját, a haza és a nemzet szeretetének, valamint a mértéktartás és az igé-
nyesség erényének fontosságát még sok nemzedéken keresztül, amely küldetéshez kíván bátorítás lenni
a mai kitüntetés.

Isten éltesse ezeket a közösségeket!

Kövér László
az Országgyûlés elnöke

Köszöntjük a XLIV. Országos Honismereti Akadémiát
Makó, 2016. július 4–8.

Polgármesteri köszöntõ
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Honismeretet Pártoló Vendégeink!

Makó Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy a 2016. júli-
us 4. és 8. között megrendezendõ honismereti akadémia helyszínéül városunkat választották, ezzel elis-
merve azt a több évtizedes munkát, melyet a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület makói tagjai vé-
geznek.

Engedjék meg, hogy külön is kifejezzem köszönetemet az egyesületnek, kiváltképp egyesületük el-
nökségi tagjának, a megyei egyesület titkárának, és ami számunkra különösen is fontos, a helyi honis-
mereti mozgalom mozgatójának, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsannának. Köszönjük, hogy a XLIV. Orszá-
gos (Kárpát-medencei) Honismereti Akadémia Nemzeti sorsfordulók és a Dél-Alföld – Gellért püspök-
tõl Bálint Sándorig címû konferenciáját városunkban megszervezte, köszönjük, hogy a rendezvénnyel
Makónak, vagy ahogy József Attila nevezte: a Maros-parti Konstantinápolynak jó hírét növeli és öreg-
bíti.
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Makó nagy történelemmel, gazdag történelmi örökséggel rendelkezik. Az elmúlt majd nyolcszáz
évben hatalmas utat tett meg. Életében voltak virágzó idõszakok és voltak nehezebb korszakok. Volt,
hogy már-már a végsõ enyészet réme lebegett fölötte, de mint a legendabeli fõnixmadár hamvaiból is
életre kelt, hogy a korábbinál egy még nagyobb, virágzóbb és fejlettebb település legyen belõle. A Ma-
kói Honismereti Kör a városban korábban élt kiváló helytörténészek és különbözõ helytörténeti körök,
egyesületek legjobb hagyományait fölelevenítve majd harminc éve ennek az örökségnek az egyik fõ õr-
zõje, gondozója és továbbadója.

Ennek a munkának a megyében egyedülállóan értékes dokumentálója a Makói Honismereti Híradó.
Huszonhét éve jelenik meg rendszeresen, huszonhét éve hívja föl a figyelmet a helyi, a környékbeli, sõt,
határon túli értékekre. Hely- és mûvelõdéstörténeti, néprajzi és kulturális antropológiai cikkei hatékony
segítõi az oktatásnak, az ismeretterjesztésnek, múltunk megismerésének. A mozgalom és a kiadvány
nagy értékének tartom, hogy nemegyszer kevésbé ismert, feledésbe merült témákat vet föl, tesz széles
körben ismertté és elfogadottá.

Tisztelt Jelenlévõk!
A neves kutatóktól elhangzó elõadások mellett a hatnapos konferencia alkalmat nyújt Önöknek arra

is, hogy az idelátogatók megismerjék városunkat. Rácsodálkozhassanak az itt fölépült Makovecz-
épületekre, a mára országos hírûvé vált Hagymatikum fürdõnkre, a város fejlõdõ infrastruktúrájára,
mûemlékeinkre. Megismerhetik a legendás makói vendégszeretet. Õszintén remélem, hogy egy moder-
nizálódó, a fejlõdés útján járó, élni akaró közösséget ismernek meg bennünk. Remélem, hogy a hat nap
után Önök is elmondhatják, amit egykoron városunk díszpolgára, Dessewffy Sándor csanádi püspök
mondott: „Áldom a gondviselést, mely engem Makóra vezetett.”

Hasznos tanácskozást és kellemes idõtöltést kívánok a konferencia minden résztvevõjének!

Farkas Éva Erzsébet
Makó város polgármestere
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Szent István-szobor Makón (Debreczeni-Droppán Béla felvétele)


