
Helytörténeti munka 
Törökszentmiklóson 
a Rózsa Ferenc téri 
Általános Iskolában 

Iskolánkban 1977-ben alakult meg a 
helytörténeti szakkör. Az első foglalko-
zásokon a kutatás módszereivel ismer-
kedtek meg a tanulók, azután munká-
hoz láttak. Három fős csoportokban dol-
goztak. 

A Törökszentmiklóson fellelhető régi 
mesterségeket gyűjtötték össze. Legsike-
resebb a Fazekasmesterség című munka 
lett. amivel 1978-ban III. helyezést ér-
tünk el a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum által hirdetett pályázaton. 

Közben kicserélődtek a szakkör tag-
jai. Most 6 ötödikes, 3 hetedikes és 3 
nyolcadikos tagunk van. 

A feladatokat a tanulók életkori sajá-
tosságai szerint választottuk meg. Az 
ötödikesek két témán dolgoznak, úgy-
mint a keresztelő és a lakodalom. Csa-
ládjuk idősebb tagjait, ismerős néniket, 
bácsikat kérdezgetnek a régi szokások-
ról, lakodalmas mondökákat gyűjtenek 
és ezeket lejegyzik. Év végére ezekbői 

szeretnénk két kis dolgozatot összeállí-
tani. A hetedikesek egy juhásszal ismer-
kedtek meg, aki magnetofonszalagra 
mondta élete történetét. A kis csoport 
most ez a lap ján készíti az Egy juhász 
élete című dolgozatát. A nyolcadikosok 
már írásos dokumentumokat dolgoznak 
fel. Ök csapatunk, a II. Rákóczi Ferenc 
TJttörőcsapat történetét ír ják, csapat-, 
r a j - és őrsi naplók alapján. Volt úttörő-
ket, úttörővezetőket látogatnak meg, 
hogy visszaemlékezéseikkel hozzásegítse-
nek bennünket csapatunk múl t jának 
megismeréséhez. Fényképeket gyűjtenek. 

Ezen kívül városunk felszabadulásá-
nak 35. évfordulója alkalmából, október 
24-én az iskolarádióban műsort adtunk 
Átéltük a II. világháborút címmel. A 
műsort az ál ta luk készített riportokból 
állítottuk össze. 

Szeretünk kirándulni, voltunk Szolno-
kon, Budapesten, ahol helytörténeti és 
néprajzi kiállításokat néztünk meg. Szí-
vesen felvennénk a kapcsolatot olyan 
helytörténeti szakkörökkel, akik hason-
ló munkát végeznek! Szeretnénk tőlük 
hasznos ötleteket kapni, amit munkánk-
ban fel tudnánk használni. 

Tóthné Csik Klára 

A szlovákiai magyarok Művelődési Tábora 

1977-ben a Duna melletti Örsújfalun rendezte első ízben a Vágsellyei Vörös-
mar ty Klub és a CSEMADOK Rév-Komáromban működő szervezete a szlo-
vákiai magyarok Nyári Művelődési Táborát. A Művelődési Tábort a hagyomá-
nyoknak megfelelően idén is a Honismereti kerékpártúra előzi majd meg, amely 
Gombaszög—Somodd útvonalon, július 31-től, augusztus 9-ig tart. A Művelő-
dési Tábor Somodi-fürdőn lesz, a Bódva menti Szepsi közelében, augusztus 
9-től augusztus 16-ig. A résztvevők megismerkedhetnek a szlovákiai magyarok 
kulturális és művelődési tevékenységével. Előzetes jelentkezés sem a kerékpár-
túrára, sem pedig a Művelődési Táborba nem szükséges. 

Örsújfalun ezúttal a Komárom megyei CSEMADOK szervezésében, három 
napos Művelődési Tábor lesz. Akárcsak a korábbi években, a közművelődési 
program során most is sor kerül népdaltanulásra és táncházra. 
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