
répkályhát és helyére öntöttvas hályha, 
a konyhában levő kemence helyére pe-
dig csikótűzhely került. 

Az épület kiürítése után azonnal mun-
kához lát tunk. A környezet rendezése 
után következett az épület berendezése. 
E munkát a mai napig sem tudtuk be-
fejezni, mer t a rendelkezésünkre álló 
anyagok száma napról-napra nő. Terve-
ink szerint a ház 1976. tavaszán nyeri 
el végső formáját , ekkor tud juk a 
nagyközönség rendelkezésére bocsátani. 
Az épület itájház jellege mellett otthont 
ad majd iskolai történelemóráknak, a 

dömeföldi menyecskekórusnak, i f júsági 
összejöveteleknek és természetesen a 
szakkörnek, amely egyre bővülő prog-
ramot tud nyúj tan i a munkája i rán t é r -
deklődőknek és tagjainak. Községünk a 
színhelye — 1968 óta — minden év má-
jusában a megyei rendezésű Zalai Fol-
klór Fesztiválnak, amelynek résztvevői 
a megye, sőt az országhatáron túlról ér-
keznek. Tájházunkkal segítjük e ren-
dezvények eredményesebb m u n k á j á t és 
egyben szeretnénk bemutatni a messzi-
ről érkezőknek elődeink életét, építő és 
díszítő művészetét. 

Molnár László 

Helytörténeti szakkör alakult Tökölön 

A Múzeumi Hónap keretében, hosszú 
előkészítő munka után megtartot ta ala-
kuló ülését a tököli helytörténeti szak-
kör. Tököl. Pest megye egyik legné-
pesebb délszláv nemzetiségű községe. 
Egy évtizede a megyehatáron túl is is-
mert népművészeti együttese, amely a 
nemzetiségi kultúra ápolását tűzte ki 
célul. A gazdag délszláv kultúrkincs 
megmentésére vált szükségessé a szak-
kör megteremtése. 

A szakkör feladatának tekinti a he-
lyi délszláv nemzetiség több évszáza-
dos, gazdag kultúrkincsének felkuta-
tását, megmentését. Helytörténeti, kró-
nikaírói munká jukka l k ívánnak hoz-
zájárulni Tököl közművelődési céljai-
nak eredményes megvalósításához, 
szem előtt tar tva az országos honisme-
reti mozgalom alapvető feladatát : a 
szülőföld megismerésére, szeretetére, 
tettekben megnyilvánuló szocialista ha-
zafiságra, a proletár nemzetköziségre 
nevelést. 

Tököl a Csepel-sziget egyik régészeti 
kincsesbányája. A föld mélye mindenütt 
gazdag leleteket rejteget, főleg a Du-
na melletti dombhátak, az utóbbi száz 
év alatt már több ásatást végzett ha-
tárában a Nemzeti Múzeum. A legré-
gebbi leletek a kőkorszakból valóik, kb. 
6 ezer évesek. Az elmúlt évben is Úyen 
kőkori cserepeket forgatott ki a t rak-
tor ekéje: kottafejes, halszálkás díszí-
tésű cserepek mellett kőpengék, csont-
szerszámok kerültek elő. Közismert az 
is, hogy száz évvel ezelőtt, a védgát 
építésekor rézkort népek kul túrá jának 

edényei kerültek elő 85 sírból. Ezek a 
leletek Európa-szerte ismertek. Nagy 
kiterjedésű vaskori temetőt tá r tak fel 
1912-ben, a 150 sír edényeit a Nemzeti 
Múzeum őrzi. 

Sorolni is sok lenne mennyi törté-
nelmi, régészeti, néprajzi emlék talál-
ható még a középkori mezővároska, a 
mai Tököl területén. Elég csak a tököli 
miseruhára utalni, amely 1444-ben ké-
szült és múzeumba került. 

A most megalakult helytörténeti szak-
kör feladata lesz a sok kallódó anyag 
összegyűjtése, rendszerezése, feldolgo-
zása, megőrzése és a leletekről a köz-
gyűjtemények tájékoztatása. Tököl la-
kossága érdeklődéssel figyeli a kibon-
takozást és már is több adományt a j á n -
dékoztak a leendő gyűjtemény számá-
ra. Mészáros László szakkörvezető ta-
n á r tanítványait is bevonta a gyűjtő-
munkába, melynek eredménye m á r lát-
ható. Különböző felhívások készültek 
és több száz példányban küld tük szét, 
hogy a lakosságot megismertessük a 
szakkör céljaival. A sikeres kezdés 
Szusics Péter tanácselnöknek is köszön-
hető, aki mind já r t a nemes ügy mellé 
állt. A tanács vállalta a nyomdai költ-
ségeket és a kezdeti kiadásokat. így 
kapott rövid két hónap alatt a szakkör 
fényképezőgépet vakuval, magnetofont, 
diaskópot, 2 db üveges szekrényt. Hát 
igen, így is lehet kezdeni! Reméljük, 
a támogatás folyamatos, a gyűjtő, fel-
dolgozó honismereti munka pedig ered-
ményes és virágzó lesz a Csepel-szigeti 
nagyközségben. 

Vdő Imre 
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