
A debreceni üzemi-honismereti 
vetélkedő mérlege 

A Honismeret 1980. évi 3. számában a deb-
receni üzemekben szervezett honismereti vetél-
kedő második évéről adtunk híradást. Most e szép 
akció befejezéséről szólhatunk, s b izonyos 
mértékben annak mérlegét is megvonhatjuk. 

Sikerült gondolat volt a honismereti-helytör-
téneti-műemlékvédelmi témát az üzemeknek 
történetével és a termelési kérdésekkel összekap-
csolni. Sikerült volt a gondolat, de nem volt 
könnyű a feladat. Különös gondot jelentett a 
kettő megfelelő arányának a megtalálása, s a 
vetélkedő anyagába való beépítése. Amennyiben 
egyoldalúan csak a honismereti jellegű témákra 
építünk, könnyen elszakadhattunk volna az 
üzemtől, a termeléstől, napjaink életétől. A z 
üzem története, termelési kérdésének a hangsú-
lyozásával pedig vesztett volna a vetélkedő 
honismereti jellegéből, vonzerejéből. Ez esetben a 
résztvevő brigádok tagjai a sokat hallott, állandó 
napirenden lévő üzemi-termelési kérdések egyik 
versenyformáját látták volna a versenyben. 

Szerencsés véletlen, de részben a tudatos 
elképzelésnek is köszönhető, hogy e valóban 
hosszúnak tűnő hároméves vetélkedőnek nem-
csak végig voltak gazdái, hanem ugyanazok is 
maradtak. Az ÉDOSZ nagy debreceni üzemeiben 
résztvevő brigádok, sőt több üzemben a vállala-
tok vezetői, igazgatói nemcsak segítői, hanem 
mind az előkészületekben, mind pedig az üzemi 
és a városi versenyben megértő támogatói, s a szó 
nemes értelmében vett patronálói voltak. A 
három év alatt sem az üzemi brigád tagok felkészí-
tésének, sem az ott rendezett vetélkedőnek nem 
volt olyan problémája, amiről az irányítók nem 
tudtak, s nem segítettek volna. Talán ezzel is ma-
gyarázható, hogy sem a részvételben, sem a tarta-
lomban nem volt hanyatlás, sőt fejlődést lehetett 
tapasztalni. 

Az első évben a szűkebb haza, Debrecen, és a 
brigádok életének bemutatása volt a cél. A 
második évben Hajdú-Bihar megye múltja, 
kialakulása, műemlékei, jelentősebb városai és az 
üzem története volt a téma. A befejező harmadik 
évben hazánk és Budapest múltja, műemlékei 
mellett, az ÉDOSZ 75 éves története volt a 
vetélkedő anyaga. 

A színvonal sem az üzemek között, sem az 
üzemen belül nem volt azonos, sőt igen gyakran 
nagy eltérés volt tapasztalható. Ennek ellenére az 
üzemi döntőknek minden évben jobb lett a 
hangulata. Egyre inkább tapasztalható volt, 
hogy a brigádok tagjai nemcsak a szervezett 
előadásokon, filmvetítéseken, sétákon és a 
budapesti kiránduláson szereztek ismereteket és 
élményeket, hanem ezeket az önálló ismeretszer-
zés sok módjával gyarapították. Örömmel állapít-

hatjuk meg, hogy nem volt gond a benevező 
brigádok számával, sem pedig azok felkészítésé-
vel, ami a helyi igényeknek és adottságoknak 
megfelelően történt. A Debreceni Konzervgyárnál 
a harmadik évben éppen a benevező brigádok 
nagy száma okozta a gondot: ötvenhat, igen jól 
felkészült brigád nevezett be, s az üzemi döntő 
megszervezése komoly gondot és feladatot 
jelentett. 

Az MSZT új debreceni székházának díszter-
mében 1981. február 6-án került sor a döntőre. 
Az országos viszonylatban is hasznos kezdemé-
nyezést figyelemmel kísérte, s a vetélkedő befe-
jezésén részt vett Bogyó László, az ÉDOSZ KV. 
Kulturális Osztályának képviselője. Úgy érzem e 
verseny nemcsak szép díjakat és elismerést adott, 
hanem lehetőséget, segítséget az üzemen belüli 
korszerű ismeretszerzéshez. A szülőföld, a 
szocialista haza jobb megismerésére és megszere-
tésére megvan az igény, amire a honismereti-
közművelődési kérdésekkel foglalkozóknak ér-
demes nagyobb figyelmet fordítani. 

Dr. Szamosújvári Sándor 

Honismereti fórum Egerben 

Az 1980. évi III. Országos Honismereti 
Konferencia kiemelt feladatként kezelte a szak-
körvezetők képzését, továbbképzését. Színvona-
las honismereti munka szakképzett vezetőgárdá-
val érhető csak el. Ezzel kapcsolatosan Albizott-
ságunk elsődleges feladatának tekintette az 
iskolai és intézményi honismereti közösségek 
„feltérképezését". E munka eredményeként 
tudtuk meg, hogy Heves megye iskoláiban és 
intézményeiben 39 honismereti szakkör működik 
765 taggal. A csoportok 70%-ában általános 
iskolások vesznek részt, sajnos kevés a mozga-
lomban a középiskolás és a felnőtt. Tájékozód-
tunk a szakkörvezetők szakképzettségét, a 
közösség érdeklődési körét illetően is, hogy a 
továbbképzés programját ennek megfelelően 
alakíthassuk. Abból az alapelvből kündulva, hogy 
a mozgalom feladata az elvi koordinálás, 1981. 
április 9-én fórumot teremtettünk Heves megye 
intézményeiben és iskoláiban működő honisme-
reti körök vezetői és a megye művelődési szervei, 
intézményei, az ifjúsági mozgalom vezetői 
részvételével. 

Az egész napos program keretében a résztve-
vők tájékoztatást kaptak a Honismereti mozga-
lom időszerű kérdéseiről, a Múzeum és a honis-
mereti mozgalom lehetőségeiről, az úttörőmoz-
galom és a honismeret kapcsolatáról, valamint a 
honismereti szakkörvezetés módszertani és gya-
korlati kérdéseiről. A fórum keretében lehetőség 
nyílt arra, hogy a közösségek vezetői felvetett 
kérdéseikre, problémáikra választ kapjanak, 
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