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A III. Országos Úttörő Népművész Szaktáborról 
(Csillebérc, 1980. augusztus 15—25.) 

Ez évben harmadik alkalommal rendezzük meg az úttörő népművészek országos 
szaktáborát a Csillebérci Úttörőtáborban.1 A nagy érdeklődést mutatja, hogy 130 gyer-
mekközösség (őrs, raj, honismereti szakkör, néptánccsoport, énekkar, zenekar és egyéb, 
a népművészet valamely ágával foglalkozó közösség) jelezte részvételi szándékát. 
A pályázatban kiírt feltételeket 117 közösség teljesítette eredményesen, s ezeknek a 
csoportoknak a képviselőit hívtuk meg a táborba. A csoportok maguk választhatják ki 
azokat, akik tevékenységükkel a legjobban hozzájárultak a feladat eredményes tel-
jesítéséhez. Általában minden csoport 1Ü főt, a legjobb csoportok 12 főt küldhetnek el 
a táborba. 

A tábor célkitűzése, hogy a gyerekekkel megismertessük a népi kultúrát, a tárgyi 
és a szellemi néprajz szoros kapcsolatát. Ezt segíti a tábor legnagyobb rendezvénye: 
a JELES NAPOK megelevenedése, amikor a gyerekek megismerkednek a jeles napok 
szokásaival, dalaival, táncaival. A kézműves foglalkozás, a népdal, a tánc, a népi 
játékok tanulása közben a gyerekek ezeknek a jeles napoknak a megelevenítésére 
készülnek. Megmutat juk nekik, hogyan tud ják mindennapi tevékenységükben, a mai 
viszonyok között alkalmazni a népi kul túra hagyományait. Továbbá segítséget szeret-
nénk adni otthoni munkájukhoz. 

A tábor programjára jellemző: hogy tevékenységünk nagy részét a kézműves 
foglalkozás teszi ki, amelyben minden gyerek aktív cselekvését, részvételét szeretnénk 
elérni. A gyerekek választhatnak a különböző lehetőségek között (szövés, agyagozás, 
fafaragás, tojásfestés stb.), ők döntik el, mely kézműves ághoz van nagyobb kedvük, 
melyikkel szeretnének megismerkedni, addigi ismereteiket elmélyíteni. A kézműves 
foglalkozást kiegészíti a népdal-, a néptánctanulás, a közös éneklés, táncolás. Minden 
altábor egyik programja a táncház, ahol népzenei együttesek és néptáncosok segít-
ségével tanul ják a tánc alaplépéseit. Nagy gondot fordítunk a népi játékok tanítására, 
tanulására. Itt különösen figyelünk arra, hogy a gyerekek a magukkal hozott, általuk 
gyűjtött játékokat egymásnak átadhassák. 

Néhány programpontról részletesebben.. A tábor legnagyobb, meghatározó jelen-
tőségű megmozdulására a gyerekek a pályázat kiírása óta készülnek. A JELES NAPOK 
nevet kapta ez a háromnapos rendezvénysorozat, amelyben csaknem minden ismert, 
és ismeretlen jeles nap megelevenedik. 

Augusztus 20-án rendezzük meg az ÜJ KENYÉR ÜNNEPÉ-t, amikor vendégül 
lá t juk a szülőket, és a neves vendégeket, a népművészet, és az ezzel foglalkozó tudo-
mányágak meghívott képviselőit. Eljönnek továbbá azoknak az üzemeknek, gyárak-
nak, közösségeknek a küldöttei is, akik munkánkban nagy segítségünkre voltak. 

A délutáni program az ú j kenyér, alkotmányunk évfordulójának ünnepe lesz. 
A táborban részt vevő népművészek műsorral köszöntik az itt táborozó gyerekeket, 
a vendégeket, a szülőket. Az ősz a betakarítások ideje. A gazdasági évet lezáró ünne-
pekre, a cselédfogásra kerül itt sor. 

Ezután az évvégi jeles napok következnek: lucázók, regölők jár ják be a tábort, 
tudtul adva — nagy-nagy hanggal, sok-sok dallal —, hogy eljött mar az esztendő vége. 
Az ú j évet köszöntő csoportok, altáborról altáborra haladva hatalmas zenebonával, 
dallal, tánccal köszöntik az ú j esztendőt. Majd a Balázs-járás következik, ú j tanu-
lókat toborozva a falu iskolájába. 

1 Az első táborró l a Honismere t 1976. 5. szám 12—14. oldalon a d t u n k hír t . (SzerK.) 

3 



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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