
Immár hagyománnyá vált, hogy minden esztendő
ben segítséget nyújtunk az egyéni, az őrsi, a raj- és 
a csapattervek elkészítéséhez. Időrendi sorrendbe ál
lítottuk össze a legfontosabb tennivalókat. Most csak 
az első negyedévre teszünk javaslatot. Ezeknek a se
gítségével alakíthatjátok ki saját ötleteiteket, elkép
zeléseiteket, vállalásaitokat. Természetesen minden 
úttörőcsapatnak vannak sajátosságai, erre kell épí
teni a terveket. ígérjük, hogy az elkövetkező negyed
évek tervét is idejében megtalálhatjátok majd la
punkban.
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— A hónap egyik őrsi összejöve
telén beszélgessetek az új 12 pont
ról. (Megtalálható az úttörőzseb- 
könyv 2. oldalán is.)

— írjátok össze javaslataitokat a 
csapat programjához.

— A 4+1 akció elindítása. Ismer
jétek meg a négy feladatot.

— Battonyaiak, makóiak, ti ün- 
neplitek elsőként lakóhelyetek fel- 
szabadulásának 35. évfordulóját: a 
szabadság napját.

— Valamennyien újítsátok meg a 
társadalmi kapcsolatot a KlSZ-esek- 
kel, a patronáló üzemmel, a szocia
lista brigáddal, a családokkal.

— A csapat meghirdeti a tudomá
nyos-technikai szemlét.

— Az idén is folytathatjátok a ko
rábban meghirdetett „A művészetek 
vándorútján” elnevezésű kulturális 
játékot. A jelentkező kollektívának 
(őrs, szakkör, napközis csoport stb.) 
ötven feladatból tízet kell kiválasz
tania. A játék kerete: vándorút. A 
feladatok között lehetnek portyák, 
utazások (képzeletbeliek is), megis
merés (pl. baráti népek táncos kör

játéka), valamint gyűjtő- és alkotó
munka. A legjobb munkát végző kö
zösségek elnyerik „A művészet ba
rátja” címet.

— Ugyancsak folytassátok a ta
valy is már sok sikert elért Bará
taink . . .  közművelődési játékot. Ba
rátotok lehet a könyv, a múzeum, a 
film, a rádió, a televízió, a színház, 
a muzsika, a tánc a szép szó, az új
ság és a technika. Ebben a hónapban 
beszéljétek meg, hogy mivel (eset
leg többel is) köttök barátságot és 
hogyan valósítjátok azt meg.

— A csapat meghirdeti a kulturá
lis szemlét, az úttörők és kisdobosok 
amatőr művészeti tevékenységének 
játékos vetélkedőjét. A szemlén ren
geteg lehetőség nyílik a tehetségek 
kibontakoztatására. Az alábbiakra 
nevezhettek be: énekszóló, énekket
tős, énekhármas, éneknégyes, éneklő 
raj, énekkar, éneklő csoport (kama
rakórus), szólóhangszer, kamaraze
ne, zenekar, versmondás, mesemon
dás, prózamondás, irodalmi színpad, 
gyermekszínjátszás, népi játék, tánc, 
báb, valamint az éneklő ifjúság kó

russzemle és az éneklő ifjúság a 
mikrofon előtt.

— Felhívjuk figyelmeteket a már 
hagyományossá vált pályázatokra, 
amelyeknek a felhívását a Pajtásban 
találjátok majd meg. Meghirdetik a 
képző- és iparművészeti pályázatot, 
a fotópályázatot és a népművészeti, 
népi iparművészeti pályázatot.

— Két — szintén hagyományos — 
fesztivál megrendezésére is sor ke
rül. Az egyik: a nemzetiségi úttörő
fesztivál, a másik: országos úttörő- 
bábjátékos fesztivál.

— Már most kezdődhet a felké
szülés a Kazinczy-versenyre.

— Minden őrs részt vehet a „Haj
rá, őrsök” elnevezésű olimpiai tö
megsport-akcióban. Az őrsök telje
sítményét havonta a rajnaplóban 
összegezzétek.

— Szeptember 29.: a fegyveres 
erők napja. A csapatok ezen a na
pon tartják a csapatzászló ünnepét. 
Számjátékkal, túrával, akadályver
sennyel tarkított programmal teheti- 
tek igazán érdekessé a nap esemé
nyeit.

— Október 2.: nemzetközi béke
nap.

— Október 6.: em lékezzetek meg 
az 1849-ben A radon kivégzett tizen
három  honvédtábornokról. (E szo
m orú történelm i esem ény 130 évvel 
ezelőtt történt.)

— Ebben a hónapban ülnek össze 
a  megyei úttörőparlam entek. I tt v á
lasztják  meg az országos úttörő- 
parlament. küldötteit.

— M egkezdhetitek a felkészülést a 
tudom ányos-technikai úttörőszem lé
re. (A következő vetélkedőkön ve
hetnek részt a társadalom kutató  ú t
törők: Az em ber és a term észet. — 
T erm észetkutató úttörők: Az em ber 
és a  társadalom . — Ü ttörőtechniku- 
sok: A technika az em ber m inden
napi életében. — Ú ttörő mezőgazdá
szok: A mezőgazdaság és a vegy
ipar. — Az orosz nyelv bará ta i: A 
szocialista országok barátsága. — 
Nemzetiségi nyelv- és irodalmi szak
körök résztvevői: Több nyelven egy 
akaratta l. — Eszperantó vetélkedő: 
A világ gyerekeinek élete. — Ú ttö

rő-m atem atikusok vetélkedője (főleg
7. és 8. osztályosok részére): M inden 
vetélkedőn 3 fős csoportok indu lha t
nak. Felkészülési idő: decem ber 
végéig.

— N yújtsatok segítséget m ind
annyian a term előszövetkezeteknek 
és az állam i gazdaságoknak az őszi 
betakarítási m unkálatokban, A 
m unkát az úttörőtanács szervezze!

— Október hónapban ism ét meg
kezdi adásait a  G yerm ekrádió Száz
szorszép Színháza (A színház k riti
kusokat keres. Ti is azok lehettek, 
ha az előadásokat m eghallgatjátok, 
m egvitatjátok, s vélem ényeteket el- 
külditek  a rádióhoz.)

— O któber hónap alkalm as az é r 
tékterem tő, értékterm elő m unkára. 
M it dolgozhattok? Játszótér, grund 
rendbentartása, Esős időben a csa
patotthont, pinceklubot csinosítsá
t o k . .. Jelszó: Tettekkel a mi v ilá
gunkért!

— E hónap még az összetett ú ttö 
rő  honvédelmi verseny (UHV) fel
készülésének az ideje. De ahol m ár

jól felkészültek a résztvevők, lebo
nyolíthatjátok a háziverseny őszi 
fordulóját.

— Ugyancsak októberben kezdő
d ik  a nemzetközi iskolakupa úttörő 
közlekedésbiztonsági verseny is. El
ső fordulója term észetesen az isko
lában m egrendezett alapfokú ver
seny. Ekkor alakul ki a két fiúból 
és két lányból álló  csapat, am ely a 
középfokú versenyen képviselheti a 
csapatot.

A H ajrá őrsök! sportakció kereté
ben rendezzetek egy nagy tú rá t la
kóhelyetek környékén. A V ár a te r
m észet turisztikai já ték  is hozzá 
kapcsolható. Ilyenform án a tú 
ra  legkevesebb hat kilom éter hosz- 
szú legyen.

O któber 31.: takarékossági v ilág
nap. Nézzetek körül az iskolában, 
otthon, a m indennapi életben, mivel 
és hogyan takarékoskodhattok. Az 
úttörőszövetség a  MÉH Tröszttel kö
zösen hasznosanyaggyűjtési versenyt 
szervez az iskolák úttörőcsapatai 
között.

— November 4. Ságvári Endre 
születésnapja. Ságvári-csapatok, e 
nap számotokra ünnep, a csapatnév
adó napja.

— November 7. a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 62. évfor
dulója. Küldhették üdvözlőlapot a 
szovjet, vagy más baráti országban 
élő levelezőtársatoknak, ismerősö
töknek.

— Tegyetek virágot a szovjet hő
sök emlékművére.

— Megkezdődnek a felvételi pró
bák az első és negyedik osztályok
ban a kék és vörös nyakkendőért. 
Kisebb barátaitok sok-sok segítséget 
várnak tőletek.

— November egészségnevelési és 
fogászati hónap. A csapatfaliújságok 
hívják fel a figyelmet a legfonto

sabb egészségügyi teendőkre (pl.: 
evés előtti kézmosás, mindennapos, 
rendszeres fogmosás, a tízórai elfo
gyasztásának módja).

— Nyolcadikosok! Ebben a hónap
ban többször is beszélgettek majd a 
jövőtökről. Melyik az a pálya, ame
lyet érdemes élethivatásul választa
ni? Tartsatok rajösszejöveteleket, 
kerekasztal-vitákat. Hívjatok felnőtt 
vendégeket, akik választ tudnak ad
ni kérdéseitekre.

— Egy őrsi vagy rajösszejövetelen 
beszélgessetek Debrecenről, az úttö
rőparlament városáról. Hívjatok 
vendégül olyan felnőttet, aki járt 
már e szép tiszántúli városban.

— November 22—24.: Debrecen
ben tanácskozik a VII. országos út
törőparlament. A Rádió, a Televízió,

valamint az úttörőlapok segítségével 
kísérjétek figyelemmel a tanácsko
zás eseményeit.

— 61 évvel ezelőtt, 1918. novem
ber 24-én alakult meg a Kommu
nisták Magyarországi Pártja. Egy 
szál vörös szegfűvel köszöntsétek a 
kommunistákat (szülőt, pedagógust, 
pártoló tagot).

— Ebben a hónapban a rajközös
ségek megbeszélik az úttörőév első 
három hónapjának tapasztalatait. 
Számadás az eddigi munkáról. (Az 
egyéni vállalások, megbízatások ér
tékelése bekerülhet a zsebkönyv 45. 
oldalára.)

— Ifitoborzót rendez a csapat. Ti 
is segítsetek. Keressetek fel olyan 
KISZ-es fiatalokat, akik szívesen el
jönnek hozzátok ifjúvezetőnek.
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