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A gersekaráti 1746.számú Rákóczi Ferenc úttörőcsapat
története

A történet helyszíne az ország egyik, mások által alig ismert vidéke a Vasi Hegyhát.
Itt, a zalai határ és a Rába között sok apró falu létezett, amiknek a kívülállók a nevét sem
hallották. Mindentől messze, egyedül agyagos földjeik soványka termésére támaszkodva,
általában idegenből ideküldött vezetők által irányítva élték életüket a helyiek, itt a Sárvíz- és a
Csengő-patak partján. Előbb nagyhatalmú földesurak vették hasznát, fosztogató hordák,
seregek hoztak nyomorúságot, de a későbbi hatalmasok is inkább vittek innen, mint hoztak. A
hegyháti ember tehát gyanakvó, kemény, bosszúálló és ehhez egy kicsit rátarti.

Nos, ilyen előzmények után, egy pusztító háború romjain kellett újfajta életet kezdeni,
földet osztani, új eddig nem létezett államot építeni, iskolát létesíteni, új fogalmakat,
gondolkodásmódot tanulni. Gyermekmozgalmat kellett szervezni ott, ahol a gyereknek nem
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csupán hallgass volt a neve, de a gyerekkora is rövid volt, hisz, amint meg tudta emelni a
kapát, tartozott a felnőttekkel dolgozni s szabad idejében „őrözött”, vagy gyereket pesztrált.
Ebbe a környezetbe született bele a gersekaráti úttörőcsapat. Ez a csapat hosszú ideig
nem volt több és nem volt más, mint egy a sokezer kis, falusi úttörőcsapat egyike. Egy
osztály, egy raj. Rajvezetők az osztályfőnökök, akik vagy jó kedvvel, vagy kellemetlen
kötelességüket teljesítve működtették az úttörőközösségeket.

A ködbe vesző kezdetek

1. ábra Az úttörőcsapat, 1977-ben, a helyi KISZ-alapszervezettől kapott, zászlója.

A csapat létezéséről, működéséről már az ötvenes évek elejétől vannak adatok. Korábban, az
1848-as forradalom centenáriumi ünnepségei, akciói résztvevői között még nem emlegetnek
gersei vagy éppen karátföldi úttörőket. Az államosítás úgy is komoly sokkot okozott. Talán,
mert még nem volt csapat.
Úttörők szereplését, első ízben, említi az új iskolaépület átadásakor a Vasmegye 1952.
október 30-i száma. Ebből következtethetünk arra, hogy ekkor már létezett úttörőcsapat
Gersekaráton.
A csapat első ismert vezetője, az általános iskola törzskönyve
szerint Horváth Sarolta matematika-fizika szakos tanár volt.
A csapat létszáma 1955-ben, a mozgalmi év kezdetén az
iskola 235 tanulójából 108 a mozgalmi év végén a 233
tanulóból csaknem a duplája, 194 fő volt, 3 DISZ-tag, ebben
az évben volt táborozó úttörő a csapatból Majer Margit
Csillebércen táborozhatott. 1956 nyarán három fő vett részt
táborozásban. 1956-ban 24 főre csökkent a csapat úttörőinek
létszáma. Pár napig úgy látszott, vége a „kommunista
világnak”. De aztán másképp alakult a dolog. A sebtében
kirakott kereszteket leszedték az osztálytermek faláról, majd
karhatalmisták járták a falut fegyverek után kutatva. 1957ben 51, 1958-ban 70 főre változott. Jól látható, hogy az akkor
ellenforradalomnak
nevezett
eseménysor
évekre
visszavetette a csapat működését, lecsökkentette létszámát.
Még évekre volt szükség, hogy a csapat megtalálja magát és
azt a megfelelő vezetőt, aki nem csupán pár hónapig, vagy
2. ábra Újságcikk, az első nyom.
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egy-egy évig vállalja a csapatvezetői megbízatást.
1957 nyarán egyetlen úttörő volt táborban, utána
évekig senki.

Újjászületés és nehéz indulás

3. ábra A csapat működési engedélye 1957-ből.

1957. június 27-én állították ki az újjászervezett
úttörőcsapat
Működési
Engedélyét,
amelyet
Trencsényi-Waldaffer Imre írt alá. (A korábbi
működésről nincsenek írásos dokumentumokat,
leszámítva
a
Gersekaráti
Általános
Iskola
törzskönyveit.) Ennek alapján kapta a csapat az 1746os számot.(Az 1700-al kezdődő számok a környék
csapatai számai, amiket az országos központ a
beérkezés sorrendjében adott. De mivel járásonként,
területenként egyszerre érkeztek a csapatok
újjáalakulásáról a jegyzőkönyvek, így egy-egy körzet
egymáshoz közeli csapatszámokat kapott.) A csapat
úttörői rendszeresen részt vettek a különféle szintű
szaktárgyi versenyeket, túrákon, táborokon.

Az 1959/60-as mozgalmi évben a csapat bekapcsolódott a „Forradalom
Nyomolvasói” mozgalomba. Ez év novemberében megemlékeztek az
1956-os ellenforradalomról. Ebben az évben Solymos Mária volt a
csapatvezető. Erre az időszakra jellemző, hogy az iskolai és a mozgalmi
feladatok összevissza keveredése. Előfordult, hogy a csapat
munkatervében tantárgyi szakkör és a pótvizsgára készülő tanulók számára
szervezett foglalkozás is szerepelt. Egyre többször kerül elő a falutörténet, a hagyományok
kutatása iránti igény és az ezekkel kapcsolatos programok szervezése.

1960-ban a csapat úttörői, nyári programként, részt vettek a
kalászgyűjtésben. Vasárnaponként kerékpártúrákat szerveztek. Ez,
igaz nem kimondottan, de az egyházi befolyás meggyengítésére
szerveződtek az „Úr napján”, a vasárnapi mise idejében. (Éppen folyt
a harc a klerikális befolyás gyengítésére.)
4. ábra Kiváló
Kalászgyűjtő jelvény
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Ekkor Gosztolya József volt a csapatvezető. Ekkor még – a csapat munkaterv alapján fizika,
biológia és táncszakkör működött. A fennmaradt adatok alapján a 60-as
évek elején eléggé zűrzavaros állapotok uralkodtak, hisz gyakorlatilag
évente változott a csapatvezető személye. A csapat nevét a különféle
jelentésekben széthúzás és a tervszerűtlenség iskolapéldájaként
emlegették. Évekig egyetlen szakkör működött. „A vezetők kapcsolata
jónak mondható. Kivétel: Gersekarát, Csehimindszent, ahol bizonyos
klikkek alakultak. E csoportoknak egymással nézeteltéréseik vannak, ami
a siker, érvényesülés körül forog, sőt személyes ellentét is okozza. Ez,
nyilvánvalóan kihat az egységes, nevelői ráhatásra.1”
Az 1961/62-es mozgalmi évben Papp Ilona a csapatvezető. Októberben
négytusa bajnokság volt az őrsök között. Az úttörők a kukoricaszedésen
segítettek az állami gazdaságban. Ebben az évben, februárban,
megünnepelték a „Gyarmati Ifjúság Napját”. Ez év nyarára táborozást
terveztek. Ennek megvalósításáról, helyéről, a tábotozók létszámáról nincs
adat.
Az 1962/63-as mozgalmi évben Kovács Margit őrsvezető kapott
munkájáért „Kiváló Úttörőmunkáért” kitüntetést.
Az 1963/64-es mozgalmi évben 60 kisdobos, három rajba és hat őrsbe szervezve. Ebben az
évben 22 kisdobost avattak úttörővé. A 84 úttörő, négy rajban, hét őrsbe szervezve alkotta a
csapatot. Közülük 27-en létek a KISZ-be. A mozgalmi év az „Úttörő expedíció a jövőbe”
elnevezéssel zajlott, amelybe a hetedik és nyolcadik osztály 2-2 őrse nevezett be. Az úttörők
fizika szakkörbe is járhattak. Ennek létszáma 37 fő volt. A kulturális szemlén - gyanúsan
kerek számok! - őrsi szinten száz, rajszinten hetven, csapatszinten ötven fő vett részt.
Különféle sportágakban házibajnokságokat is szerveztek. Ezek közül legnépszerűbb volt az
atlétika, amin 140 fő és a kirándulás, túra, amin 127 fő vett részt. De voltak versenyek
labdarúgás, asztalitenisz, sakk és kézilabda sportágban is. Az asztalitenisz és a sakkversenyen
a járási szintre is eljutottak a gyerekek. Az csapat tevékenységét négy, KISZ-tag ifjúvezető
segítette. Ekkor a csapat 560 kg vashulladékot gyűjtött, 1000 óra társadalmi munkát végzett (a
műv. ház építésekor) és 600 facsemetét ültetett. Ebben az évben a csapat vezetője: Vasi
Katalin, már második éve. Ez, ahhoz képest, hogy korábban évente változott a csapatvezető
személye, akár előrelépés is lehetett volna. Vasi Katalint Joó Márta váltotta a csapatvezetői
poszton.
A 60-as évek közepén komoly szerepet vállaltak a „Házról-házra” mozgalomban, ahol
olvasnivalóval látták el a könyvtárba eljárni nem tudó időseket. Részt vettek a Művelődési Ház
környékének parkosításában, ahol a fent említett 1000 óra társadalmi munkával járultak hozzá
a művelődési ház felépítéséhez. E a tevékenységük emlékét emléktábla őrzi a kultúrház
előterében. 1964-ben tábort szerveztek. Gyakran szerepeltek az állami és mozgalmi
ünnepségeken. A mozgalmi évek során rendszeres résztvevői voltak a különféle vezetőképző
és szaktáboroknak.

1

A vasvári úttörőelnökség helyzetjelentése. 1962.
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5. ábra Az ünnepség meghívója

1971-ben több úttörőnk vett részt a megyei úttörőkarácsonyon.
1972 nyarán 13 úttörőnk táborozott az, azóta legendássá vált apátistvánfalvi táborban.

6. ábra Apátistvánfalva úttörőtábor (utólag színezett kép)

1973/74-es mozgalmi év akciója a „Nem térkép e táj”. Fő cél a lakóhely történetének,
eredményeinek megismerése. Néprajzi gyűjtés során adatokat szereztek a gersei hétördögről és
a telekesi Rószner báróról. Szeptember 29-én akadályversenyt rendeztek a Fegyveres Erők
Napja alkalmából, aminek végén bográcsban főztek. December 16-án író-olvasó találkozón járt
itt Örsi Ferenc „A Tenkes kapitánya” írója.
5
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1974/75-ös mozgalmi évben a csapat három akcióban vett rész. a 8. raj a „Vörös Hadsereg
nyomában”, a 3-6.raj a „30 tett a hazáért, a közösségét”, a 7. raj a „védetté nyilvánítjuk”-ban
vett részt. Az év folyamán több túrát és kirándulást is terveztek: az Őrségbe, Jelibe, Sárvárra,
Zalaegerszegre és Budapestre. Ekkor a csapatvezető Tóth Istvánné, helyettese Nagy Ernőné,
gazdasági felelőse: Péterdi Zsuzsanna, kultúrfelelőse: Tóth István volt. A csapattitkár: Mühl
Katalin, helyettese Méhes Katalin, a csapatkultúros Somogyi Lúcia. 1975-ben önálló
csapattábor került megszervezésre „Erdőlakók” elnevezéssel ugyanitt. Ez időtájt Szabó Margit,
Tóth Istvánné volt a csapatvezető. Az ő távozása2 után előbb Hegedüs László, majd Horváth
Éva irányításával működött tovább a csapat. Az ősz folyamán hulladékgyűjtést szerveztek,
melynek bevételét egy Vietnámban felépítendő szakközépiskola építéséhez ajánlották fel.
Ugyanekkor őszi, mezőgazdasági munkán vettek részt a felsősök. A hetedik osztály a cukorrépa
betakarításnál jeleskedett, a többiek a gyümölcsösben dolgoztak.
Októberben csapatparlamentet rendeztek. Itt az ünnepi formaságok után a csapavezető
köszöntőjét hallgatták meg, majd hat szekcióban vitattak meg különféle témákat.
Megválasztották a járási úttörőparlament küldötteit is: Méhes Katalin és Németh Valéria
képviselik a csapatot Körmenden. A csapat kívánságai között új sportpálya és úttörőszoba
szerepeltek. (Erre a célra egy ideig a művelődési ház ifjúsági klubját használták, annak
bővítése után saját helyiséget kapott a csapat. Valódi úttörőszoba az 1986-ban átadott
iskolaépületben lett csak.)
Novemberben a 6. és 7. raj Zalaegerszegre kirándult. Itt megtekintették a múzeumot. Az 5. és
8. raj Sárváron járt. Itt a Nádasdy-vár és a cukorgyár volt a célpont.

7. ábra Rajzok a kirándulásról (forrás Gagarin raj naplója)

2

Celldömölk városi úttörőelnöke lett.

6

PINTÉR GYÖRGY: AZ 1746.SZ. II. RÁKÓCZI FERENC ÚTTÖRŐCSAPAT TÖRTÉNETE

November 7-ét ünnepélyes csapatgyűléssel és „Ki tud többet a Szovjetunióról” vetélkedővel
ünnepelték.
December elején télapó ünnepség zajlott. A Télapó néhány filmet és egyéni ajándékokat is
hozott a kisdobosoknak és az úttörőknek. A Gagarin raj könyvjelzőket készített a
kisdobosok3nak.
A Szombathelyen megrendezett úttörőkarácsonyra nyolcan utazhattak: Czupi Edit, Nyári
Aladár, Pass Sándor, Somogy Éva, Horváth László, Czövek Anikó és Szakály Erzsébet.
Februárban szaktárgyi versenyek zajlottak magyar és kémia tantárgyakból, úttörővegyész és
irodalombarát elnevezésű versenyeken. A történelem versenyen Somogyi Lúcia lett az első,
Mühl Katalin a második. A kémián Farkas Gyöngyi lett az első és Járfás József lett a
második.
Ugyanebben a hónapban rendezték meg a csapatkarnevált is. Ennek helyszíne a kultúrház
volt.

Március 15-e alkalmából irodalmi
színpadi összeállítást adtak elő a
napközisek,
a
megszokottól
eltérően a pályán. Másnap
társadalmi munka volt, amit a
helyiek a focipálya környékén
facsemeték ültetésével töltöttek, a
bejárók a saját falujukban
dolgoztak. Március 18-án országos
játék kezdődött, majd március 21én,
a
Tanácsköztársaság
évfordulója
alkalmából
„csillagkeresés” zajlott. Ennek
lényege volt, hogy veteránokat,
8. ábra 1977. március 15-i ünnepség a pályán.
párttagokat kerestek fel a gyerekek
4
és riportot készítettek velük. A párt XI. kongresszusát is köszöntötték. A kongresszus ideje
alatt úttörőnyakkendőt hordtak.

kisdobos: A Magyar úttörők Szövetsége 6-10 év közötti korosztálya. Kék nyakkenőjükről lehetett őket
felismerni, amikor az úttörők (10+) vörös nyakkendőt hordtak.
4
MSZMP, azaz Magyar Szocialista Munkáspárt
3
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9. ábra A büszkeségek 25. évfordulóra.

Április 4-e tiszteletére albumot készítettek a felszabadulás óta elért eredményekről. Bekerült
„a törpevízmű, az új óvoda és falunk büszkesége: a nemrég épült szolgálati lakás.5” Az
ünnepen hálatábortüzet gyújtottak a focipálya mellett. Itt 7 órakor műsor kezdődött. Irodalmi
színpad, dalok és szavalatok alkották az ünnepi műsort.
Május 9-én, a Győzelem Napján akadályverseny volt a Csonkában6. Maga a verseny hét
akadály leküzdéséből állt. Voltak elméleti és gyakorlati állomások a történelmi totóktól, az
elsősegélynyújtáson át az elrejtett levélkereséséig. A győztes a Mókus őrs lett.

5
6

A csapat 1974/75-ös naplója
Csonka: domb az akkori, karátföldi iskolaépület mögött.
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10. ábra Zászlóátadás 1977
májusában.

1977-ban, a Gyermeknap
alkalmából, a helyi „Ságvári
Endre” KISZ-alapszervezet
csapatzászlót adományozott
az úttörőcsapatnak, amelyet
ünnepélyes csapatgyűlés
keretében adott át Németh
Tibor KISZ-titkár Keresztúri
Erzsébetnek az úttörőtanács
titkárának.

1977 szeptemberében az úttörőév a Fegyveres Erők Napja rendezvényével kezdődött. A
körmendi határőr laktanyából érkeztek határőrök, akik fegyver- és kutyabemutatót tartottak. A
programot egy mezei futóverseny és számháború zárta. November 7-t egy vetélkedővel
ünnepelte a csapat. Ezt a CIMEA őrs nyerte meg. Ők egy jutalomkirándulásra mehettek a
szombathelyi Forradalmi Múzeumba. A csapat irodalmi színpadosai a KISZ-esekkel együtt
léptek fel a községi ünnepségen, a kultúrban.
Február 15-én vöröskeresztes háziverseny volt. A legsikeresebb csapat jutott tovább a járási
versenyre. A következő héten KRESZ-versenyt bonyolítottak le.
Március 15-e alkalmából ünnepélyt szerveztek. A hónap végén CIMEA-vetélkedő volt, amit
egy faliújságvetélkedő előzött meg, ahol minden héten egy-egy kérdéssorra kellett válaszolni,
majd minden őrs választott magának két országot, amiről illetve úttörő szervezetéről gyűjtő
munkát végzett. A verseny, stílszerűen, a CIMEA őrs nyerte. Közülük hárman: Szabó Ilona,
Szakály Bernadett és Tófei Margit kéthetes nyaralást nyertek Balatonberényben, a megyei
üdülőben. A második helyezett az Indián őrs lett. Ezt követően a győztes csapat Körmenden
vett részt a járási CIMEA vetélkedő, ahol a 3. helyet érték el.

Nyáron négy táborban képviselték úttörőink a csapatot:
Balatonberényben: Czupi Mária, Szabó Ilona, Ferencz Csaba, Kondákor Károly, Nagy Gyula
Zánkán: Kondákor Mária, Szakály Erzsébet
Velemben: Boros Anikó
Jugoszláviában: Domján Ilona
A következő szeptemberben ismét a Fegyveres Erők Napja volt a mozgalmi év kezdete.
Később a legnagyobbak közhasznú munkára mentek a szilvásba, ahol a csapatnapló
bejegyzése szerint: „… a pajtások örültek és a T.sz. is jól járt.” Október 31-én megemlékezés
volt a 60 esztendővel korábbi, őszirózsás forradalomra. Egy héttel később a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom évfordulójára ünnepi műsorral készült a csapat.
9
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11. ábra Képek a műsorról (1978)

November végén polgári védelmi vetélkedőt szerveztek az úttörőrajok között. Mikulásra a
rajok vidám klubdélutánt szerveztek. A 7. raj klubdélutánt szervezett, zenével, szendviccsel,
üdítővel. A rendezvényen ajándékokat készítettek a kicsiknek, Mikulásra. Karácsonyra
minden úttörőraj az testvér, kisdobos rajnak készített ajándékot, majd 20-én feldíszítették a
karácsonyfát is.
Mácius 8-án szavalóverseny volt. Itt Kondákor Mária lett az első, Domján Ilona a második és
Boros Anikó a harmadik. Ők egy héttel később, a március 15-i ünnepségen kaptak
könyvjutalmat. A Tanácsköztársaság megalakulása 60. évfordulója alkalmából a csapat
akadályversenyt rendezett. A felszabadulás ünnepét a kultúrban, a pártszervezettel együtt
szervezték.
Április végén vöröskeresztes akadályverseny zajlott, amit Takács Ibolya nyert meg, második
Ferencz Csaba, harmadik, Görcsi Lajos és Miklós Sándor lett. Egy csoport részt vett a
Körmenden, a havannai VIT7 tiszteletére megrendezett VIT-vetélkedőn.

VIT: Világifjúsági Találkozó, a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség által szervezett baloldali ifjúsági
világtalálkozó.
7
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12. ábra VIT-vetélkedő Körmenden. (Nagy J. Deáki E. Herczeg L. Boros A. Bakler M.)

1979-től különféle, az addig megszokottól eltérő működésű
közösségek jöttek létre. Elsőként, június 2-án, az úttörőszövetség
születésnapján, egy csoport gyalogtúrára ment Döböhegyre. Egy,
jórészt akkori, hetedikesekből verbuválódott kis csapat
kirándulásokba kezdett.
Ebből a csoportból alakult ki a következő években a
„Túrázók” csoportja, amely a következő hat évben végig járta a
megyét és Zala közeli településeit gyalogosan vagy kerékpárral. Ez
a csoport a hagyományos osztály-raj felálláson túlhaladva és
meghaladva, azonos érdeklődésű gyerekeket tömörített és
egészségesen elegyítette az úttörőraj és a szakkör jellemzőit és
13. ábra A Túrázók jelvénye
példát adva arra, hogy elszakadva a megszokott, kicsit bürokratikus
formáktól, kihasználva a lehetőségeket, „így is lehet”.
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…
A szeptember 29programot az eső
ugyan elmosta, így a
tervezett
akadályverseny és
lövészet helyett a
tantermekben
rendezték be az
állomásokat. Este a
műv. házban műsort
adtak a fegyveres
erők helyi
képviselőinek,
elsősorban a
munkásőröknek.
Szavaltak: Kovács Gyula, Polgár Mária, Horváth Margit, Deáki Erzsébet. Másnap egy
nagyobb csoport a körmendi laktanyában vett részt honvédelmi versenyen, ahol 16
ifjúgárdista rajjal kellett versenyezni. Úttörőink a 4. helyet érték el.
A Mikulás ünnepség ezúttal közös volt az egész csapat számára, a kultúrban. Az ünnepséget
tánc zárta.
Február 13-án egy faliújság-vetélkedő kezdődött. Témája hazánk felszabadulása.
Tavasszal zajlottak az úttörő szaktárgyi versenyek. Itt a matematika versenyen Boros Anikó
és Deáki Erzsébet, a természettudományos (fizika-kémia-földrajz-biológia) versenyen Boros
Anikó, Deáki Erzsébet, Miklós Sándor vettek részt. Ez utóbbi versenyen „bronz” oklevelet
kaptak.
Március 15-én ünnepélyen vettek részt az úttörők és a kisdobosok. 17-én helyesírási verseny
volt. Ezen a nagyobbak közül 1. Deáki Erzsébet 2. Horváth Margit 3. Boros Anikó, a
kiesebbek között 1. Tavasz Erika 2. Nagy Judit 3. Deáki Gyöngyi lett.
Március 21-én a Tanácsköztársaság ünnepén a Túrázók Körmendre mentek, ahol megnézték a
„Forradalmi Szerenád” elnevezésű, középiskolai kórustalálkozót.
Április 4-én akadályversennyel fejeződött be a februárban elkezdődött felszabadulási verseny.
1. Kenguru őrs, 2. Expressz őrs 3. Partizán őrs
Május elsején a Túrázók, kétnapos kerékpátúrára Szentgotthárdra mentek. Az éjszakát
Apátistvánfalván, a táborban töltötték.
Két héttel később a Vadása-tó volt a célpont, ahol egy akadályversenyen 3. helyet érték el. A
hónap végén Anyák Napján köszöntötték az édesanyákat. A gyermeknapot a telekesi csapat
kisdobosaival közösen szervezték, a két falu határát jelölő - azóta már tóvá duzzasztott Sárvíz partján.
Június 1-én volt a Hegyháti Találkozó, ahol helyi és nádasdi szereplőkkel műsoron vettek rész
az úttörők. Ősztől a sárfimizdói gyerekek számára kezdődtek foglalkozások. Ez a kis csoport
12
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egy komplett úttörőcsapat közösségi feladatait látta el. Rá hárult a helyi ünnepek
megszervezése, közösségi programok szervezése. Ennek eredménye, hogy az itteni gyerekek
eléggé önállóan oldották meg feladataikat, viszont a közlekedési nehézségek miatt kiestek a
gersekaráti csapat sok rendezvényéből. Így megalakult a lakóterületi raj.
1980 nyarán többnapos
kerékpátúrán bejártuk
Kőszeget és környékét.
Onnan kiindulva túráztunk a
Kőszeg körüli hegyekben is.
Ugyanebben az évben Boros
Anikó Bulgáriában tölthetett
egy hónapot, Vas megye
testvérmegyéje, Razgrád,
Fekete-tenger parti
táborában, Kranyevóban.
Ekkor a magyar csoport
tolmácsa Pintér György volt.
Szeptemberben, a Fegyveres
14. ábra Úton a Szabó-hegyre - 1980 nyara (Szabó L. Márton Z. Deáki E.)
Erők Napja alkalmából
akadályversenyt szerveztek
és fegyverbemutatót tartottak a határőrök. Hosszú távon ez a kapcsolat nem lehetett tartós,
hiszen a határőröknek elsősorban a határmenti úttörőcsapatok patronálása volt feladatuk.
1981-ben Hegedüs Sarolta vette át a
csapatot, majd egy évvel később
Pintér György folytatta ezt a munkát.
Ez évben, a szomszédos Sárfimizdón
egyfajta
lakóterületi
munka
kezdődött. Annak jegyében, hogy a
programot kell az érdeklődőkhöz
vinni, a helyi gyerekek - erősen
vegyes életkorú - csoportjából
szerveztem területi őrsöt. Ez volt a
második, a hagyományos keretekből
„kilógó” szerveződés. A kis
községben, ahol már vagy másfél
15. ábra Rakétaindítás a fegyverbemutatón. 1980 szeptembere.
évtizede nem működött iskola, ezek
a gyerekek látták el az összes olyan feladatot, amit korábban az iskolától vártak el. Ünnepségek,
társadalmi munkaakciók szervezése, lebonyolítása, többnyire önállóan. Sok minden hárult
rájuk a máshol a fiatalok, KISZ-esek munkájából is, kezdve a helyi ifjúsági klub üzemeltetésén
egészen a könyvtár rendezéséig. Nos, e kis közösség számára kirándulásokat, túrákat
szerveztem. Kiderült, hogy az iskolában megszokott keretek nélkül is élhető úttörőtevékenység
szervezhető. A sárfimizdói, lakóterületi raj nyáron több kiránduláson is részt vett.
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16. ábra A sárfimizdói, lakóterületi raj tagjai Velemben, 1981.( Horváth M. Balogh J. Járfás A. Farkas V. Járfás B.
Balogh K.)

Ezen a nyáron a Túrázók,
eljutottak a Kiliántelepen
megszervezett
országos
szaktáborba. Itt a szakági
versenyen a 2. helyet
szerezték meg. Bejárták
Badacsony, Zánka és Tihany
nevezetes részeit.
A harmadik, a hagyományos
kereteket (egy osztály=egy
raj) meghaladó szerveződés
az úttörőgárda alegység
megjelenése volt.
17. ábra A Túrázok csoportja a tihanyi Óvár csúcsán 1981. (Nyári I.
Baumgartner A. Boros G. Boros M. Berzai R. Domján K. Deáki M.)

esztendővel
később
a
csapat
bekapcsolódott a hazafias-honvédelmi nevelést erősítő, Úttörőgárda működésébe. A
Munkásőrség megalakulása 25. évfordulójára megrendezésre került akadályversenyre kaptunk
meghívást, Sótonyba. A versenyre való felkészülés során egy tablót kellett készíteni a végzett
munkákról, riportot kellett készíteni alapító munkásőrrel. A versenyre készülő raj Vizi Laci
bácsival, a körmendi könyvtár igazgatójával készítették el a riportot. Sótonyban működött a
Munkásőrség lőtere és kiképző bázisa. Ez a verseny, bár nagy sikert nem hozott, elindította azt
a folyamatot, ami két évvel később a csapat átszervezéséhez vezetett.

14
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Májusban ugyanez a raj részt vett a
Szombathelyen
megrendezett
megyei ÚG szemlén, ahol komoly
esély volt a jó eredményre, de a
hiányosan beérkező rajtól levontak
büntető pontokat.
Nyáron a megszokott, apátistvánfalvi
őrsvezetőképző
tábor
mellett
komolyabb létszámmal vett részt a
csapat
a
balatonberényi
gyermeküdülőben
megszervezett
táborban is. Ennek sajátossága volt,
18. ábra A szombathelyi, megyei szemle raja, 1982. (Tóth M. Horváth hogy egyes turnusokban nemzetközi
P. Domján K. Deáki M. Deáki Gy. guggol: Nyári I. Baumgartner A.
jellegű táborozás folyt. A vasi
Deáki I. Görcsi E. )
elnökséggel
kapcsolatban
álló
bolgár, csehszlovák, jugoszláv, osztrák és szovjet gyermekszerezetek csoportjainak
cseretáboroztatása folyt ekkor. Érdekes volt megismeri más szervezetek szokásait, működését.

15
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19. ábra A balatonberényi üdülő

20. ábra Balatonberényi pillanatok.

Ugyanezen a nyáron a Túrázók a „Nagy Kör” elnevezésű kerékpátúrán a Gersekarát - Kőszeg
- Répcelak - Celldömölk - Sárvár - Gersekarát utat tették meg. Kőszegen a várbeli turistaszálló,
Répcelakon a szénsavgyár munkásszállója, Celldömölkön a Ság-hegyen álló turistaszálló adott
fedelet a túrázók feje fölé. Emlékezetes volt az, hogy rögtönzött esőgallérok segítségével óvták
magukat a túra résztvevői a szakadó esőtől, ami Kőszeg és Répcelak között érte a csapatot.
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21. ábra Az ÚG-s versenyraj Körmenden - 1983 május (Hári J. Kondora L. Ferenczy N. Görcsi Cs. Mozsár A. Deáki Gy.
első sor: Deáki I. Boros T. Baumgartner A. Domján K. Deáki M. Gerecsér N.)

Egy évvel később munkásőr úttörőgárdistáink maximális pontszámmal a járási szakági versenyt
megnyerték, így az országos versenyig jutottak, így Zánkán táborozhattak. Apátistvánfalván,
az őrsvezetőképző táborban részt vettek: Czupi Ildikó, Varga Krisztina.
Szeptemberben, Fegyveres Erők Napján rókavadászattal és a helyi munkásőrszakasz tagjainak
köszöntésével ünnepeltek. Egy csoport részt vett a körmendi laktanyában megrendezett „Egy
napig katona voltam” versenyen, ahol több középiskolás rajt lehagyva szerepeltek.

22. ábra Túrázók a Ság-hegyen.

Változások évei
A fent leírt osztály-raj rendszert, ami egyébként jól működtethető lehetett volna, de nem
működött jól, át akartuk alakítani. Ekkor már harmadik éve voltam a gersekaráti 1746. számú
II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat csapatvezetője. A változtatás alapjául az szolgált, a következő
felvetés: A gyerekek hadd válasszák meg önként:
17
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1. Akarnak-e úttörők lenni? 2. Milyen közösségben óhajtanak dolgozni?
Három csoport is működött már korábban, az iskolában és a csapatban, ahol ezek a kérdések
feltehetők voltak. Ezek nem csupán megelőzték, de meg is alapozták a változtatást. Időrendben
első, a már említett, TÚRÁZÓK csoportja 1979-től, a sárfimizdói területi őrs 1981 óta, és az
1982-ben útjára indított munkásőr-ÚG (Úttörő Gárda) csoport.
Így volt példa arra, amit akartunk: 1. Ne kötődjenek a gyerekek csak az életkoruk miatt kialakult
osztályukhoz. 2. Legyen több osztály tanulóiból több vegyes életkorú közösség. 3. Ezeknek a
közösségeknek legyen sajátos, csak rá jellemző tevékenységi körük.
Azzal, hogy elválasztottuk a rajokat az osztályoktól, elválasztottuk az osztályfőnököktől is.
Ettől kezdve nem volt szükségszerű, hogy az osztályfőnök rajvezető is legyen. Önként
jelentkező felnőttekkel oldottuk meg ezeket
a feladatokat.
Volt iskolánkban olyan
munkaformák, amik jól működtek. A
szakkörök. Ezeket a rajokat szakrajoknak
neveztük el, hiszen több és más feladatuk
volt, mint egy hagyományos osztályrajnak. Persze, a változtatás nem csupán az
elnevezésben állt!

23. ábra ÚG- szemlén, Sótonyban 1988.

A lényeg az önkéntesség és a szakképzés
volt. Működött munkásőr-, közlekedési-,
egészségőr- és időnként tűzoltó és honvéd
ÚG-alegység. Ezek a szakrajok jó
kapcsolatokat ápoltak a társ fegyveres
szervekkel és az MHSZ helyi és városi
24. ábra A "Kovács Margit" munkásőr ÚG szakraj zászlója.
szerveivel, melyek szakmai segítséget
nyújtottak. Külön szakrajban dolgoztak a bélyeggyűjtők és a kézimunkázók is. A szakrajokat,
lehetőség szerint magyar névadóról neveztük el. Így Kossuth Zsuzsa, Kovács Margit, Than
Mór neve volt rajzászlóinkon.
A változtatásokhoz meg kellett szerezni az aktuális úttörőelnökség beleegyezését. Hát, mit
mondjak, finoman szólva is hitetlen képet vágtak az egészhez, de végül is ránk hagyták a dolgot:
„Mit lehet tudni?”- legyintésével.
A nyolcvanas évek elejétől országos szinten foglalkoztak az úttörőszövetség megújításával,
korszerűsítésével. Ehhez Csillebércen, a központ képzési központban külön munkacsoport
alakult Papp Gyuri vezetésével.
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A nem megszokott felállással csapatunk is bekerült az úttörőszövetség INTERN
elnevezésű programjába, amely a hagyományostól eltérő szerveződések fejlődésével
működésének tapasztalataival foglalkozott a Szövetségen belül. Ezekkel a, nem hagyományos
szervezetben működő, csapatok számára az INTERN-en kívül létezett az EXTERN, amely az
iskolai szervezeten kívül, azaz lakóterületi, üzemi vagy más alapon működő, valamint a
MAMMUT az ezer főnél nagyobb taglétszámú csapatok működéséről gyűjt adatokat és szervez
tapasztalatcseréket. Emiatt többször kellett a csapatvezetőnek, azaz nekem és a
képzésfelelősnek, Farkas Gyöngyi tanítónőnek Csillebércre utazni. Az egyik ilyen
továbbképzésnek lett a hozadéka a Békés megyei Újkígyós úttörőcsapatával a kapcsolatfelvétel.
Szóba került egy tornyospálcai kapcsolat kiépítése is, de ez nem valósult meg.
Versenyek, vetélkedők, akciók, kiállítások színesítették a munkát. A berhidai, majd a
bérbaltavári földrengés után, szinte azonnal, gyűjtést szerveztünk. A pénz eljuttattuk az adott
településre. Minden nyáron táborozásokat szerveztünk. Kialakult egy táborozó csapat a
Vadása-tó mentén is, a túrákat sem hagytuk abba.

1982-től ÚG-seink (úttörő gárdistáink) minden általános és szakági szemlén részt
vettek. Az alábbi eredménnyel:
ÚG

Téli
túra

1982

Egyéb

városi

megyei országos

IG

verseny
5.hely

Egyéb

városi Megyei országos

verseny
n.k.m.*

1983

1.hely

1984

2.hely

1982
Részt
vett

1983
1984

1985 2.hely

1.hely

1.hely

5.hely

1985

1986 1.hely

1.hely

1.hely

1.hely

6.hely

1986

1987 1.hely

1.hely

1.hely

1.hely

5.hely

1987

1988 1.hely

1.hely

1.hely

3.hely

1989 1.hely

1.hely

1.hely

2.hely
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1.hely

1.hely

1.hely

1.hely

4.hely

1988

1.hely

n.k.m.

2.hely

1989

1.hely

1.hely

3.hely

2.hely
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Nyaranta vendégei voltunk a balatonberényi „Úttörőbarátság” Gyermeküdülőnek. Olyan
létszámmal tudtunk részt venni,
hogy célszerűen át kellett alakítani
a tábor felállását. Ezt a
javaslatomat erősebben támogatták
az elnökségin. Így a turnust nem
sok kis csoporttal töltötték fel,
hanem
három-négy
csapat
nagyobb létszámú csoportjával.
Gondolok arra, hogy a kis csapatok
tagságának
fele,
harmada
eljuthatott
táborba, ahol
a
programok szervezését a saját
csapata
állította
össze.
Altáborokban, egy-egy csapat
szervezete a saját programját a
társaságnak megfelelő igények
25. ábra A felsorakozott tábor Bajánsenyén, 1984 nyarán.
szerint..
Gyakorlatilag
egy
táborhelyen három, négy csapattábor zajlott.
Úttőrőink megfordultak Zánkán, Csillebércen, Velemben, Apátistvánfalván, sőt eljutottak
néhányan a stájerországi Turnersse-hez, a bulgáriai Kranyevóba, a Mari
Köztársaságbeli/Szovjetunió/ Joskar-Olába és a jugoszláv tengerpartra is. A CIMEA
évfordulóra több európai úttörőszervezettel levelező kapcsolatba kerültek a pajtások. Kaptunk
leveleket az NSZK-ból, Finnországból, Nyugat-Berlinből, Bulgáriából, Lengyelországból, az
NDK-ból, Romániából. Az összegyűjtött anyagokból kiállítást rendeztünk az iskolában.

26. ábra A csapat, 1984-ben elkészített, alkotmánya kezdőlapja és első oldala.
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1984. volt a nagy változtatások éve. A fent leírt szakrajok rendszere került bevezetésre az
úttörők között. A kisdobosoknál - figyelemmel az életkori sajátosságokra - megmaradt az egy
osztály-egy raj rendszer. Márciusban - első ízben - megrendezésre került a „Márciusi
Húsdaráló” fantázia nevű, nyolc napos programsorozat. Ekkor minden napra jutott valamilyen
vetélkedő, verseny, kiállítás vagy más rendezvény. Ugyanebben az évben került át csapatunk a
körmenditől a vasvári úttörőelnökség körzetébe. Bajánsenyén rendeztük meg csapatunk 2.
önálló táborát. Ennek bázisa a helyi iskolaépület volt. A táborozás ideje alatt eljutottunk
Őriszentpéterre, Szalafőre, Kercaszomorra. Megismerkedhettünk a helyi lelkész Bibliagyűjteményével. Egy éjszakai riadót szerveztek nekünk a helyi határőrs katonái.
Magyarszombatfán korongozással ismerkedtünk, Őriszentpéteren moziban voltunk.
Megnéztük a veleméri templomot. Összességében, nem unatkozott, aki ezen a nyáron eljutott
csapatunk táborába.
Elkészült az amúgy ország szerte kampányszerűen megkövetelt Csapatalkotmány. Ebben
összegezték a csapatok működésének szabályait, különösen azokat, amik egyedivé tették az
adott csapat működését. Így a gersekaráti csapat alkotmányában szerepeltek a szakrajok
működésével és a csapat sajátos kitüntetési rendszerével kapcsolatos pontok is.
Ugyanebben az évben a csapat átkerült a vasvári úttörőelnökség hatáskörébe. Az
úttörőgárdisták riportot készítettek Boros Máté alapító munkásőrrel.

27. ábra Az OT oklevele átadása.

15.b. Az újkígyósi strandtábor 1985.
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1985-ben elkezdődött az új iskola építése a Honvéd
utcában. Április 4-én kerékpártúrát rendeztek
Nemesmedvesre. Itt találkoztak az akkori polbeat
egyik ismert képviselőjével, Dinnyés Józseffel.
Ugyanebben az évben csapatunk, közösségi
kitüntetést kapott. Eddigi munkájával elnyerte a
Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa
Dicsérő Oklevelét, az az év május 24-én, a
hagyományos gyermeknapi program alkalmából
adott át Bódy József vasvári úttörőelnök. Felvettük
a
kapcsolatot
a
békésmegyei
Újkígyós
úttörőcsapatával, amely szintén részese volt az
INTERN programnak. Ettől kezdve több
alkalommal táboroztak az újkígyósi gyerekek itt, a
mieink pedig „Lenn az Alföld tengersík
vidékin…” – ahogy Petőfi írta. Táborozóink
eljutottak Gyulára, Szegedre, Békéscsabára,
Szabadkígyósra, ők pedig, Szombathelyre,
Körmendre, Kőszegre és az Őrségbe. Ebben az
évben szerveztünk először sátortábort a Vadása-tó
partjára. Augusztus 15-én földrengés volt
28. ábra A Dicsérő Oklevél
Peremarton-Berhida-Balatonfűzfő
körzetében.
Szeptemberben az úttörőcsapat gyűjtést szervezett a károsultak megsegítésére. Ennek a
gyűjtésnek az eredményét Peremartonba juttatták el. Októberben kirándult egy csoport
Körmendre. Novemberben Gersekarátra látogatott az akkori államfő, Losonczi Pál, a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöke. Megszemlélte az épülő iskolát. Két úttörő, Czupi
Ildikó és Szép Zsolt virágot adott át az elnöknek.
1986-ban szerveztek először a munkásőr
ÚG-sek a helyi Ifjú Gárda szakasszal
együtt terepversenyt, melyet Kovács
Margitról,
korábbi,
megyei
úttörőelnökünkről neveztek el. Ez lett a
„Kovács Margit Emlékverseny”, amely
összesen ötször került megrendezésre.
Ezen, az első ilyen jellegű versenyen,
négy úttörőcsapat versenyző raja vett
részt. (Rábahídvég, 504-es, 5121 és a
saját csapat) A normál szakági
versenyeknél
keményebb,
szakmai
feladatokkal és a Munkásőrség széles
körű szakmai, technikai támogatásával.

29. ábra Elnöki látogatás Gersekaráton.

’86 nyarán, egy vadásai táborozáskor,
ami a csepeli Hunyadi János úttörőcsapattal közös programokkal töltöttünk, született meg a
csapat csatakiáltása:
„ Tizenhét, negyvenhat - ez a gersei csapat, Rá-rá Rákóczi! Rá-rá Rákóczi! Hajrá! ”
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1986. szeptember 1-én átadták az új iskolaépületet, ahol jutott egy szoba a csapatnak is. Az
iskolába belépőt pedig a csapatfal fogadta a mai „patkányos” falikép helyett.

30. ábra Az iskolaépület két évvel az átadás után (1988)

31. ábra Az úttörőszoba egyik sarka
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32. ábra Évzáró foglalkozás az úttörőszobában (1989)

Szeptemberben látogatást tettek a szombathelyi Garasin laktanyában. Itt fegyverbemutatón
vettek részt és egy teszt kitöltésével Nagy Éva repülést nyert. Egy hónappal később egy
úttörőnk háborús éles lőszert találta Papdombon. Beszolgáltatta.
1987. hóviharral kezdődött. Az úttörők is kivették a részüket a lehullott hó eltakarításában,
különös tekintettel az iskola padlásán felhalmozódott hómennyiségre, ami beázással fenyegette
a frissen átadott épületet. Ismét megrendezésre került a „Kovács Margit Emlékverseny”, most
már a második. Tavasszal megjelent a „GÁRDISTA” című kiadvány, ami a körmendi és a
vasvári IG és ÚG parancsnokság területén folyó munkát mutatta be. Nagyjából ebben az időben
a csapat beszerzett a Hadtörténeti Múzeumból két hatástalanított géppisztolyt, amin az ÚG-sek
megtanulhatták a fegyver részleges szétszerelésének fogásait.
Ebben az évben is
megrendezésre került a Fegyveres Erők Napja. Ekkorra az úttörőavatás időpontja is átkerült
erre a napra, a gyermeknapról.
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33. ábra A 88.M tábori sapka, csapatjelvénnyel.

1988 márciusában két postaigazgatóság (soproni és szegedi) segítségével elkísértünk egy
levelet Újkígyósra. Érdekes ötlet volt és jól sikerült. Pár óra alatt eljutottunk az ország túlsó
végébe.

34. ábra Az újkígyósi táborzók a gersei kultúr udvarán 1988 nyarán.

Nyáron ezt egy táborozó csoport követte, oda-vissza, azaz a Békésben együtt táborozók
folyatták a tábort itt, Gersén. Szintén 1988-ban készültek el a „tábori sapkák”, amiket valóban
táborozások során használtunk.
1989 januárjában elhangzott Pozsgay Imre „népfelkeléses” nyilatkozata és ezzel el
bizonytalan, a fennálló rendszer bukásához vezető folyamat vette kezdetét. Január végén
földrengés rázta meg a környéket. Ennek központja Bérbaltavár mellett volt, de érezhető volt
az egész Hegyháton. A csapat gyűjtésbe kezdett. Az összegyűlt pénzt , ami több, mint 10ezer
forint8 volt, eljuttattuk a helyi úttörőcsapathoz. A csehiminszenti csapat levélben köszönte
meg a segítséget.
A kisdobosok Vasváron szerepeltek a „Holle anyó” bábelőadással, március 21-én. Március
végén, ismét megrendeztük a „Kovács Margit Emlékversenyt”. Április 27-én olvasási verseny
zajlott, melyen 12 versenyző közül Németh Henrietta első, Nagy Katalin harmadik helyezett
lett. Ez év májusában jelent meg az időközben megszűnt „GÁRDISTA” lap helyett a csak
8

10.000 Ft 1989-ben komoly összegnek számított.
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helyi híreket tartalmazó „ÚTTÖRŐ” az 1746.sz. II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat híradója.
Ekkor a csapat létszáma 82 fő volt. A rendszerváltozás eredményeképp sokan kiváltak a
csapatból. (Történtek kísérletek a plébánia védőszárnyai alatt cserkészcsapat alakítására is. Ez
azonban soha nem öltött hivatalos formát.)

35. ábra Az 1989 tavaszán megjelent "ÚTTÖRŐ" című kiadvány fejléce
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1989. szeptember 30-án csapatunk úttörői az első között voltak, akik felmehettek az
országhatáron álló Írottkő kilátóba. Novemberben egészségügyi vetélkedő volt négy csapat
részvételével. A versenyt a „Blendi” csapat nyerte. Második az Óceán, harmadik a Makk Marci.
December végén felhívás érkezett a megyei elnökségtől, a romániai harcok áldozatainak
megsegítésére. A felhívás egy része jól tükrözi az akkori állapotokat:
„… egyre inkább fel kell készülni arra, hogy a társadalmi-politikai folyamatok még tovább
nehezítik tevékenységünket9 ”
A harcok áldozatainak megsegítésére élelmiszer- és ruhagyűjtést szerveztek, melyben a fő
szerepet lelkes szülők vállalták.
Az automatizmusok még
működtek - zajlottak az
akciók, a különféle szemlék,
versenyek, de a lendület már
leginkább a levágott fejű
csirke
utolsó
köréhez
hasonlított.
Minden
bizonytalanná,
viszonylagossá vált. Az állam
kilépett a párt által támogatott
gyermekmozgalom mögül.

36. ábra Túra az Írottkőre. 1989. szeptember 30.

A rendszerváltozáskor a
csapat egy része eltávozott és
maradt a kemény mag, ami
nem feltétlenül volt baj.
„Inkább kevés oroszlán, mint
sok nyúl.10”

1990-ben még folyt az útkeresés. Az bizonyossá vált, hogy új formákat kell találnunk a korábbi
tartalomhoz. Ez nem volt egyszerű, de a korábban kialakított, hagyományostól eltérő forma
sokat segített. Miután a turisztika és a táborozás komoly múlttal bírt a csapatban, így erre az
irányra fókuszáltunk. Ehhez minden feltételünk adott volt. A csapat megfelelő mennyiségű
sátorral és hálózsákkal rendelkezett.
Megrendezésre került az utolsó „Kovács Margit Emlékverseny”. Ezen már csak helyi rajok
vettek részt. A célpont a „kémény” volt, az egykori Szálláshely település helyén.

9

A Magyar Úttörők Szövetsége Vas Megyei Elnöksége 1989. december 29-i keltezésű levele csapatvezetőkhöz.
Gárdonyi Géza: Az egri csillagok

10

28

PINTÉR GYÖRGY: AZ 1746.SZ. II. RÁKÓCZI FERENC ÚTTÖRŐCSAPAT TÖRTÉNETE

37. ábra Felsorakoztak a rajok az V. KME-versenyre 1990 márciusában.

Ez volt a nyolc esztendővel korábban létrejött úttörőgárda hattyúdala. A honvédelmi szakirány
további működtetésével felhagyott a csapat, nem akarta kitenni az ebben résztvevőket „gyanús,
kommunista összeesküvés” vádjának.
A nyár folyamán, július 10. és 19. között kerékpártúra zajlott a csapat szervezésében a Rába
forrásától, a stájerországi Passailtól, a folyó győri torkolatáig.
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38. ábra Túracsoportunk a helyi vendéglátókkal a Rába forrásánál, 1990. július 11-én. (a csoport tagjai: Kovács László,
Tóth Zoltán, Domján István, Kovács Zsanett, Osvald Bernadett, Nagy Éva, Pintér György, Tóth László)

Majd a július végi újkígyósi táborozásunkra, „válaszul”, onnan érkezett tizenöt táborozó
Gersére. Az élénk, nyári program volt az utolsó, klasszikus értelemben vett úttörőnyár.
A ’90-es évek elején még aktív életet élt a kis létszámúvá vált csapat. Gyakran jártunk
túrázni. A valódi úttörőéletnek még kedvezett is ez a változás. Valóban csak azok voltak a
csapat tagjai, akiket érdekelt a dolog, Ráadásul megszabadultunk minden fölösleges
adminisztrációtól. 1992-ben a telekesi vadászház mellett a tisztáson tettek fogadalmat az
újonnan avatottak.

39. ábra Az utolsó sátortábor Csillebércen 1995 nyarán (táborozók: Gyetvay Gábor, Gyetvay Zsolt, Németh Szabolcs,
Bakler János, Tuboly Zsuzsanna, Mühl Adrienn, Balogh Ferenc, Németh Péter Balogh Zoltán, Csarankó István)
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40. ábra A csoport Döbörhegyen

A következő 1994-ben Döbörhegyen volt találkozónk a körmendi úttörőcsapat, a 668as tagjaival egy jókedvű sportdélutánon. Kirándultunk Répcelakra, Sárvárra.

41. ábra Répcelakon, a szénsavgyárban.

1995-ben Csillebércen táboroztunk. Ellátogattunk a Honvéd Dunai Flottilla újpesti
bázisára is. Itt kis betekintést nyertünk a hadihajós és a tűzszerész katonák életébe.
Nem sokkal ezután a csapat felfüggesztette működését. Hivatalosan a mai napig nem
szűnt meg, de gyakorlatilag nem működik.
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42. ábra A Flottillánál 1995 nyarán.

Horváth Sarolta

Solymosi Mária

Gosztolya József

Papp Ilona

Vasi Katalin

Joó Márta

Szabó Margit
(Tóth Istvánné)

Hegedüs László

Hajbáné
Horváth Éva

Hegedüs Sarolta

Pintér György
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43. ábra A "GÁRDISTA" első száma, 1987. május.
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44. ábra Az utolsó KME menetlevele 1990.
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Zárásként

Gersekarát eddig hatvannyolc esztendős történetéből negyvenháromban volt jelen az
úttörőmozgalom. Ez alatt az idő alatt felnőtt egy generáció, amelynek életét többé-kevésbé
befolyásolta a helyi úttörőcsapat működése. Élményeket, mosolyogva felidézhető emlékeket
adott, esetleg csalódások kudarcok forrása volt, de mindenképpen része volt annak az akkori
életnek. Volt, aki vörös nyakkendőben járta be az ország szép tájait, akit a pályáján indított el
a mozgalom, s volt, akinek felejthető epizód volt csupán az életének ez a korszaka.
Közülük azoknak, akikkel együtt éltük át ezeket az éveket, köszönöm, hogy részese lehettem
életüknek és ők is meghatároztak sok dolgot az én életemben!

Pintér György
a csapat utolsó vezetője

A címlapon szereplő fénykép Lókiné Csarankó Melinda jóvoltából és engedélyével
szerepelhet. Az 1947-ben készült Karátföld képeslap eredtije Farkas Imre tulajdona.
Köszönet a segítségért!
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