
4 D O L G O Z Ó K  L A P J A 1966. feb ruár 9. szerda.

Pályaválasztási tanácsadói

4  LÁNCOK PÁLYAVÁLASZTÁSÁRÓL
Ha országosan gondot je

len t a nők elhelyezkedése, me
gyénkben akkor fokozott gon
dokról kell beszélnünk. M ert 
igaz ugyan, hogy a nagyobb 
m értékben iparosított megyék 
közt ta rtanak  bennünket szá
mon, ám ugyanakkor kevés 
az olyan könnyűipari üze
münk, mely a hagyom ányok
nak megfelelően elsősorban a 
nők foglalkoztatására ta rtana  
igényt. Különösen akkor 
szembeszökő a kérdés, ha 
tudjuk azt is, hogy az idei 
tanévben az általános iskola 
padjaiból kikerülő mintegy 
4600 gyermeknek m ajdnem  a 
fele, a középiskolákból kike
rülő ezerhatszáz fiatalnak pe
dig több m int a fele lány.

Az általános iskola elvég
zése u tán  sokan jelentkeznek 
középiskolába. A gim náziu
mok esetében lappangó gon
dokról kell szólnunk. Hová 
kerülnek, milyen szakképzett
séget szereznek m ajd a vég
zett tanulók? Különösen si
kertelen egyetemi, főiskolai 
felvételi u tán  sok leány éle
tében indokolatlanul törés kö
vetkezik be: fokozatosan
csökken, sőt, az idén meg is 
szűnik az „íróasztalok ú jra 
term elődése”, az adm inisztra
tív  m unkakörben való alkal
mazás lehetősége, valam ilyen

szakképzettséget kell tehát 
szerezni.

Sokan — elsősorban a szü
lők kellő tájékozódása hiá
nyában — nem gondolkodnak 
időben a problém a helyes 
megoldásán. Hogy csak né
hány terü lete t em lítsünk: a 
mezőgazdaságban ugyan m a
radnak, de még m indig nem 
a kellő szám ban falusi fiata
lok, így leányok is. Holott a 
mezőgazdaság változott körül
ményei között néhány m unka- 
te rü le t szinte kizárólag női 
szakm unkásokat igényel. így 
például a zöldségtermelő és 
hajtató , dísznövénytermesztő 
és kertépítő, gyümölcster
mesztő, barom fitenyésztő és a 
borjúnevelő szakmák.

Az ipari szakmák közt 
ugyancsak vannak kihaszná
latlan  lehetőségek. A ta tabá
nyai Cement- és Mészmű pél
dául három  esztergályos le
ánytanuló t is alkalm azna az 
idén, ha lenne rá  jelentkező. 
A KOMÉP tíz hegesztőt ke
res — akár lányok is lehet
nének. Ugyancsak lehetőség 
volna akár tizenkét leány 
szobafestő-tanuló szerződésé
nek m egkötésére is. A gép
járm űvillam ossági szerelő 
szakma is megfelel a lányok 
alkati követelm ényeinek. S aj
nos, a tájékozatlanság követ
keztében azonban nem  tudják

a szülők, hogy m indezeken a 
m unkaterületeken a női m un
kaerő ugyanúgy helytállhat, 
m int a  férfiak. A dottak az 
egészségügyi feltételek is.

Ugyanakkor viszont, szintén 
sajnálatos módon, számolni 
kell egy 'másik tényezővel is. 
Nem egy vállalat van a me
gyében, ahol — b ár alkal
m azhatnának női m unkaerőt 
— elzárkóznak a leánytanu
lók szerződtetésétől.

A lányok szakm aelsajllíta- 
sa tehát nem m egoldhatatlan 
problém a, még akkor sem, ha 
a  következő tanévre megje
lölt keretszám ok kisebbnek 
m utatkoznak is az igényeknél. 
Szem besítenünk kell végre a 
lányok pályaválasztási lehe
tőségeit a felm erülő igények
kel. Ez m indkét oldalról — 
a szülők részéről is, a válla
latok és iparitanuló intézetek 
részéről is — fokozott erő
megfeszítést kíván. Szükség 
van erre  a szembesítésre, 
m ert így lehetőség nyílik a r 
ra, hogy a leányok is meg
ta lálják  helyüket, megfelelő 
m unkaterületüket a társada
lomban, a megye határa in  be
lül is.

—i—s.

A SZÁZADUNK SOROZAT
— és a könyvtár kérése

A Televízió Századunk cí
mű sorozata népszerűnek ígér
kezik a nézők körében. A Sza
rajevótól a háborúig című el
ső adás u tán  m ár készül a 
második, a folytatás is, hogy 
a film eleven hatású  lehetősé
geivel élve, a korabeli h íra
dókat, filmfelvételeket, doku
m entum okat felhasználva, k i. 
teljesítse azt a képet, am elyet 
századunk első évtizedeiről ki
alakítottunk.

A törekvés, hogy a XX. szá
zad életének sorsdöntő ese
m ényeit történeti hűségükben, 
összefüggéseikben m utassák be 
— találkozik a néző igényével, 
hiszen ma különösen nagy ér. 
deklődés nyilvánul meg m úl
tunk  és a közelmúlt eseményei 
iránt. S m ár az első adás is 
hatásos összegezését adta a 
kornak,' kitűnő képet rajzolt a 
világpolitikai helyzetről, az 
im perialista nagyhatalm ak tö
rekvéseiről, a diplomáciai m a. 
nővérekről, a népek szociális 
elnyomorodásáról, — s így vá
rakozás előzi meg a februári 
folytatást.

A nagyközönség „történel
m i” érdeklődését szeretné fo
kozni, s tájékozódását kívánja 
szolgálni a m aga m ódján a 
József A ttila Megyei Könyv
tá r  is.

Kétezer forint 
—  és a szomódi példa

A tatai járás könyvtárai 
szép eredm ényt értek ei a 
könyvterjesztésben, az olvasó
mozgalom kibontakoztatásá
ban. Az elm últ öt esztendő 
a la tt jelentősen gyarapodott a 
községi könyvtárak állom ánya 
is. Az 1960 évi 21 ezer kötet 
helyett jelenleg csaknem 44 
ezer kötet könyvvel rendel
keznek a községi könyvtárak 
a járásban. A jelentős állam i 
segítségen kívül nagy mér
tékben köszönhető ez az ered
mény a helyi tanácsok támo
gatásának is.

M indennek ellenére akad 
néhány község, ahol az egy 
lakosra ju tó  könyvállomány 
nem éri el a járási átlagot.

így van ez Bokodon, Kör- 
nyén, Neszmélyen, Vértes- 
somlón, Tardosbányán és Tar- 
jánban.

Hogyan lehetne ezen változ
ta tn i?  Talán úgy, hogy más 
helyi szervek is hatékonyab
ban tám ogatnák a könyvtá
rakat. A m iként a szomódi 
példa is m utatja. I tt eredm é
nyesen működik a könyvtár, 
megfelelő a könyvanyag is. A 
term előszövetkezet vezetősége 
mégis kétezer forintot a ján 
lott fel ebben az eszfenoő- 
ben a könyvállomány gyara
pítására. S más községekben 
is van lehetőség a szomódi 
jó példa „utánzására”.

Vasárnap délelőtt ism ét if
jú  em berek ültek a ta tabá
nyai Népház nagy előadóter
mében az Országos Filharm ó
nia ifjúsági hangversenyén. 
Ezúttal a tatabányai Erkel 
Ferenc Zeneiskola művészta
nárai léptek fel, s előadásuk 
m aradandó élm ényt jelentett.

A m int a Zenével a vdág 
körül cím is jelzi, széles ská
lájú, a zeneirodalom kü;ön- 
böző alkotó egyéniségeit D e
m ut a tó m űsort hallhattak  az 
ifjú zenebarátok. Lukin Lász
ló hangulatos összekötő szö
vege terem tett egységet a ze
neszámok között s k itűnő ke
retbe foglalta a produkciói.

H orváth Jenő K álm án Bo
rodin operájából Igor herceg 
áriá já t szólaltatta meg, meg
győző erővel, teljes átélés
sel, s m éltán ara to tt sikert. 
V ajda Ilonka Liszt: Des-dur

Consolationját adta elő. Ez a 
szám a hangverseny kiem el
kedő darab ja volt, s, ezt a gye
rekek tetszésnyilvánítása is 
alátám asztotta. Beethoven: F- 
du r (Tavaszi) sz m átájának  
különösen a heged i szólama 
— am elyet tírasznai István 
hegedűművész szólaltatott 
meg — érdem el külön em lí
tést. Elhangzott még Weber 
Nagy duó-ja Fazekas Béla 
klarinétm űvész és V ajda Ilon
ka előadásában. Befejezésként 
pedig Prokofjev Három táncát 
hallhatták  a  zenebarátok a 
Rómeó és Jú lia  balettből.

Kár, hogy ezúttal meglehe
tősen kevés fiatal ü lt az elő
adóteremben. A város több 
m int tíz iskolájából, ta lán  
mindössze 3—4 képviseltette 
magát.

Varga Géza

A. N aszibov

A felcser sietősen befejez
te a m unkáját, s távozott.

— Igen, igen — folytatta 
a háborgást Becker — m a
ga kész idióta, Torp. Idióta 
és ostoba, üresfejű. Mit csi
nált, maga szerencsétlen? Mi 
volt az utasítás?... Feleljen, 
ha kérdezi a parancsnoka!

Torp alig érthetően düny- 
nyögte, hogy a parancs úgy 
szólt: — másik két felderítő 
kíséretében m enjen el és fi
gyelje H erbert Lange házát.

— T ehát hárm an?
— Igen, S turm bannführer 

úr!
— Es maga? Mit csinált 

m aga ehelyett? E lindult, és 
m ajm ot csináltato tt magából. 
É rti? M ajmot!

— De ki gondolta volna? 
— m ondta Torp dühösen ha
darva. — M egláttam, és azon
nal, az első ránézésre gya

núsnak találtam . U tána in
dultam . Egyáltalán nem lá t
szott ra jta , hogy észrevette
volna a követést. Nyugodt 
voltam, m inden sím án ment: 
gondoltam, elkísérem a búvó
helyig, és akkor m ár a m ar
kunkban van a fickó.

— A m arkunkban! — is
m ételte gúnyosan Becker. — 
Pontosan fordítva, Sturm füh- 
rer úr! Maga került az ő 
m arkába, Torp. Alaposan
felborítva az egész megbíza
tást.

— De nem fejeztem be...
Szóval követtem . Jól tud 
tam, hogy nem messze egy 
átjáróház van. Felkészültem. 
K iderült, hogy ő is tudott
erről az épületről. Nem tu 
dom, ön m it te tt volna, ha 
az én helyzetem ben van. A 
kapuig m ár csak néhány lé
pés, s 6 besiet rajta. Ha be

surran t, átszaladt az udvaron 
és m áris a főutcán van. O tt 
aztán keresheti az ember, ö n  
m it te tt volna? Ügy éljek én, 
hogy m ent volna utána. Ezt 
tettem  én is. S ő éppen erre 
pályázott. Arra. hogy u tána 
eredek, s beszaladok a kapu 
alá. És ott megvárt... — Adolf 
Torp elhallgatott. Szomorúan 
leszegte a fejét.

— T udja-e azt, Torp, hogy 
Langet, akinél idegen névre 
szóló iratok voltak, és azt a 
m ásikat az oroszok küldték?

— Igen, — suttogta Torp. 
— ö k  szálltak le az ejtőer
nyővel.

— Végre, hogy gondolko
zik. Torp!

A S turm führer felszisszent.
— Mi az? Fáj nagyon? — 

kérdezte Becker. — Pedig 
éppen ideje, hogy elm enjünk 
ahhoz a hisztériáéhoz.

— Az im ént idiótának ne
vezett, most meg együtt érez 
velem. Pedig sokkal nagyobb 
barom  vagyok és rem ényte
lenebb, mintsem  m egérde
m eljem  az együttérzést.

Becker leült és rágyújtott.
— Igaz. ami igaz, Torp, — 

m ondta Becker — sa já t ke
zével dobta el magától a 
„Vaskereszt”-et, az ober- 
sturm führeri rangot, és köny- 
nyen lehetséges, hogy még 
más egyéb ráadást is.

Torp bánatosan lehajto tta 
a  fejét.

— El kell fogni azt az ej
tőernyőst, — csapott az ök
lével az asztalra Becker. — 
Bárm ibe kerül is ez nekünk!

Torp felemelte a kezét, 
m intha esküt fogadna.

— Esküszöm, nem szabadul 
meg a kezem közül!

— Azt hiszem, — szólt 
hűvösen Becker — hogy a 
„Zöldre” kell tennünk a leg
főbb tétet. A főnök em ellett 
van, és gondolom, nem té
ved. Szóval: m inden figyel
m et a „Zöldre” kell fordíta
ni. Ejtőernyősünk m inden kö
rülm ények között kénytelen 
kapcsolatot keresni vele.

(Folytatjuk)

Jelentős dokum entum gyűj
teménnyel áll rendelkezésére 
azoknak, akik  elm élyültebben 
kívánnak m egismerkedni a 
század történelm ével, politi- 
kai, kulturális, katonai és d ip
lomáciai eseményeivel. A so. 
rozat adásai elő tt például ki
állításon m uta tjuk  be azokat 
a könyveket, dokum entum o
kat, am elyek az olvasóknak is 
rendelkezésükre állnak, s egy
útta l felhívjuk a figyelmet az 
adás érdekességeire is. Igyek. 
szünk minél több megyei do
kum entum ot is találni és be
m utatni.

Persze, hogy megyénket, s 
lakóit m iként érin tették  az I. 
világháború eseményei — en
nek pontos felrajzolásához még 
gyűjtő- és kutató m unkát kell 
végezni. A könyvtár helytör
téneti gyűjteményében azon
ban szaporodnak az e korra vo- 
n atkozó anyagok is. S a soro. 
zatról szólva, érdekességeit, ér
tékeit m éltatva, egyúttal arra  
is fel szeretnénk hívni a fi
gyelmet, hogy olvasóink is le
gyenek segítségünkre gyűjte
m ényünk gyarapításában. Kér
jük  azokat, akiknek az 1910— 
20-as évekből származó ok
iratok, fényképek, tábori le
velezőlapok és más dokumen
tum ok vannak a birtokukban, 
bocsássák a könyvtár hely- 
történeti gyűjteményének ren 
delkezésére — hogy fotómáso. 
la to t készíthessünk ezekről a 
kortörténeti érdekességű em 
lékekről.

Lajos László
könyvtáros

Nagyot tüsszentett

— Egészségére! 

(Quick karikatúrája)

Hangversenyjegyzet I

Űíenéori a  oilán kürti/


