
előzte meg a tábort, mégis, a rábapordányi padlások, fészerek még mindig ontották a gazdál-
kodás, a régi életmód tárgyait . Tekintélyes mennyiségű anyaggal gyarapította a tábor a helyi 
falumúzeumot. 

A következő hetet Pozsonyban töltöttük, s innen jártunk ki naponta a Pozsony-környéki járás 
városaiba, falvaiba. Mindenütt nagy szeretettel fogadtak bennünket, s megismerkedhettünk a 
vidék múlt jával és jelenével. Nagy élmény volt a Kiskárpáti Szőlészeti és Borászati Múzeum, a 
Sur-láp természetvédelmi terület, a modori majolikagyár, a s tomfai faluház is. Vendéglátóink 
találkozót szerveztek a Szlovák Nemzeti Felkelés veteránjaival — stílszerű környezetben a 
Kis-Kárpátok erdőrengetegében, tábortűz mellett. Fiataljaink a sok kérdés és válasz után vidá-
man énekelgettek magyar és szlovák népdalokat az egykori partizánokkal. 

A kéthetes tábor — úgy vél jük — ismét nagy segítséget nyúj to t t ahhoz, hogy a célkitűzések-
nek megfelelően diákjaink megismerkedjenek a hansági, rábaközi ember életmódjával, hogy 
összevessék a múltat a mával, s hogy megismerjék a szomszédos ország mindennapjait, a törté-
nelmi sorsfordulók azonos pontjait . S végül, de nem utolsósorban, hogy barátokat szerezzenek, 
s tartalommal töltődjék meg a proletár nemzetköziség gondolata. 

A korábbi táborainkban, mivel ez már az ötödik nemzetközi tábor volt, olyan munkakapcso-
latok, barátságok szövődtek, amelyek mind a mai. napig is élnek, erősödnek, pedig egykori 
diákjaink ma már a felnőtt társadalom tagjai . Ebben a táborban próbálkoztunk meg első ízben 
azzal, hogy a régi táborozóink közül kértünk fel néhányat kiscsoport-vezetésre, s a szakkörök-
ben jól működő és sikeres pályázatot író diákokat is megbíztunk ilyen feladattal. Ez utóbbira a 
szükség kényszerített bennünket ugyan — sokan voltunk, több csoportot kellett alakítani —, 
de az eredmény arra hívta fel figyelmünket, hogy a módszert a jövőben is alkalmazzuk. Dere-
kasan helytálltak, érezték a felelősséget, s reméljük, hogy a jövő évben, amikor megyénk ad 
helyet az Országos Diák Honismereti Tábornak, kamatoztatják majd az itt szerzett tapasztala-
tokat. 

Jászberényi Ferencné 

Egyetemista-főiskolás tábor 
1984. július 20—29-ig harmadik alkalommal rendeztük meg a Győr-Sopron megyei egyete-

misták, főiskolások Honismereti Táborát. Osli (1982), Veszkény (1983) után Babótra esett vá-
lasztásunk. Volt már megfelelő gyakorlatunk, ezért kora tavasszal meghívtuk az intézmények 
illetékeseit, akik a korábbi években is szervezői voltak táborunknak. Így: a Győr-Sopron megyei 
Múzeumok Igazgatósága, a KISZ és a Hazafias Népfront Megyei Bizottsága, valamint az illetékes 
felsőfokú oktatási intézmények vezetőit. Jól esett tapasztalni, hogy a táborozók közül eljöttek 
azok is, akik már az osli és a veszkényi táborozáson is részt vettek. Idén tovább bővült a kör: 
a szombathelyi Tanárképző Főiskola bejelentette csatlakozási szándékát. 

A meghívókra a következő oktatási intézményekből érkeztek a hallgatók Kapuvárra, a Rába-
közi Múzeumba: Sopron (Erdészeti- és Faipari Egyetem) 2 fő, Mosonmagyaróvár (Agrártudo-
mányi Egyetem) 12 fő, Győr (Távközlési Műszaki Főiskola) 3 fő, Győr (Tanítóképző Főiskola) 1 fő, 
Szombathely (Tanárképző Főiskola) 4 fő, Sopron (Óvónőképző Intézet) 4 fő. 

A múzeumban az igazgató, aki egyúttal a tábor szakmai irányítója volt a feladatokat ismertette, 
s Babót község történetéről is tájékoztatta a táborozókat. Ezt követően ki-ki érdeklődésének 
megfelelően, megtörtént a csoportok beosztása. 1. A családi élet hagyományai (születés, házasság, 
halál), 2. A hagyományos kisparaszti gazdálkodás, 3. Népszokások, dalok, 4. Hagyományos pa-
rasztházak műszaki felmérése, 5. Csatlakozva a Népfront felhívásához: Babót község fényké-
pezése. 

Kapuvárról a közeli Babótra bérelt kerékpáron utaztak a táborozók, ahol Gál László tanácselnök 
— maga is nemrég hagyta el az egyetem padját — fogadta a fiatalokat. A Tanács a tábor rendelke-
zésére bocsátotta az egyik üresen álló pedagógus-lakást. A lányok itt, a fiúk pedig a ház udvarán, 
a kapuvári munkásőrség által adott sátrakban laktak. A falu lakói már várták a fiatalokat. A ta-
nács a község központibb helyén plakátokat helyezett el, tudatva a lakosságot a fiatalok megérke-
zéséről és céljukról. A.plébános pedig — vasárnap — a szószékről beszélt a táborról és annak 
fontosságáról. Másnap a térképen előre megtervezett pontokról kiindulva el is kezdődött a mun-
ka. A múzeum igazgatójának nagy helyismerete, személyi kapcsolatai nagyban megkönnyítette, 
egyszerűsítette a munkát. Köszöntötte a tábort, többször meglátogatta a fiatalokat Sipöcz Géza, 
a Kapuvár városi Tanács elnökhelyettese is. 

Az első táborozók a felfedezés örömével hozták a gyűjtött tárgyakat, mosták, kezelték azokat 
a táborban. A falu lakossága szivébe zárta a fiatalokat: alig tudtak eleget tenni a meghívásoknak. 
A babóti KISZ-esek labdarúgó mérkőzésre hívták ki a táborozókat. Esténként közös tábortűz tette 
hangulatossá, élményszerübbé a sokszor bizony — hőség volt — fáradságos munkát. Begyűjtöttek 
összesen 154 db tárgyat, 56 tétel dokumentációt, 2 nagy-tekercs magnószalagra mondott anyagot, 
a több száz fotóról nem is szólva. 
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A legnagyobb eredményt azonban az emberi kapcsolatok kialakulásában látjuk. 26 fiatal 
betekinthetett egy kis falu hétköznapi életébe, a babótiak pedig arról győződhettek meg, hogy 
„ezek a fiatalok" másabbak, mint akiket elvetendő példaként emlegetnek az „öregek". Előadások 
is hangzottak el, de azok talán inkább beszélgetések voltak (dr. Timaffy László, dr . Faragó Sán-
dor). Szerveztünk kirándulást Sopronban, s emlékezetes marad a „langaló" (tésztaféle) is, ami-
vel a kapuvári Sütőipari Vállalat igazgatója kedveskedett a táborozóknak. Utolsó napon Imre 
Mária operatív táborvezető irányításával kiállítást állítottak össze a kulturális teremben. 

Mindenki nehéz szívvel vette tudomásul, hogy elmúlt a tíz nap. A tanácselnök úgy búcsúzott, 
hogy „viszontlátásra", és ezt komolyan mondta. Azt pedig, hogy a táborozók mennyire komolyan 
vették, bizonyítja, hogy közülük négyen még néhány napig maradtak, eleget téve pl. még egy 
lakodalmi meghívásnak. 

Dr. Faragó Sándor 

Honismereti szakkörvezető-képző tanfolyam 
A IV. Honismereti Akadémia 1976-ban fogadta el a honismereti szakkörvezetők képzési tervét. 

Győr-Sopron megyében ennek alapján — több erre hivatott szerv segítő támogatásával — meg-
szerveztük az első tanfolyamot. A tanfolyam eredményeként 18 szakkörvezetővel, de ami ennél 
sokkal lényegesebb, 18 szakkörrel gazdagodtunk. A sikeren felbuzdulva 1978-ban ú j tanfolyam 
szervezésébe kezdtünk s 1979-ben újabb 21 „jogosí tványt" adhattunk hallgatóink kezébe. 

Az ország gazdasági nehézségeinek fokozódásával azonban a régi úton már nem járhattunk, 
mert nem találtunk olyan mecénást, aki az előzőekhez hasonlóan, magára vállalta volna a tan-
folyam költségeit. Sőt az 1980-as évek elejétől a közművelődési tanfolyamok is önköltségessé 
váltak. 

Honismereti Munkabizottságunknak kapóra jött az ideiglenes tanterv, amelyet 1982-ben adott 
közre a Népművelési Intézet, mert ez lehetőséget nyújtot t rövidített óraszámú tanfolyamok szer-
vezésére is. Így 1983 márciusában a Munkabizottságban egyesült szervek jelentős anyagi támoga-
tásával megindulhatott a 3. szakkörvezetöképző tanfolyam. A hallgatóknak mindössze 800 Ft-os 
tandijat kellett fizetniök a másfél esztendős képzésért, s közülük jó néhánynak költségét vállal-
ta át az üzem vagy az intézmény, ahol dolgoztak. 

18 fővel indultunk és a tanfolyam végére 12-en maradtunk. Nagy áldozattal járt a részvétel, 
mert a tandíj mellett még havonta egy szabad szombatot is e r re kellett szánni, s a kétszer 4 napos 
bentlakásos tábor idejére többüknek szabadságot kellett kivenniök. Végül is az 1984 júniusában 
lezajlott vizsgát 12-en tet ték le, s kaptak B vagy C kategóriás működési engedélyt a Népművelési 
Intézettől. 

A tanfolyam egész tar tama alatt igyekeztünk vigyázni arra, hogy ne terheljük túl a hallgatókat, 
s hogy érdeklődési körüknek megfelelő témakörből válasszák meg szakdolgozatukat, amelynek 
megvédése jelentette a vizsga egy részét. Minden összejövetelen találkoztak hallgatóink témave-
zetőjükkel, s megkapták a segítséget a további munkához. A szakdolgozatok várakozáson felüli 
szinvonalat értek el, s úgy véljük, ezzel adtuk az egyik legnagyobb segítséget a szakköri munká-
hoz. Saját tapasztalataik alapján a szakkörvezetők igy igényesebben, szakszerűbben irányítják 
majd a szakköri tevékenységet. 

A tanfolyam résztvevői között volt pedagógus, könyvtáros, népművelő, üzemi munkás, ta-
nácselnök és üzletvezető. Közülük eddig is többen foglalkoztak honismereti munkával, de tevé-
kenységük tudományos módszer, kialakult gyakorlati fogások nélkül ' többnyire csupán az ösztö-
nös érdeklődésen alapult — s ez a történelemszakos pedagógusokra is igaz. 

Munkabizottságunk a tanfolyamot anyagilag támogató szervekkel egyetértésben és ismételten 
együttműködve, 1984 októberétől az eddigi 3 tanfolyam résztvevőinek, a szakkörvezetőknek to-
vábbképzést szervezett. Évi négy alkalommal találkozhatunk ismét egymással, s a foglalkozáso-
kon lehetőséget teremtünk arra is, hogy a tapasztalatokat á tadjuk egymásnak. 

Jászberényi Ferencné 

44 


