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A Honismeret Napja

„A Honismereti  Szövetség elnöksége február 27-i 
ülésén elhatározta, hogy 2007. március 24-én, Bél 
Mátyás születésnapján meghirdeti  a Honismeret 
Napját. A polihisztor tudóst, lelkészt, a szervezett  
helyismereti  gyűjtés egyik legelső személyiségét, a 
hungarus-tudatú Bél Mátyást kezdetektől fogva moz-
galmunk szellemi előképének tekintjük, róla nevez-
tük el Szövetségünk Noti ti a Hungariae Emlékérmét.

A honismereti  mozgalmat eddig is olyan embe-
rek éltett ék, szolgálták és irányított ák, akik mun-
kájukat a hagyománykincsből föltárt többlett ar-
talommal igyekeztek megtölteni. Szeretnénk, ha 
az elkövetkező esztendők minden március 24-én 
megsokszoroznánk a honismeret szolgálatában 
tett  erőfeszítéseinket, ha ezen a napon még széle-
sebbre tárulnának szervezeteink ablakai és kapui. 

Szeretnénk, ha ez a nap a mozgalom piros be-
tűs ünnepévé válna. Ennek érdekében kér-
jük és javasoljuk, hogy a Honismeret Napján
• emlékezzünk meg a nemzet és a honismereti  
mozgalom helyhez, térséghez kötődő jeles személyi-
ségeiről;
• avassunk minél több honismereti  tárgyú emléktáb-
lát és koszorúzzuk meg a régieket:
• mutassuk be a honismereti  témájú kiadványokat, 
folyóiratokat;
• rendezzünk honismereti  tanácskozásokat, rendez-
vényeket, kiállításokat;
• keressük a kapcsolatot az országból kirekesztett  
nemzett estvéreink magyarságukat erősítő mozgalma-
ival, szervezeteivel, személyiségeivel;
• karoljuk fel hazai nemzeti ségeink hasonló célú és 
tartalmú törekvéseit;
• legyen ez a nap egyútt al számvetés, az elvégzett  
honismereti  munka és a jövőbeni feladatok számba-
vételének ünnepi alkalma, kapjanak minél nagyobb 
nyilvánosságot a honismereti  munka céljai és ered-
ményei.”

„Meggyőződésünk, hogy a Honismeret Napjára 
való évenkénti  készülődéssel, emelkedett  és érté-
kes tartalommal való megtöltésével, tovább erősít-
jük és szélesítjük azokat a kereteket, amelyek között  
mozgalmunk megvalósíthatja nagy szellemi előde-
ink, elsősorban Bél Mátyás nemes szándékát: szü-
lőföldünk, hazánk, nemzetünk jobb, teljesebb 
megismerését, megmaradását és felvirágzását.”

(Részlet a Szombathelyen 2007. március 24-én elfogadott  felhívásból)
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PROGRAM

Köszöntők
Civil szervezetek bemutatkozása: 

• Honvéd Hagyományőrző Egyesület Vas Megyei 
        Szervezete -  Szombathely
• Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Szervezete
        - Szombathely
• Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület
• Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete-Szombathely
• Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Szombathelyi 
        Csoportja
• Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület
• Farkas Sándor Egylet – Csepreg
• Honismereti és Művelődési Egyesület - Jánosháza
• Honismereti Munkaközösség – Celldömölk
• Csaba József Honismereti Egyesület – Körmend
• Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület – Szombathely
• Rumi Rajki Műpártoló  Kör – Szombathely
• Velemi Népművészeti Stúdió
• Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes
• Vas Megyei Honismereti Egyesület – Szombathely
• Vas Megyei Értéktár Bizottság
• Szombathelyi Civil Kerekasztal
• KorFilm független� lmes alkotóműhely -  Szombathely
• Berzsenyi Dániel Könyvtár Helytörténeti klubja - 

Szombathely 
• Vasi Múzeumbarát Egylet – Szombathely

Közreműködik: 

Tanai Erzsébet, a Vasi Népdalstúdió vezetője, 
Németh Tamás népzenész (tárogató, duda), 

Császár Józsefné tojásfestő, Népi Iparművész (Gencsapáti)
Gencsapáti Ispiláng néptánccsoport

13 órakor  Büféebéd

A rendezvény támogatói:
Honismereti Szövetség, 

Berzsenyi Dániel Könyvtár


