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Egy „  újszülött“ iskola
Felnő-e, és hol nő fel?

Milyen lesz az utánpótlás? 
Szorgalmasak-e a felnőttek?

Napfény, diákok a köveken — feltartóztathatatlanul köze
leg a tavasz.»

Dadi panasz

Az „újszülött” Iskola a ta 
tabányai önálló dolgozók is
kolája. Helyesebben szeptem
berben volt újszülött, m ert 
azóta im m ár csecsemővé ser
dült: éppen most fél éves. 
Ezt a „nagy” jubileum ot nem 
fél szál gyertyával ünnepel

ték. Még ennél is különlegesebb 
csemegével, vizsgával. Vagy 
legyünk pontosak, m ert az itt 
tanuló felnőttek sem szívesen 
hallják  azt a szót: vizsga. 
Félévi beszámolók hangzottak 
el csupán. Szebben is hangzik, 
m int a rideg: vizsga, és meg 
is felel a valóságnak. Két 
tárgyból, m agyar nyelvből és 
irodalomból valam int m ate
m atikából kerü lt sor a félévi 
anyagot összegező beszámoló
ra.

Az újszülött iskolában arra 
kerestünk elsősorban vá lasz t 
használt-e az önállósulás, mi 
az előnye annak, hogy két 
műszakban, dé le lő tt délután 
folyt a  tanítás. A félévi ered
mények azt m utatják, nagyon 
sok előnye volt mindennek. 
M agabiztosabban szerepeltek a 
felnőtt diákok a beszámoló
kon, megalapozottabb volt a 
tudásuk. L átszo tt hogy év 
közben rendszeresen feldol
gozták az anyagot és óráról 
órára számon is kérték tőlük 
a tanultakat.

S a  váltott, délelőtt, délután 
zajló tanítás is jelentős 
könnyítés volt a több műszak
ban dolgozóknak. Nem kellett 
m ulasztaniuk.

Az iskolának a Dózsa Mű
velődési Otthon ad helyet, s 
jó gazda igyekszik lenni. A 
szakköri helyiségekből három 
tan term et rendeztek be. Egy 
V—VI-os, két hetedikes és egy 

8.-os csoport kezdte meg 
a tanulást. A 118 indulóból 
nyolcvanan számoltak be fél
évkor — ez tehát a tényleges 
létszám. Ezen kívül több m int 
ötven levelező is já r  ide, s ők 
a jövő héten adnak számot a 
második negyedév anyagáról. 
A függetlenített iskolának ön
álló tanári kara van. Kozák 
Nándor igazgatón kívül, aki 
a városban a különböző álta
lános iskolákban működő esti 
és levelező tagozatok gazdája 
is. egy főállású pedagógus, 
Kővári József és több óraadó 
tanár dolgozik az iskolában. 
S m ert a tanulócsoportok lét
száma nem túlságosan nagy, 
s a váltakozó szak is meg
osztja a diákokat —

közvetlen légkör
alakulhatott ki az órákon, s 
ez hasznára vált a tanulásnak.

Mégis, m iért morzsolódtak 
le sokan? A nyomozás két fő 
problém ához vezetett vissza. A 
fiatalabbak egy része bevo
nult, tehát a hadseregnél foly
ta tja  tanulm ányait. A kadtak 
olyanok is, akik, nem tudták 
beszerezni az elvégzett osztá
lyokról szóló bizonyítványukat 
előző iskolájuktól. A háború 
idején sok iskolában megsem
m isültek az anyakönyvek, s 
(gy a hiteles okmányok hiá
nyában nem kaphattak igazo
lást, bizonyítványt. Érdekes 
például V. Lászlóné esete. Q 
Belgiumban já r t  elemi isko
lába — s persze, hogy onnan 
aligha kaphatja m ár meg bi
zonyítványát. Jelenleg az ötö
dikbe já r  — és közben majd 
vizsgát tesz az első négy év 
anyagából. H át ilyen különös 
szituációba is kerülhetnek az 
em berek.

Az iskolába több generáció 
is jár. V annak 16—20 évesek, 
harmincasok, de ülnek itt  a 
padokban negyven esztendőn 
felüliek is. K ik tanulnak  job
ban a „nemzedékek” verse
nyében? Nehéz lenne ezt pon

tosan megállapítani. A tény 
azonban az, hogy az időseb
bek, illetve a „harm incasok” 
a szorgalmasabbak. Nagyon 
sokan közülük, m int például: 
Szántó Jánosné, Varga Ottó- 
né, Veigl Sándorné, Vengrin 
Józsefné, Gátvölgyi Imre, Ma
rá c a  György, Balázs B erta
lan, egyáltalán nem mulasz
to ttak  és szépen szerepeltek 
a beszámolón. Pedig hát m in
dennapi

munkájuk mellet? 
tanú rak.

Van-e jövője az iskolának? 
Lesz-e utánpótlás? Feltétlen 
lesz, hiszen Tatabányán is 
sokan vannak még, akiknek 
szükségük volna az általános 
iskola elvégzésére. Kozák Nán
dor m ár já r ja  is az üzeme
ket, és a segítségüket kéri a 
szervezéshez. S jó lenne, ha 
minél több üzem ben úgy fog
lalkoznának a tanuló dolgo
zókkal, m int például a VlI-es 
aknán. I tt nem csak a szer
vezésben segítenek, — hanem  
figyelemmel k ísérik  a tanulók 
iskolai m unkáját is.

Azt írtuk, a Dózsa Művelő
dési Otthon jó gazda, s ez 
így igaz. De csak ideiglenes 
gazda. Az épület falai m ár re

pedezettek, s nem tudni mikor 
ju t a környező, lebontásra vá
ró házak sorsára. Pedig az 

újszülött iskola növekedni is 
akar. Nem tudni hol kap m ajd 
helyet, hol nő fel? Jó lenne 
m ár gondolni erre  is, s pél
dául a most épülő újvárosi 
általános iskolában, vagy egy 
kevésbé zsúfolt intézményben, 

szoríthatnának néhány ta n té r , 
m et a növekvő dolgozók isko
lájának.

(g. g.)

A dadi községi könyvtár na
gyon szép eredm énnyel zár
hatta  az 1964-es esztendőt: a 
községi könyvtárak versenyé
ben járási első, illetve megyei 
második helyezést é rt el. Ak
kor még megvoltak a jó m un
ka feltételei is. A könyvtár a 
művelődési otthonban egy kü
lön helyiségben működött sza
badpolcos rendszerrel. A 
könyvtár vezetője, Pethő In- 
céné nemegyszer még este 
kilenckor is ott szorgoskodott 
a  polcok körül. A dadi lakó
sok 23 százaléka az olvasók 
listájára került, s nagyon 
szép eredm énynek számított, 
hogy a felnőttek aránya m ajd
nem elérte a 80 százalékot.

M egrokkant azonban a  mű
velődési otthon, életveszélyes
nek kellett nyilvánítani. Ak

kor átköltöztették a könyvál
lom ányt az iskola politechni
kai term ébe, ahol a zárt szek
rényben dupla sorban szoron
ganak a kötetek. A lelkes 
könyvtárosi m unka ellenére 
term észetesen az eredm ény is 
gyengébb, m int volt. De a fa
lusi népm űvelő m unka más 
területeinek eredményessége is 
csökkent mióta szünetel a m ű
velődési otthon tevékenysége, 
s m inden megmozdulás az is
kolába szorult át.

Bár sok szó esett és esik a 
művelődési otthon rendbeho
zataláról, de mindezidáig va
lóságban semmi nem tö r té n t 
Ez há t a dadi panasz. S bi
zony jólenne minél előbb va
lam iképpen orvosolni.
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A. N a s z ib o v

Az Abwehr felkutatta m ind
azokat, akikkel a gyárban, 
ahol H erbert Lange a bevo
nulásig dolgozott, kapcsolatot 
tarto tt, vagy barátkozott. 
Mintegy húsz em bert je 
gyeztek meg a kém elhárító 
nyomozói Otto S talecker m ű
szerész neve is a listán volt.

A további nyomozás k iderí
tette, hogy ezek csaknem v a - / 
lamennyien ott voltak H erbert 
Lange temetésén.

A fonal tovább gombolyo- 
dott.

A rthur Khümezt, a „Gans- 
Behm er” tüzérségi lőszergyár 
igazgatója egy szivart vett ki 
az asztalon levő díszes do
bozból. Megszagolgatta, zseb
késével akkurátusán levágta 
a végét s rágyújtott.

Bejött a titkárnő.
— Karl K rieger úr, — 

mondta, s kérdően nézett az 
igazgatóra.

Khüm etz egy pillantást ve
te tt a szoba sarkában álló 
hatalm as órára. Tizenegyet 
m utatott. Éppen akkor kezdte 
ütni.

— Percnyi pontosan, — dör- 
mögte az orra a la tt Khümetz. 
— Igaz, ez a Krieger mindig 
pontos szokott lenni.

Bólintott a titkárnőnek. Az 
kiment, s egy idősebb férfit 
engedett be a  szobába: K ari

Kriegert, a gyár irodafőnökét. 
Pedáns fekete öltönyt, s cso- 
kom yakkendőt viselt.

A szokásos reggeli jelentés
re jött. Mindez az egyszer és 
m indenkorra bevezetett rend 
szerint folyt. Khüm etz igaz
gató sa já t maga dolgozta ki 
ezt a rendszert, s igen hasz
nosnak tarto tta. K rieger rö
vidre fogta a m ondanivalóját. 
Néhány szóban elm ondta az 
ügy lényegét, s á tad ta  a fő
nöknek az azzal kapcsolatos 
iratot. Khüm etz aláírta , s 
nyomban visszadta. Amikor 
az aláírni valókkal végeztek, 
Krieger összecsukta a dosszi
ét és felállt.

Khüm etz ism ét az órára né
zett. A jelentés tizenöt per
cig tarto tt, pontosan addig, 
amennyi időt kiszabtak rá. 
In tett Kriegernek, hogy el
mehet. Az ajtónál azonban 
visszafordult az irodavezető.

— Bocsásson meg, elfelejtet
tem jelenteni... Azt hiszem, 
találtam  egy megfelelő em
bert.

— Sofőrt?
— Igen.
— Természetesen nő, mi?
— Férfi, igazgató úr!
— A keleti munkások kö

zül?
— Nem.
— H át akkor kicsoda?
— Német, igazgató úr.
— Azt m ondja: német.

— Igen.
— És nem nyomorék?
— Nem rokkan t.. Vagyis 

rokkant, de nem  abban az ér
telem ben. Ép a keze, a lába, 
lá t m ind a két szemével. 
Nagyszerű sofőr, csak... Szó
val volt egy kis szélütése. 
Úgy, hogy gyakorlatilag egész
séges. Fiatal, erős és nagysze
rűen vezet kocsit.

— De m it tö rtén t vele?
— Bom bázáskor kapta. — 

Krieger a halántéka m ellett 
forgatta a m utatóujját. — De 
h á t mindez m ár régen volt, 
igazgató úr.

— Szélütése volt? — Az 
igazgató félredobta a szájá
ból a szivart. — Még csak az 
hiányzik, hogy egy h ibbant el
m éjű vezesse a kocsim at Jól 
megfontolta, am ikor elhatá
rozta, hogy ilyen sofőrt ajánl 
nekem?

K rieger válla t vont.
— Ön dönti el, igazgató úr. 

Csak utasított, hogy szerez
zek egy sofőrt, s azóta m ár 
kétszer is szólni m éltóztatott. 
De hiszen, hol talál ma az 
em ber egy egészséges fickót, 
aki ölhetett kézzel m unkára 
vár. Nem akarja  esetleg mégis 
megnézni ezt a sofőrt, igaz
gató úr?

— Itt van?
— Igen. M inden eshetőség

re számítva, m ondtam  neki, 
hogy jöjjön el ide.

KULTURÁLIS
j FM O ZAIK j T
A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI 

— KESKENYBEN

A m últ év „film slágerét’, 
kétségkívül Jókai híres regé
nyéből készült A kőszívű em
ber fia i című film  jelentet
te. Nagyon sok nézője volt 
•a film nek országosan és a 
megyében is. Megyénkben 30 
mozi m utatta  be, s mintegy 
hatvanezren lá tták  eddig a 
kétrészes, m onum entális szí
nes alkotást. A tervek sze
r in t A kőszívű... folytatja si
keres ú tjá t a  keskenymo- 
zikban is. Keskeny filmes 
kópia is készül belőle, és 
így valószínű m árciusban a 
kis községek keskenyfilmes 
mozijai is m űsorukra tűzhe
tik  a  népszerű alkotást.

PROSPEKTUS KÉSZÜL 
ÖT NYELVEN

Az angliai vendégjátékra 
készülő tatabányai Bányász 
Együttes tánckaráról fényké
pes prospektus jelenik meg. 
A színesnek Ígérkező, gazda
gon illusztrá lt kiadvány első
sorban képekben m uta tja  be 
az együttes produkcióit, re
pertoárját; a  bevezető Írás 
pedig a másfél évtized ered
ményeit, sikereit összegezi. 
A tervek  szerint a  kiadvány 
a m agyar szövegen kívül 
orosz, angol, ném et és fran
cia nyelvű ism ertetőt is ta r
talm az majd.

A MOZIGÉPTÖL 
A FILMMŰVÉSZETIG

Film történeti előadássoroza. 
to t ind ít Oroszlányban a 
Petőfi Művelődési Otthon 
film klubja M ozgóképtől a  
film m űvészetig  címmel. Az 
első előadásra feb ruár 19-én 
délu tán  kerül sor. Ez alka
lommal a ném afilm  művésze
tével ism erkedhetnek meg az 
érdeklődők.

— Jól van. De honnan ke
veredett ez ide?

— Pénteken jött, igazgató 
úr. Bizonyára ön is tud ja : 
ezen a  napon szoktam foga
dóórát tartan i. Úgy jelentke
zett a fogadóórámon. M ielőtt 
jelenthettem  volna róla ez 
igazgató úrnak, kipróbáltam , 
am ennyire tudtam . Lem entem 
vele, s beültettem  az „Ope
lem” korm ánykerekéhez. Csak 
néhány kilom étert m entünk, 
de azonnal láttam , hogy nyu
godt lélekkel ajánlhatom . 
Természetesen, m in t gépko
csivezetőt. Ami az ira ta it ille
ti: különleges ellenőrzést ké
rek m ajd, s akkor—

— Rendben van, — mond
ta Khümetz. — K üldje be 
hozzám.

K rieger kim ent. Egy perc 
m úlva visszajött, s Aszkert 
vezette be az igazgató szo
bájában. Kerim ov külseje a 
felism erhetetlenségig megvál
tozott. H ajá t kopaszra ny írat- 
ta, kis fekete kefebaj úszt nö
vesztett, zöld sávolyból ké
szült, vállbán szűk zekét, és 
sárga flanell bricsesznadrá- 
got viselt. Szem üvege. mögül, 
tágrany ílt világos szeméből a 
félénkség és zavartság valam i 
keverékét lehetett leolvasni.

K hüm etz figyelmesen nézte 
az egyszerű külsejű, kicsit 
még esetlennek is látszó le
gényt. „Falusi lehet”, — gon
dolta magában.

— A neve?
— Heinrich Cube, — mond

ta világosan, tagoltan Aszker. 
hirtelen felkapva a fejét.

— Ha velem beszél, hozzá 
kell tennie azt, hogy „igazga
tó ú r”, — m ondta Khümehz. 
— Érti?

— Igenis, igazgató úr.
(Folytatjuk)


