
A tél végét jelző farsangot, az ehhez kapcsolódó népszokásokat bemutató csoport 
is altáborról al táborra vándorol majd . Itt kellő tisztelettel fogadják a maskarásokat, 
akikkel együtt a tábor központi terére érkezve, hatalmas farsangi mulatságba kez-
denek. 

A tél temetéséből fokozatosan megyünk át a tavasz érkezésének köszöntésébe: 
a kiszebaba elégetéséből a Gergely-járásba. A tavasz érkezését a zöldágjárás meg-
elevenedése zárja, hogy átadja helyét a következő jeles napnak. Az ú j élet köszön-
tését jelentő húsvét ma is eleven szokás. A húsvéti locsolókat nagy előkészülettel, 
izgalommal és szépen festett tojásokkal várják. Megelevenednek a régi köszöntök, 
rigmusok. Ez a jeles napok bemutatása, megelevenedésének utolsó mozzanata is. 

Szép programnak ígérkezik a hajókirándulás Szentendrére. A város megtekintése 
és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum sok élményt ígér. A múzeum meglátogatása népünk 
hagyományos anyagi kul túrájának megismerésében segíti a gyerekeket. A száraz-
malom megindítása, a kenyérsütés, a szövőszék működés közbeni megtekintése a régi 
paraszti munkát hozza gyermekközeibe. A jó hangulatról a Vujcsics együttes gon-
doskodik. 

A altáborokban szervezett programok is vonzónak ígérkeznek. Lesz itt felfe-
dező portya a Budai-hegyekbe, pásztortűz a k is ' közösségek részvételével és meg-
elevenednek a népmesék. 

Néhány szót a táborban dolgozó felnőttekről is. A tábor munká jában részt vesz-
nek a pályázatot nyert csoportok vezetői. Lehetőségük nyílik így ar ra is, hogy egy-
más között kicserélhessék tapasztalataikat, ú j ismereteket szerezhessenek otthoni 
munkájui? még színvonalasabb végzéséhez. A szakmai munkához nagy segítséget nyúj-
tanak azok a népművészek, szakemberek (néptáncosok, zenekarok), akik idejüket, 
energiájukat nem sajnálják, hogy az ide érkező gyerekeknek, felnőtteknek élmé-
nyekben gazdag műsort, szakmai segítséget adjanak. 

Mi, felnőttek, a gyerekekkel együtt reméljük, hogy élményekben, tapasztalat-
szerzési lehetőségben bővelkedő tíz napot tölthetünk a III. Országos Üttörő Népmű-
vész Szaktáborban, a Csillebérci Üttörőtábor öreg tölgyfái között. 

Kerekes György 

A szekszárdi Úttörő Honismereti Módszertani 
Központ 

Hazánkban csaknem 80 úttörőház működik, ebből 6 lát el országos központi tevé-
kenységet. A szekszárdi úttörőház 1978 óta honismereti központ, elsősorban a me-
gyében működő úttörő honismereti, szövő, díszítőművész és faragó szakkörök mun-
kájá t fogja össze. Lehetőséget nyúj t a tapasztalatcserére, a szakkörvezetők tovább-
képzésére. A néprajzzal, a honismerettel kapcsolatos legjobb megyei módszereket 
összegyűjti és továbbí t ja az úttörőházakhoz, központokba, hogy más közösségek is 
hasznosíthassák azokat. Mozgósít a megyei honismereti és országos népművész tábo-
rokba. A jelentkezőket a központi kívánságoknak megfelelően felkészíti a táboro-
zásra. A megyei úttörőelnökséggel közösen pályázatokat hirdet, találkozókat szervez 
népművészekkel, szakemberekkel. 

Az első nagyobb méretű pályázatot gyermekjátékok készítésére hirdet tük meg. 
A pajtások nem nélkülözhetik a játékot, s a ma ismertek unalmassá válnak, ha nem 
kapnak ú j színt. Ezért elhatároztuk, hogy fe lkuta t juk : mivel és hogyan játszottak 
a tegnap gyermekei. Meg akartuk menteni a feledéstől a ma is hasznosítható játék-
eszközöket, mondókákat, körjátékokat. Száznál több, különféle játék érkezett a fel-
hívásra, s a mondókák, körjátékok gyűjteménye sem maradt el. A játékgyűjtemény 
a megyei múzeum tulajdonába került . Kiállításokon és bemutatókon ismerhették meg 
a pajtások a játékokat, s több alkalommal rendezvényeken láthattuk viszont a leg-
kedveltebbeket. 

A gyermeknapon játékfesztivált rendeztünk, ahol a megye kisdobosai és úttörői 
használat közben ismerhették meg a játékszereket. 

1979-ben a társszervekkel közösen meghirdettük az Öltöztessünk Zsuzsi és Andris 
babát pályázatot. Ehhez a megyei KISZ-bizottság egyforma babákat vásárolt, s az 
úttörőház eljuttatta azokat a pályázni kívánókhoz. Szakköri tagok, felnőttek, öregek 
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napközi otthonának lakói, csapatvezetők, KISZ-csoportok kerestek fel bennünket se-
gítségért. Hiteles népviseletbe öltöztetett babák, hiteles leírással érkeztek hozzánk 
május végére. Itt is megmutatkozott, mit jelent, ha a nemzedékek egymásra találnak 
egy közös ügy érdekében. 

A kiállítás tervezett idejét a nagy érdeklődés miatt meg kellett hosszabbítani. 
A sokezer látogató elragadtatással tekintette meg a bemutatót, s többen elhatározták, 
a legközelebbi felhívásra ők is öltöztetnek babákat . A legsikeresebb pályamunkát a 
decsi úttörők készítették; jutalmuk — az ismeretszerzésen túl — 5000 Ft volt. 

Tolna viegyében első ízben rendeztünk úttörő honismereti tábort. 60 pajtás 5 
szakkörvezetővel és további két szakemberrel 9 napon keresztül bővíthette tudását, 
ismereteit játékkal, kutatással, gyűjtéssel, ö t szakcsoportban dolgoztunk: természet-
kutató, helytörténeti, néprajzi, szövő- és gyermekéletmód-kutató. Mozgási területül, 
ki terjedt a Sárközre és a tábor helyére (Fadd—Dombori). A csoport munkájához 
szakirodalom, technikai eszközök és gépkocsi állt rendelkezésre. A tábori munkából 
módszertani füzetet, nyelvjárási pályamunkát készítettünk és „módszervásárt" ren-
deztünk. 

Első próbálkozásunkat siker koronázta. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, 
a látogatók pedig már a II. honismereti táborról beszéltek. Éreztük a társadalmi szer-
vek, a Hazafias Népfront, az Állami Ifjúsági Bizottság segítő szándékát, és sokat kö-
szönhettünk a decsi Népi Iparművészeti Szövetkezetnek is. Szeretnénk tovább foly-
tatni, bővíteni a megkezdett és jól bevált munkát, valamint a szakkörök és vezetőik 
tapasztalatcseréjét, hogy visszatérve a közösségekbe, hasznosítani tud juk azokat. 

Feladatunknak tekintjük, hogy a programok során szerzett dokumentumokat, 
emlékeket, élményeket, ötleteket a közösségek megőrizzék, továbbra is tartsák a kap-
csolatot a megismert népművészekkel, felnőttekkel, barátokkal, segítő intézmé-
nyekkel. 

Központunk együttműködik a Magyar Űttörők Szövetsége Országos Tanácsával, 
Csillebérccel, a Néprajzi Múzeummal, a Hazafias Népfronttal és más szervekkel. 

A megyében sikerült kialakítani az úttörők életkori sajátosságainak megfelelő 
lelkes gyűjtőmunkát . A szakkörösök szívesen keresik fel az idősebb embereket, aki-
ket adatlapok, magnók segítségével „vallatnak" a múltról. így születik meg a kapcso-
lat a múlt és a ma, az idősebb és a fiatalabb generáció között, s így válik a sokrétű 
tevékenység a közösséget erősítő folyamattá. Az egy-egy korosztályhoz való tartozás 
így tar t össze, mozgósít egy cél érdekében: a szülőföld, a lakó- és a munkahely, a haza 
megismerésére és építésére. 

a módszertani központ munkájá t megyei honismereti tanács segíti, amelynek tag-
jai tevékeny részesei a mozgalomnak. 

Bíró Mártonná 

A Magyarországi Délszlávok Demokratikus 
Szövetsége Honismereti Szekciójának 

tevékenysége 

A Magyar Népköztársaság az alkotmányban rögzíti a nemzetiségek jogait. Alkot-
mányos alapon működnek a nemzetiségi szövetségek is — köztük a Magyarországi 
Délszlávok Demokratikus Szövetsége —, amelyek az MSZMP polit ikájának megfele-
lően, önálló szervezetként, a Hazafias Népfronttal, valamint más társadalmi és állami 
szervekkel együttműködve fejtik ki tevékenységüket. 

A mi feladataink kissé eltérnek a Magyarországon élő többi nemzetiségi szövet-
ségétől: sokrétűbbek. A magyarországi délszláv nemzetiség összefoglaló elnevezése a 
horvátokat, a szerbeket és a szlovéneket fedi. A délszláv nemzetiségiek tizenegy me-
gyében élnek — mintegy 100 szétszórt településen. Szerepünket és feladatainkat egy-
értelműen meghatározza érvényben lévő alapszabályunk. 

A párt nemzetiségi határozatai és más állásfoglalások bíztatást adnak a hagyo-
mányőrző tevékenységhez is. A délszlávok nagyon ragaszkodnak a nyelvi és kul tu-




