
A HONISMERETI SZÖVETSÉG HÍREI, 
A Honismereti Szövetség elnökségi üléséről 
1993. február 23. 

Kanyar József elnöki köszöntő szavai után Hadnagy László a Veszprém megyei egyesület 
nevében ismertette a XXI. Országos Honismereti Akadémia programtervét, melyet az előző 
elnökségi ülés javaslatai alapján pontosítottak, részletesebben kidolgoztak. Á központ i 
témához (Egyház és társadalom a középkori Magyarországon) kapcsolódó előadások és 
korreferátumok az adott kor történéseinek országos és megyei vonatkozásait, kutatási 
eredményeit mutat ják be, neves történészek tolmácsolásában. 

Szikossy Ferenc a programterv ismeretében javasolta, hogy az előadások közül legalább 
kettőt a pénteki napra kell ene áttenni, így oldva a hétfői és keddi kissé tömör programot. 

Bolla Dezső az előadások időtartamának meghatározását és szigorú betartatását kérte a 
szervezőktől. 

Havassy Péter kérte, hogy a középkori irodalom is kapjon valamilyen formában helyet a 
programban. A tanulmányút szervezését elegendőnek tartaná két útvonalon, elsősorban olyan 
nevezetességek megtekintését beiktatva, amelyek egyébként nehezen megközelíthetőek. 

Székely András Bertalan a határon túli magyar honismereti munkásolcnak kért lehetőséget 
a program keretében való megszólalásra, részvételre. 

Második napirendi pontkén t a honalapítás 1100. évfordulójára szervezendő országos 
vetélkedő Szabó László által készített tervezetét vitatta meg az elnökség. Ismertette a 
vetélkedő célját, szintjeit, a meghirdetés és lebonyolítás tervezett időpontját, a verseny 
jellegét, ajánlott témaköreit, helyszíneit, a megnyerendő támogatók körét. Javasolta, hogy az 
elnökség a részletek kimunkálására hozzon létre szakmai előkészítő-szervező bizottságot. 

Papp Klára szerint anyagi bázis nélkül a vetélkedő lebonyolítása elképzelhetetlen, a megyei 
egyesületeknek is kell pénzzel rendelkezniük. 

T. Bereczky Ibolya egyetértve az anyagi bázis megteremtésének szükségességével, hangsú-
lyozta, hogy a feladatot csak profi segítőkkel lehet megoldani, ezért a pedagógiai intézeteket 
mint társrendezőket kellene felkérni. Ugyanakkor nélkülözhetetlen a történelemtanárok 
bevonása is. A szervezésre megyénként legalább 2-3 embert kellene felkérni. Véleménye szerint 
egy előre megadott témáról készített dolgozat lehetne a belépő a vetélkedőre, melynek megyei 
szintű anyaga egyrészt általános történeti téma, másrészt helyi kutatási téma lehetne. 

Romsics Imre szerint az időhatárokat nem lenne szabad lezárni, a vetélkedőt ne az iskolai 
tananyaghoz, hanem a honfoglalás témaköréhez igazítsuk. 

Turóczy Istvánné felhívta a figyelmet a „7 Torzs Alapítvány"-ra, mely kifejezetten a 
honfoglalás évfordulójának megünneplésére hirdetett pályázatot. 

Derzsi Ottó véleménye szerint a vetélkedő egyrészt a honfoglalás 1100. évfordulójához, 
másrészt a helyi történésekhez kapcsolódjon, figyelembe véve, hogy a történelem többször 
is „honfoglalásra" kényszerítette az ország lakosságát (tatár-, törökdúlás stb.). Be kellene 
építeni a vetélkedő anyagába az intézmények történetét . w 

Szabó László úgy érzi, a megyei egyesületek meg tudják oldani a feladatot. Egyetértett 
azzal, hogy a pedagógiai intézetek társrendezőként vegyenek részt a munkában. Az írásos 
„belépők" helyett inkább a helyi történeti, néprajzi vonatkozások áttekintését tartja 
hasznosabbnak, melyhez minta feladatsort, módszertani ajánlást kapnának az iskolák. 

Kanyar József az elnökség nevében felkérte Szabó Lászlót, hogy a tervezet alapján tegyen 
javaslatot az előkészítő bizottság tagjaira és annak vezetőjeKént legyen a tennivalók 
irányítója. 

Turóczy Istvánné szólt azokról a gondolatokról, melyek a honismereti tábori beszámolók-
ban megfogalmazódtak és megoldásra várnak. Bejelentette, hogy a tábori munkabizottság a 
Szolnok megyei egyesülettel közösen április 16-17-én szervezi meg a tábor- és kiscsoportve-
zetők országos tanácskozását. Egyúttal kérte, hogy az elnökség járuljon hozzá az ez évi 
pályázat meghirdetéséhez, az 1 millió. Ft támogatás elosztásához. 
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Szikossy Ferenc emlékeztette az elnökséget arra a korábbi állásfoglalásra, mely szerint csak 
azok kapjanak támogatást, akik az 1992. évi táborról tartalmi és pénzügyi elszámolást 
küldtek, vagy az ez évi pályázattal együtt még beküldik. Egyetértett azzal, hogy az 1 millió 
Ft kevés, de javaslata szerint csak akkor emeljünk az összegen, ha már ismerjük a benyúj to t t 
pályázatainkra adott támogatás összegét. 

Kanyar József szólt azokról a tárgyalásokról, melyek a honismereti tanszék beindítása 
érdekében folynak a Zsámbéki Taní tóképző Főiskolán. Fölhívta a figyelmet a Szárszói 
Konferencia ez évi 50. évfordulójára, a megemlékezésen való részvételre. 

Székely András Bertalan a határon túliak munkabizottsága tervezett rendezvényét 
ismertette, mely szerint az ősz folyamán Hevesen és Csíkszeredán rendezik meg Venczel 
József társadalomkutató születése 80. évfordulójának ünnepségét. A rendezvény keretében 
tudományos ülésre, emléktábla avatására, utca vagy tér elnevezésére kerül majd sor. 

Az elnökség elfogadta Vámosi László javaslatát numizmatikai tagozat létrehozására, 
melynek feladata lenne kimunkálni, hogy a numizmatika mint a történelem segédtudománya 
hogyan segítheti a honismereti mozgalmat. Elsősorban a jelentősebb évfordulók alkalmából 
kiadásra kerülő érmekre, éremsorozatokra hívnák fel a figyelmet. 

Döntö t t a testület a helyi egyesületek támogatási kérelmei ügyében is, szerény összeggel 
támogatva két megyei rendezvényt (Hajdú és Szolnok megye), valamint egyetértettek az 
50 000 Ft pályadíj odaítélésében, a Néprajzi Múzeummal közösen meghirdetett néprajzi és 
nyelvjárási gyűjtőpályázat díjazására. 

Végezetül szervezeti kérdéseket vitattak meg a testület tagjai, majd megállapodtak abban, 
hogy a Honismeret folyóirat előfizetőinek számát növelni szükséges, melyben az elnökség 
számít a megyei egyesületek segítségére is. 

Barth a Éva 

A honismeret a sajtóban 
D E C E M B E R 

1. A Tabáni Barátok Virág Benedek Köre 
idén 37. alkalommal jött össze, hogy a 
tabáni templom Katalin-búcsújának 
napján felidézzék a régi városrész hangu-
latát. ÍEH) 

2. A sásai II. világháborús emlékmű kopja-
fáját ifj. Végh Sándor helyi lakos faragta. 
( U D N ) 

4. Az észak-magyarországi régió és a 
szomszédos területek néprajzikutatásai-
nak eredményeiről és feladatairól tanács-
koztak Miskolcon, melynek keretében 
Az országhatár a népművészetben cím-
mel kiállítás is nyílt Nógrád , Borsod és 
Heves megyék múzeumainak ilyen jel-
legű anyagaiból. (ÉÉT) - A békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeumban kiállítás 
nyílik Szlovákok Argentínában címmel, 
melynek anyagát Ph. dr. Ján Botik nép-
rajztudós gyűjtötte. (EK) - Tízéves a 
T á j a k - K o r o k - M ú z e u m o k Egyesület 
salgótarjáni klubja, melynek jelenleg 72 
felnőtt és 27 fiatal tagja van, s jelmonda-
tuk: Honismerettel - honszeretethez! 
( N M H ) 

5. Huszonöt alapító taggal megalakult a 
Tolna Megyei Honismereti Egyesület, 
melynek ügyvezető elnöke dr. Szilágyi 
Mihály lett. (NÉT) 

6. A Jászok Egyesülete, valamint a Jász-
ságért Alapítvány - az Akadémiai Kiadó 
gondozásában - Selmeczi László utósza-
vával nemrég jelentette meg újra Gyárfás 
István A jászkunok története című négy-
kötetes művét, amely eredetileg 1870-
1885 között hagyta el a nyomdát . Fodor 
István, Jászjákóhalma polgármestere a 
megyeházán mutatta be a sajtónak vállal-
kozásukat. ( P M H ) - Két esztendeje ala-
kult a váci siketek intézetének „házi" 
múzeuma, s csakhamar a város kulturális 
életének sikeres részévé vált. (PMH) 

8. Szegeden bemutatták a város történeté-
nek monografikus feldolgozása harma-
dik kötetét, amely az 1949-1919 közötti 
időszakot 1216 oldalon mutat ja be. 
(DM) 

9. Gömör Műhely címmel sorozat indult a 
rimaszombati Gömöri Múzeum és a 
Gyömörszőlősi Múzeum közös kiadásá-
ban, a Tompa Mihály Emlékbizottság 
kezdeményezésére és költségén, vala-
mint a megyei közgyűlés Mecénás Alapja 
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támogatásával. Az első kötet Rimaszom-
batot mutatja be. (ÉM) 

10. Kirándulással zárták féléves tanulmá-
nyaikat az Eszterházy Károly Tanár-
képző Főiskola honismereti kollégiumá-
nak tagjai. A rendkívüli tárgyként vá-
lasztott honismereti órák elméleti isme-
reteit Gyöngyösorosziban, Gyöngyös-
patán, Szikáron, Hol lókőn és Szécsény-
ben tették teljessé. (EÚ) - Megalakult 
a felsőrákosi német nemzetiségű Dal és 
Kulturális Egyesület. Csakhamar hely-
történeti gyűj teményt hoztak létre, s 
készülnek dalegyeletük - jövő évben 
esedékes - 100 éves jubileumának meg-
ünneplésére. (KA) - A mohácsi Város-
védő és Városszépítő Egyesület kez-
deményezésére Kossutn-emléktáblát 
avattak fel az államférfi születésének 
190. évfordulója alkalmából. ( Ú D N ) -
Esztergom visszakéri történelmi jus-
sát: a megyeszékhelyi címét és rangját. 
(MH) 

11. A rév-komáromi Duna Menti Múzeum-
ban kiállítás nyílt Komárom 1849-1945 
címmel, s a város újkori történetét mu-
tatja be, melynek anyagát részben a Ko-
máromi Múzeumbarátok Körének tagjai 
gyűjtötték. (KA) 

12. 250 évvel ezelőtt hét - Felvidékről érke-
zett - szlovák család alapította Péteri 
községet. Ennek emlékére emlékművet 
emeltek a falu közepén. (EÉ) 

13. Bene János muzeológus és Szabó Pé-
ter hadtörténész megjelentették a Nyír i 
bakák a Donnál című könyvet, amelyben 
az ezred, a laktanya történetét 1920-
tól dolgozták fel. (KM) - Fényes Újhely 
címmel Sátoraljaújhelyen kiállítás nyí-
lott. Zemplén múltját mutatja be a XIII . 
század közepétől 1849-ig. (ÉM) - A 
szekszárdi Gyermekek Háza és Város-
védő és Városszépítő Egyesület város-
történeti vetélkedőt hirdetett meg 45 
csapat részvételével. A „levelező" já-
ték során hét csapat kerül a döntőbe. 
(NÉT) 

15. Negyedszázados az abonyi falumúze-
um. Az abonyi családok segítségével 
3070 tárgy, 7500 írásos anyag, 2148 fotó 
gyűlt össze. Számos időszaki kiállítást 
rendeznek. ( U N ) - 1992-ben Borsiban 
megalakult a II. Rákóczi Ferenc Emlék-
társaság, azzal a céllal, hogy megmentsék 
a fejedelem szülőházát. ( V ) - A szülőföld 
szeretetét elősegítő tevékenység a témája 
annak a pályázatnak, amelyet a tiszaföld-
vári Hét Törzs Alapítvány hirdetett meg. 

18. 125 éves a salgótarjáni vasgyár. Ebből az 
alkalomból üzemtörténeti kiadványt je-
lentetnek meg. (TA) - A Zsámbéki-me-
dence tájtörténete címmel kiállítást nyi-
tottak meg a Zsámbéki Tanárképző Főis-
kolán. A tárlatot a Tájvédelmi Égyesület 
tagjai rendezték. ( P M H ) - A városi hely-
történeti szakkör és városvédő egyesület 
kezdeményezésére Békéscsaba első teljes 
jogú polgármestere: bertóti dr. Bertóty 
István emléktáblát kapott a városháza 
udvarának árkádja alatt. (BMH) 

21. A burgenlandi Felsőőrön (Oberwart) 
emléktáblát avattak Kincs István emléké-
re, aki élete zömét Kőszegen élte e város 
szolgálatában. (VN) 

22. A Magyar Településfejlesztők a Felújí-
tók Tanácsa elnevezéssel egyesület ala-
kult Budapesten, hogy városaink, közsé-
geink megújuljanak, megszépüljenek az 
1100. évfordulóra, 1996-ra. ( Ú D N ) - A 
kakasdiak sváb betlehemes játékát 1920-
1942 között Hepp György gondozta, 
most fia, Hepp Adam tanította be a 
csoportot . (NÉT) - Emléktáblát avattak 
Beregszászon Benda Kálmán tiszteleté-
re, akit 1944-ben a szovjet hatóságok 
bírósági ítélet nélkül kivégeztek. Mint 
mérnökember, ő volt a Tiszahát magyar 
szellemiségének legfőbb irányítója. 
(SzFl - Az Isaszegi Múzeumbarátok Kö-
rének megbízásából Papp Elekné ta-
nárnő négy évvel ezelőtt kezdett kutató-
munkába, hogy elkészítse a II. világhá-
borúban elesettek jegyzékét. Eddig 60 
hős neve került elő. ( P M H ) 

28. 300-300 ezer forint pénzjutalmat adtak 
át Szombathelyen annak a két fiatalem-
bernek, akik megtalálták és beszolgáltat-
ták Pannónia eddig fellelhető legna-
gyobb aranykincsét. (BMH) 

1993. J A N U Á R 

5. A Jászberényi Taní tóképző Főiskolán 
dr. Pethő László kandidátus vezetésével 
több mint másfél évtizede foglalkoznak a 
hallgatók szociológiai kutatásokkal. 
Idén a kolozsvári egyetemmel közösen a 
falusi ifjúság helyzetét vizsgálják egy 
erdélyi, illetve egy jászsági kistelepülé-
sén. ( Ú N ) - A kora középkor történeté-
ből iskolát szerveznek Tabon, a zürichi 
Magyar Történelmi Egyesülettel együtt-
működve. Augusztus 16-21 között tar-
tandó szabadegyetemre 18 országból 
várnak hallgatókat. (SH) - Közgyűlést 
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tartott decemberben a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesület. A megye terüle-
ten vegzett hel ytörténeti, honismereti 
munkáról s a jövő évi programról H a d -
nagy László elnök tartott beszámolót. 
(Na) 

6. A Bódva, á Hernád-völgy és az ország-
határ által bezárt háromszög százhu-
szonöt falujában jártak az elmúlt két 
nyáron a cserháti falukutató tábor részt-
vevői. Idén tovább folytatják tényfeltáró 
munkájukat . (ÉM) 

7. A 85 éves Fischer Árpád helytörténész 
tabáni gyűjteménye 3500 könyvből , 200 
képeslapból, 50 térképből és 20 metszet-
ből áll. (PH) - Ágasegyházán, egy szépen 
rendbehozot t tanyában magánmúzeum 
működik. Tulajdonosa Szórád István 
történelemtanár, aki elsősorban néprajzi 
és agrártörténeti tárgyakat gyűjt . (PN) -
Megnyílt A hajdúság története és nép-
rajza című tárlat Hajdúböszörményben . 
(EH) - A tizenharmadik ózdi honisme-
reti pályázat nyerteseit Nagy Károly, a 
Lajos Árpád Honismeret i Kör vezetője 
köszöntötte. ( H H ) - A dunakiliti honis-
mereti kör Múlt és jövő címmel fénykép-
kiállítást rendezett a helyi termelőszö-
vetkezet nagytermében. (KA) 

8. Éves rendes közgyűlését tartja a Monori 
Helytörténeti Kör. Az összejövetel kere-
tében foglalkoznak a hazai pincekultúrá-
val, illetve a borkészítéssel, a bortárolás 
hagyományaival. (PMH) 

11. A pápai helytörténészek klubjában H u -
szár János tanár bemutatott egy kilenc 
füzetből álló háborús naplót. (Na) 

12. Békéscsaba város újratelepítésének 275. 
évfordulója alkalmából augusztus 20-tól 
október 23-ig rendezvénysorozatot ter-
veznek. Erre az időre időzítik a Békés-
csaba monográfia néprajzi kötetének a 
megjelentetését is. (BMH) 

13. A nagybajomi faluszépítők gyűj tőmun-
kájukkal bővítik a múlt év májusában 
megnyílt helytörténeti múzeumokat , 
gondozzák a temető kopjafáit, s tervezik 
a zsidótemető felújítását is. (SH) 

15. A győri Kölcsey Ferenc Általános Isko-
lában Kölcsey-hetet rendeznek, amely-
nek keretében felavatják a költő mell-
szobrát. (KA) - Terézváros történetét 
bemutató kiállítás nyílik az Andrássy úti 
Goethe Intézetben. (EH) - H o m o k m é -
gyen nagy szeretettel fogadták a karácso-
nyi betlehemezési szokások felújítását s 
az összegyűjtött pénzadományt honis-
mereti kirándulás fedezésére fordít ják. 
(KN) 

18. A soproni Házi Jenő Honismereti Ala-
pítvány pályázatot írt ki Sopron várme-
gye, Sopron város múlt jához kapcsolódó 
témakörökben. A pályamunkáit bekül-
désének határideje 1993. szeptember 1. 
(KA) - Hortobágyi Györgyné igazgató-
helyettes vezetésével sikeres helytörté-
neti szakkör működik Hejőkeresztúron. 
Van már állandó kiállításuk, dolgoza-
taikkal eredményesen szerepelnek a me-
gyei pályázatokon. (ÉM) 

20. Jelenleg még egyetlen az országban a 
nyíregyházi óvodamúzeum, melyet 
Harcsa Tiborné óvónő alapított. (KM) 

21. Várossá nyilvánításának 120. évfordulója 
alkalmából várostörténeti kiállítást ren-
deztek a kaposvári megyei könyvtárban. 
(SH) - Szilvásváradon az Orbán-házban 
állandó kiállítás mutat ja be a Bükk 300 
millió éves történetét ( H H ) 

22. A szombathelyi cserkészek nyáron meg-
kezdik a Don-ment i katonasírok felku-
tatását és rendbehozását. Huszonötén 
három hetet töltenek ott. (VN) - A 
Hagyományőrző (Pro Patria) Gyermek-
szövetség az elmúlt évi kárpátaljai falu-
felfedező útjukról készült fotóikat állí-
tották ki az óbudai Művelődési Köz-
pontban. (MN) 

23. Balassagyarmat ünnepségsorozattal em-
lékezik meg Madách Imre születésének 
évfordulójáról ( N M H ) 

25. A honismeret iránt érdeklődők számára 
várostörténeti előadás-sorozatot rendez-
nek Pápán. 

27. Illés László külföldi vállalkozó kezde-
ményezésére új Ady-emlékhely kialakí-
tását határozták el az egykori budapesti 
Liget Szanatórium épületében, ahol 74 
esztendővel ezelőtt hunyt el a költő (NÉ) 
- Több lelkes helytörténész azon fárado-
zik, hogy a gyomaendrődi Karsai-házba 
helyezzék el Vidovszky Béla helytörté-
neti gyűjteményét. (BMH) - A Szülőföl-
dünk Megyei Honismereti Egyesület és 
az abban társult szervezetek és intézmé-
nyek, valamint a megyei önkormányzat 
helytörténeti pályázatot hirdet olyan 
dolgozatokra és fotóanyagokra, amelyek 
Győr-Moson-Sopron megyére vonat-
koznak. (KM) 

28. A taksonyi művelődési házban állandó 
helytörténeti kiállítás mutatja be a falu 
múltját , népviseletét, szokásait. (PMH) -
A közelmúltban Abonyt városi rangra 
emelték, de a Faluháza továbbra is falu-
ház maradt, így kívánnak adózni a múlt-
nak. ( U N ) - A kunszállási helytörténeti 
gyűjtemény épületét a téesz eladta, ezért 
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a gyűj teményt ideiglenesen egy raktár-
ban helyezik el, s a közel jövőben a falu-
gyűlés hozzájárulását kérik egy emlék-
ház felépítésére. (PN) 

29. A kazári hagyományőrző és értékmentő 
egyesület a települést ismertető honisme-
reti-helytörténeti kiadványt jelentet meg 
még ez évben. ( N M H ) 

30. Moh ács idén ünnepli fennállásának 900 
éves évfordulóját. O k t ó b e r végéig min-
den hónapra 3-4 esemény jut. ( Ú D N ) -
A Tatabányai Kislexikon második kiadá-
sát állítják össze, s 1994-ben kívánják 
megjelentetni. (Ó) 

FEBRUÁR 

1. A Vas Megyei Honismereti Egyesület 
Sárváron tartja soron következő köz-
gyűlését, egyben megemlékezik a helyi 
honismereti szakkör fennállásának 25. 
évfordulójáról (VN) 

3. Ruzicska Ferenc könyvtárosként, auto-
didakta módon vált helytörténeti kutató-
vá, s ma Karcag várostörténetének egyik 
legnagyobb ismerője. Jelenleg Orosz Pál 
plébános, a település volt díszpolgára 
élettörténetét dolgozza fel (UN). A 
Lenti Honismereti Egyesület és az ú jon-
nan alakuló Polgári Művelődési Kör em-
lékkiállítást szervez, amellyel a doni ka-
tasztrófa helyi magyar katonaáldozataira 
kívánnak emlékezni. (ZH) . 

4. A nemrég elhunyt Kovács Gyula izsáki 
pedagógus gazdag helytörténeti gyűjte-
ménye a most megszüntetett bölcsőde 
épületébe kerül (PN) - a kisnánai „Po-
bocska" csoport a szlovák klubbal és 
népdalkörrel karöltve megkezdte a még 
fellelhető szlovák dalok, versikék, szo-
kások összegyűjtését és feldolgozását 
( H M H ) - Prágai Angéla irányításával 
még az idén megnyitják a lajosmizsei 
helytörténeti gyűjteményt (FN) 

5. A többségében németajkúak lakta Szen-
dehely fennállásának 240. évfordulójára 
készül. Erre az alkalomra elkészül a 
község zászlaja, címere és pecsétje. 
Helytörténeti kiállítást szerveznek 
(MN) 

8. Á 464 lelket számláló s ismét önállóvá 
vált Kőszegszerdahely zászló- és címer-
szentelési és avatási ünnepségét tartotta, 
amelyen oberwarti és oberpullendorfi 
küldöttségek is részt vettek ( O H ) 

10. Egyhetes ünnepségsorozatot tartottak 
Téten neves szülöttjük, Kisfaludy Ká-
roly tiszteletére, az általános iskola fel-
vette a költő nevét (KA) 

12. Eperjesy Kálmán-emlékünnepséget tar-
tottak Makón. Itt jelentették be, hogy 
hagyatéka a városra szállt. (DV) 

16. Törökkoppányban és Szorosadon Bősze 
Sándor tanár irányításával a honismereti 
szakkör folyamatosan gyűjti a néprajzi 
értékeket (SH) 

20. Egerben megalakult a Lokálpatrióta 
Egylet azzal a céllal, hogy elősegítse a 
megyeszékhelyet szerető, tisztelő polgá-
rok tömörítését, összefogását és képvise-
letét. ( H M H ) - Terpesen a Nagy Sán-
dorné vezette hagyományőrző csoport 
felelevenítette a helyi farsangi szokást, 
amely szerint a lányok menyecskének 
öltözve mutat ták meg magukat a fiúk 
házánál és dalolásuk jutalmaként lisztet 
és cukrot kaptak. (MHM) 

22. Közgyűlését tartja a salgótarjáni Nóg-
rádi Történeti Múzeum Daráti köre. A 
tagok jóvoltából több száz tárggyal, do-
kumentummal, fotóval gyarapították a 
múzeum gyűjteményét. ( M H M ) 

23. Ismét megnyílt Budapesten, a Költő utca 
21. sz. alatti villában a Jókai-emlékszoba, 
amely épület egykor az író o t thona volt. 
(KA) 

24. Negyven százalékkal csökkent Baranya 
megyében a múzeumi látogatók száma. 
Indokként az általános gazdasági hely-
zet mellett a szomszédban zajló polgár-
háborút is megemlítik. ( U D N ) - Fel-
debrő önkormányza ta a község legré-
gibb épületében tájházat létesített. 
Egyik szobájában a Hevesi N é p m ű v é -
szeti és Házi ipari Szövetkezet nemcsak 
bemutatja, de árusítja is népművészet i 
alkotásait. ( H M H ) 

25. A somogyszobi Jókedv-Egészség-Kul-
túra Kör az expo idején lesz százéves. 
Jubileumukra szeretnék a Somogy elő-
nevű településeket összehozni. (SH) -
Városházi emlékülés és a Kiskun Mú-
zeum régészeti-helytörténeti és néprajzi 
állandó kiállításainak megnyitója szere-
pel a kiskunfélegyházi jubileumi rendez-
vénysorozat nyitányában. A város újra-
telepítésének 250. évfordulóját ünnepli. 
(PN) 

26. Tizenkilenc néprajzi és történeti dolgo-
zatot tartalmaz a Biharnagybajom törté-
nete és néprajza című könyv, melyet 
Újváry Zoltán, a debreceni egyetem nép-
rajzi tanszékének vezető professzora 
szerkesztett. (KH) 

27. A Miskolci Városszépítő Egyesület ve-
zetősége idei első ülésén egyetértett és 
támogatta azt a javaslatot, hogy idén -
május hónap utolsó vasárnapján — ismét 
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legyen hősök napja. Ilyen megemléke-
zést először 1915-ben tartottak s 1946-
ban még megünnepelték. (DH) - A gö-
döllői Lokálpatrióta Klub legutóbbi 
összejövetelén Pécsi Ildikó színésznő dé-
delgetett vágyairól szólt: nyári gödöllői 
színházi előadásokról, művésztelep ala-
pításáról. (PMH) — Czagányi László 
helytörténész elkészítette Tatárszent-
györgy monográfiáját . Sokoldalú mun-
kásságát jelzi az is, hogy közreműködöt t 
egy betűkből álló kopjafa létrehozásá-
ban, melyet a községalapító ősök emlé-
kére állítottak fel. ( P M H ) - A Herman 
O t t ó Múzeum és a Borsodi N y o m d a 
közös kiadványában 30 szerző foglalko-
zik Miskolc jelképével, az Avassal. (ÉM) 
- Honfoglaló eleink címmel a gyerekek 
játékos formában, tárgyak készítésével 
ismerkednek meg a honfoglaló magya-
rok életével a Magyar Nemzeti Múzeum 
Játszóház sorozatában. (PMH) 
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A Csereyné Zathureczky Emília által 1879-ben alapított Székely Nemzet i Múzeum 
századunkra a Székelyföld egyik legfontosabb tudományos és művelődési központ-
jává vált. Noha legértékesebb tárgyainak ezrei pusztultak el a második világháború-
ban, gyűjteményeiben még mindig olyan értékek vannak, mint a legelső magyar 
bibliafordítást tartalmazó Apor-kódex. 

A múzeum megsegítésére alakult 1992 októberében a Székely Nemzet i Múzeum 
Alapítvány. Célja a Székelyföld történetének, néprajzának, természetrajzának kutatá-
sa, a Székely Nemzet i Múzeum gyűjteményeinek gyarapítása, a kutatók továbbképzé-
sének támogatása, a múzeumi kiadványok megjelentetése. 

Bármilyen jellegű támogatás (pénz, tárgy, könyv stb.) nagyban segítené munkánkat , 
hozzájárulna ki tűzött céljaink eléréséhez. 
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