
Az úttörő és kisdobos mozgalom az 1970-1980-as években  

 

Pallagi Ilona visszaemlékezése: 
Az 1980-as évek elején a 7. és a 8. osztályos tanulóknak olyan „táborokat” szerveztek, mint 
például almaszedés a felsőzsolcai almásban. Ezek mégis vidám hangulatban teltek. Szintén 
ezen osztályok tanulói segédkeztek az I. számú óvoda parkosításában, a tuják ültetésénél. 
Ezekre a tevékenységekre az őrsi foglalkozások keretén belül került sor. A tanév elején 
akadályversenyeket rendeztek, amik az iskolából indultak, és a Kemeji erdőnél értek véget. 
Az akadályok leküzdése közötti időt az őrsök munkás dalokat énekeltek. Minden évben május 
utolsó hetében avatták az úttörőket és a kisdobosokat is. Az úttörők piros, a kisdobosok kék 
nyakkendőt kaptak. Az egyenruhát az ünnepségeken kötelező volt hordani. Úttörőtáborok is 
voltak szervezve. A kéthetente tartott őrsi foglalkozásokon, kötelező volt részt venni. 
 
Szakálos Zsuzsanna édesanyjának visszaemlékezése: 
A Kóczán kastély udvarán történt az első osztályosok kisdobossá avatása. A Katonák kötötték 
a nyakukba a kék nyakkendőt az 1970-es években. A gyerekek úttörőkké 5. osztályos 
korukban váltak. Minden úttörő magának választotta az úttörő „keresztszüleit”. A friss úttörő 
nyakába már ezek a keresztszülők kötötték a nyakkendőt. Az ongai úttörőcsapat Zrínyi Ilona 
nevét viselte. A mostani GAMESZ épületében volt a KISZ klub, és a könyvtár is.  
 
Majzik Katalin (37) visszaemlékezése: 
A KISZ, a Kommunista Ifjak Szövetsége szervezet rövidítése volt. A mai GAMESZ helyén 
volt a KISZ klubhelysége. Minden akkori nagy ünnepről megemlékeztünk, amik ma már nem 
is ünnepnapok. Ilyen volt: április 4-e, november 7-e, május 1-e. ezekre az ünnepekre, és úgy 
általában is sok programot szerveztek. A KISZ-ben volt titkár, és különböző tisztségviselők is. 
A Csanyikban voltak a KISZ vezetők különböző továbbképzései. Az akadályversenyeken 
őrsönként szálltunk harcba. Ennek során, 8-10 állomáshelyen különböző ügyességi és 
szellemi feladatokat kellett megoldanunk. Az utolsó állomás a Kemeji erdő előtti tisztás volt. 
Itt hirdették ki az eredményt is. Egy évben két akadályverseny is volt. 
Egy osztályon belül több őrs is működött. Minden őrsnek volt vezetője, aki általában a 
legjobb tanuló volt. A foglalkozásokon megbeszéltük a teendőket, és az aktuális problémákat 
is. Az úttörőknek 10 pontban, míg a kisdobosoknak 5 pontban volt összefoglalva a 
szabályzatuk. A hulladékot – vas, papír, rongy- is őrsönként gyűjtöttük akkoriban.  
 
Kovalcsikné Czifrus Jolán (70) visszaemlékezése: 
Az őrsi tisztségbeosztások a következők voltak: őrsvezető, őrsvezető helyettes, egészségügyi 
felügyelő, kultúros, krónikás, szakács, kincstáros, nótafa, mókamester, természetvédelmi 
felügyelő, zászlós, társadalmi munka felügyelő, sportfelelős, hírvivő. 
 
Majzik Istvánné (39) visszaemlékezése: 
Az akadályversenyt minden évben szeptember 29-én tartottuk, a fegyveres erők napján. 
 
Forgács Józsefné (69) visszaemlékezése: 
Az úttörő hát ott volt, ahol ma az idősek otthona van. Az úttörők feladata volt például, hogy 
az iskolából távozva a közlekedési szabályok betartására ügyeljenek. De hangosan kellett 
köszönteniük az utcán elhaladó embereket is. 


