
4 D O L G O Z O K  L A P J A 1966. július 6. szerda

Népművelők a népművelésről
Ism ét m agunk mögött hagy

tunk  egy népművelési eszten
d ő t S b ár ma m ár a  k u ltu 
rális tervek ősztől-ószig szab
ják  meg a  feladatokat, — 
tehát a  nyár is bele ta rto 
zik a népm űvelési esztendőbe 
— a tennivalók fő időszaka 
m ár lezárult. Most m ár a  kul
turális zárszámadásokkal
együtt megkezdődik az új el
képzelések k ialakítására is. 
Ezért is aktuális az a  kér
dés, am it három  népm űvelő
nek te ttünk  fel: M it ta r t  a 
most bezárult évad legfonto
sabb eredményének?

*

Ferpász József a  szomódi 
művelődési otthon igazgatója. 
Tiszteletdíjas népm űvelő és 
Iskolai m unkája m ellett irá 
nyítja a művelődési otthon te
vékenységét.

— Ebben az évadban is fo
kozottabb érdeklődést tapasz
taltunk a művelődési otthon 
Iránt. A művelődési otthon is 
igyekszik ideális körülm énye
ket és sokféle lehetőséget biz
tosítani a  szórakozásra. Las
san ott tartunk, hogy m ár 
függetlenített népművelőnek 
is lenne dolga a községben.

— Szerencsére — és ez az 
évad legfőbb előrelépése — 
minden társadalm i szervezet 
részt vállal a munkából. Se

gít a szakmaközi bizottság, 
műsort rendez, irodalmi szín
padot szervez a KISZ, ötlete
ket ad a  nőtanács. így aztán 
több újszerű  kezdeményezés is 
született nálunk az évadban. 
D ivatbem utatót rendezünk, és 
Ilyen még nem  volt Szomó- 
don. Sikerrel zárult a háztar
tási kisgép-bem utatónk is.

A tokodi névművelő Vár
szegi István helyzete merőben 
más — és mégis hasonló, ö  
m ár függetlenített népm űve
lőként végzi m unkáját — és 
így is akad tennivalója elég.

— A legfontosabb eredm é
nyünknek azt tartom , — 
mondja — hogy a művelődési 
otthon nélkülözhetetlenné vált 
községünkben. S  ez nemcsak 
abban érződik, hogy érdeklőd
nek rendezvényei irán t a köz
ség lakói, hanem, hogy a tá r
sadalm i szervek is velünk 
együtt a lak ítják  ki program 
jukat. Szám ítanak közrem ű
ködésünkre, propagandánkra, 
segítségünkre. És így van ez 
fordítva is.

— Persze mindehhez jó 
program  is kell, hogy legyen 
mód az együttműködésre. Az 
író-olvasó találkozókat példá
ul rendszeresen a szakmaközi 
bizottsággal^ közösen rendez
zük; a  nőtanács kezdeményezi

J e g y z e t

G yógypedagóg i a
Gyógypedagógia. Melyik 

szülő ne féltené ettől a szó
tól a gyermekét? Akad-e 
olyan, aki szívesen hallja, 
hogy gyógypedagógiai osz
tályba kell Íratni fiá t vagy 
lányát az általános iskola el
ső osztálya helyett? Mégis, 
van eset, hogy erre van szük
ség. S nagyon jó, hogy egy
re több városban van is le
hetőség erre.

A szülők persze gyakran 
m indent megpróbálnak, a 
könyörgéstől a  kibúvóig, hi
szen m ajd belejön, legfeljebb 
kétszer já rja  az elsőt, jaj, 
csak oda ne! Hihetőnek 
hangzik az érv: m ajd bele
tanul. Különösen akkor, ha a 
gverek ügyesen számol, vagy 
jó a kézügyessége.

Pedig nagyon sok veszélyt 
re jt m agában a „m ajd bele
jön” elve. Rendszerint éppen 
az ellenkezője történik. A 
gyerek bekerül a jól fejlett, 
gyors gondolkozású pajtások 
közé, s ham ar megérzi, hogy 
nehezebben tanul, m int ők. 
Kétségbeesik, elveszti minden 
önbizalm át, lemond arról, 
hogy valaha is lépést tartson 
a többiekkel. Megrémül a ta 
nulástól, az iskolától és sok 
esetben m inden lehetőséget 
tönkretesz az erőltetett tanu
lás. végleg elm arad a  fejlő
désben a gyerek. Holott va
lószínű, hogy a gyógypedagó
giára csak az első időszak
ban van szükség, amíg a já 
tékba feledkezett gyereket 
lassan, óvatosan rávezetik a 
hozzáértő, türelm es kezek a 
tanulásra. I tt  van idő külön 
foglalkozni azzal a tárgeval, 
ami nehezebben mesv. Volt 
rá  példa, hogv kitűnően szá
m olt a gyerek, de az olva
sást három  évi tanulás után 
sem tudta elsajátítani az ál
talános iskolában. A gyócv- 
ped.agógián egyenletesen fel
fejlesztették volna olvasási 
készségét is, így pedig csak 
az lett az eredménv. hogv 
m egrém ült a betűtől, m ár 
nem is akar olvasni tanulni.

Persze nem könnyű azt kö
vetelni a szülőktől az ilven 
esetekben, hogy tegyék félre 
minden elfogultságukat, ne 
törődjenek azzal, »mit szól

nak a szomszédok”, s ne te
kintsék a gyógypedagógiai is
kolát afféle mumusnak, tra 
gédiának. Mégis, ha valóban 
a  gyermek érdekét nézzük, 
nem szabad kitérni előle. Se
gítség és tám ogatás ez a ne
hezebben tanuló gyerekek
nek, biztosítéka annak, hogy 
be tudjon illeszkedni később 
a tanulásba, a m unkába, az 
em berek közé. Tárgyilagosan, 
csak a gyerek fejlődését te
kintve, kell a szülőnek meg
fontolnia a pedagógus, és az 
orvos szavait, tanácsuk a 
gyermek javát szolgálja.

F—Zs.

a sikeres szabás-varrás tanfo
lyamokat. S a  pártklub o tt
hont ad az ism eretterjesztő 
előadások, a  színjátszó próbák 
és egész sor más. kifejezetten 
kulturális program  számára.

Ipolyi Ferenc az esztergomi 
Petőfi Művelődési Ház igaz
gatója. Ennek a  városi in
tézm énynek term észetesen lé
nyegesen nagyobb feladatai 
vannak, m int községi tá rsa i
nak. Igaz, a lehetőségek is 
nagyobbak. Jelentős az az 
anyagi támogatás, am it a  vá
rosi tanács évről évre bizto
sít az intézm ény számára. 
Függetlenített m unkatársak  
osztják meg a  szervezési, ve
zetési gondokat. A tá rsadal
masítást, a közösség segítségéi 
azonban itt  is döntő fontos
ságúnak találják.

— A társadalm asítás nálunk
is alapvető feladat a  népm ű
velésben, — m ondja Ipolyi 
Ferenc. — Szerteágazó m un
kánk egyik legfontosabb ré
szének tekintettük  ezt az idén 
is és értünk  is el eredm énye
ket. Hogy m ást ne említsek, 
kitűnően működő szakköre
inket — kettő kivételével— 
olyan aktíváink irányítják,
akik csupán ügyszeretetből, 
m indenfajta tiszteletdíj nélkül 
tevékenykednek.

— Élő és eleven a kapcso
latunk a város társadalm i
szervezeteivel. Javult a  közön
ségszervezés is, és egyre in
kább tám aszkodhatunk az üze
m ek segítségére. Különösen a 
Labor M űszeripari Művek tá 
mogatása jelentős számunkra, 
sajnos azonban még sok
üzemmel nem  sikerült hasonló 
jó m unkakapcsolatot kialakí
tanunk, pedig ez nagyban 
megnövelTíetné m unkánk ha
tékonyságát.

*

A három népművelő három  
nézőpontból mégis azonos mó
don értékelte az évadot. S 
m ert m indhárom  helyen fi
gyelemre méltó eredmények
születtek, érdekes a tanulság: 
csak együttes munkával, a kö
zösség erejével lehet a  haté
konyabb népm űvelést megte
remteni.
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Kiadós nyári eső öntözte 

meg a kis falut. Az utca 
porából bokáig érő sár lett, 
patakokban folyt a víz, s az 
alacsonyabb részeken terebé
lyes pocsolyákká gyűlt össze. 
Még szemerkélt az eső, am i
kor két zsúpfödeles, szom
szédos házból egy-egy asszony 
lépett ki az utcára. Az eget 
kém lelték, körülnéztek, kö
szöntek egymásnak.

— Nem lép közelebb Zsó
fi?... Most úgyse lehet sem
m it mozdítani, beszélgethet
nénk kicsit — hívta az idő
sebb asszony a fiatalabbikat. 
Ügy is lett, s azután a 1 m ár 
korhadó fakapu előtt ácso- 
rogtak és beszélgettek.

— Látom, megvették... Jó 
vásár vöt? — érdeklődött 
Zsófi asszony.

— Nem engedett belőle az 
uram. Neki ló köll, nélküle 
nem lehet el parasztem ber.

— Vót m ár m aguknak lo
vuk?... Látja, nem is tudom, 
pedig m ár tíz éve, hogy ide 
hozott az uram.

A m ásik asszony ingatta a 
fejét, hogy még nem volt, a 
két tehenet szokták járomol- 
ni.

— Nem is tudom, hogyan 
boldogul vele az uram . Nem 
ért a2 a lóhoz, tán  meg se 
tu d ja  tanulni a  bánásmód
ját. A kkor pedig nagyon 
mérges leszek, m ert elvitte 
m inden pénzünket...

— Ne m érgelődjön szom
szédasszony. Nekünk is köl
tené ló, m ár a  Misiké is 
azt akar, pedig csak kilenc 
éves. De nekünk még annyi 
pénzünk sincs...

V áltottak még néhány szót, 
m ajd — mivel teljesen el
á llt az eső — bem entek az 
udvarba, hogy a  ház körül 
tegyenek valamit.

Mihály bácsi szárazdada lesz
¥/■ étoldalt hirtelen magas- 

ra fu to tt fel a  part, 
az ú t elébe terpeszkedő dom
bot szelte át. A bevágás égre 
rajzolódó ívén elvénült eper
fák sorakoztak, szabálytalan 
közökben el-elmaradozva egy
mástól, m int a kálváriára  kaD- 
tató  öregek. Egyet közülük 
valami cudar idő dönthetett 
ki tövestül, bombatölcsérhez 
hasonló mélyedés m aradt u tá 
na. Tüzetraknj ugyancsak a l
kalm atosnak m utatkozott a 
hely, — s valóban — heve- 
sedő parász füstölgőit benne 
most is.

A tölcsér szélén hárm an he- 
verésztek a gyepen, csak a 
negyedik, a  legidősebb ku 
porgott sarkára ereszkedve a 
tűz mellett. A parázson s's- 
tergő szalonnabőrt figyelte, 
am it az im ént fordított ki 
morzsával, hagym ahéjjal
együtt az elemózsiás papírból.

— Jól kiérett szalonna le
hetett ez Mihály bácsi — 
szólalt meg az egyik hasm ánt 
könyöklő legény — m ert gyor
san pöndörödik a  bőre

— Mit tudsz te még ahhoz, 
hogy mitől pöndörödik — 
m ordult fel az öreg — majd 
ha ötvenedszer szagolsz bf-

le az új esztendőbe, m int én? 
akkor beszélhetsz.

— Érett, vagy \ nem  érett,
— kapott a szón a  harm adik
— az egyszer biztos, ha en
gem Fazekas M ihálynak h ív
nának, nem  élnék ilyen szá
raz koszton.

Fazekas Mihály nem  vála
szo lt továbbra Is csak a tü 
zet bám ulta. Tudta, hogy m i
re  célozgat a  m ásik azzal a 
száraz koszttal. Tíz esztende
je özvegyült meg, ku tyája sem 
volt már, nem régiben az öreg 
kom ondort is kinyújtóztatta a 
vénség. Most, hogy a régi 
háza mellé egy m ásikat is 
örökölt, sokan noszogatták. 
Fgvszer a tanácselnök is meg
állította. „Miért nem kerít 
asszonyt a házhoz M ihály bá
tyám ? — M anapság nem  di
vat ám a  tisztes özvegysor, 
s nem iaaz az, hogy jó magá
nak így”. Fazekas M ihálynak 
azóta sokszor m egfordult a 
fejében am it a tanácselnök, 
meg mások is mondtak. Csak 
hát úgy volt ezzel az aka= 
rom  is nem js ú jra  házaso- 
dással, hogv aki számításba 
jöhetett volna a faluban, azt 
vagy fiatalnak, vaav tú l öreg
nek ta rto tta  magához.

— Na jöhetne m ár az a 
fu lla jtár — állt fel Mihály 
a  tűz mellől, — m ert még itt 
é r  bennünket az este.

A  z útszakasz-felügyelőt 
nevezték fullajtárnak, 

aki naponta k ijö tt hozzájuk 
m unka végeztével felmérni, 
meg befm i, hogy hány méter 
ú tpadkát hozott rendbe, meny
nyi árkot tisztított ki a  b r i
gád. Ma sem vára to tt sokáig 
magára, m ert távolabb az 
úton porfelhő, idehalló berre
gés jelezte, hogy M ihály bá
csi jókor kívánta jövetelét. 
Jóform án még fel sem sze- 
delőzködték az emberek, m ár
is berobogott, s ahoev a mo
torosok szokták, m ielőtt leve- 
te  volna a gázt, mégegyszer 
feltú rázta tta  a  gépet. Komó
tosan lekászálódott a  járgány
ról, m ajd szemügyre vette, 
lelépte m indkét oldalon az „ár
kot. A m indennapi fejronthoz 
illő szertartás most is a  szo
kott módon fejeződött be.

— Rendben van Mihály 
bácsi, akkor hát írja  alá ezt 
itt — nyújto tta á t a füzetet 
a  rangidősnek — aztán hol- 
nao csak folytassák szépen to
vább a híd felé.

Kiadós nyári eső öntözte 
meg a falut, A  m űúton pa’ 
falcokban fo ly t a viz, s a iá
it fagy felm arta részein te
rebélyes pocsolyákká gyűlt 
össze. Még szem erkélt az eső, 
amikor két szomszédos ház
ból eg y eg y  asszony lépett 
ki az utcára. A z  eget kém 
lelték, körülnéztek, köszöntek 
egymásnak, m ajd szokás sze. 
rin t összeálltak trécselni. Már 
jó barátnők, pedig csak két 
éve ism erik egymást, m ert a 
fiatalabbik asszony — Zsófi, 
azelőtt a szomszédos faluban  
lakott.

— Mégis m egvettétek?...A  
m inap még azt mondtad, 
hogy ingyen sem kellene ...— 
mondta Zsófi asszony. —  
Igaz, hogy ennek is négy ke
reke van, berreg is, de csak 
Trabant és használt...

— A, — legyintett az idős- 
sebbik asszony. — A z uram  
végleg belehabarodott az au
tózásba. Még jó, hogy meg
elégedett a Trabanttal. De 
nem ülök bele, m íg nem  ve. 
zet biztosan.*

— Hogyan sikerült a szom
széd vizsgája?

— KRESZ-ből elhúzták  
rántotta meg a vállát a szom
szédasszony. — Ügy kell ne
ki, m ost tanulhat tovább.

— Kíváncsi vagyok, az én 
párom hogyan vizsgázik. K ét 
hét m úlva megy. Sokat ta. 
nul, még éjjel is a könyvet 
bújja, nem hogy mást csinál
na..'. — m ondta Zsófi asszony 
és m indketten  csiklandósan 
felnevettek.

S hiába állt el teljesen az 
eső, s te ltek  a percek, az 
órák, ők csak beszéltek, be. 
széltek, m intha az égvilágon 
semmi dolguk nem  akadna.J

Szente Pál

TAJessze,' a  hídon tú li ka*
iT*  nyárban pöfögött m ár 

a motoros, m ire az em berek 
gondosan széttaposták a fe- 
ketedő parazsat, s vállukra 
b illentették a  szerszámokat. A 
rég k ialakult szokás szerint 
lépegettek az ú t mentén, se
reghajtóként M ihály zárta a 
sort. Vagy másfél kilom étert 
hagyhattak maguk mögötti 
am ikor hirtelen m egtorpant 
az öreg. A lépés kim aradó 
ritm usára a  többiek is vlsza- 
fordultak. M ihály a  tarisz
nyája mélyén kotorászott egy- 
re  gyorsabb mozdulatokkal.

— Kutyaisten, a  bicskám? 
Tudom is m ár hol... oda a 
tuskő m ellé szúrtam.

A többiek csak akkor for 
dúlták  ú jra  m enetirányba, 
am ikor Fazekas Mihály m ár 
eltávolodott tőlük vagy tíz 
métert. Természetesnek ta r
tották, hogy azt a  szép 
agancsnyelű kést nem  tehet a  
másnapi m egtalálóm ra bízni.

Visszafelé hosszabbnak tűn t 
az út. A magányosan bak ta
tó em ber egy pillanatra meg
állt a  hídon, megcserélte vál
lán a  szerszámot. Aztán me* 
révén, m ozdulatlanul előrefi
gyelt. Inkább a term észetben 
sokat járó  em ber ösztönével; 
m int sem a  fülével érzékelte 
a  rendkívül halk, nyöszörgés
szerű hangot. Egy darabig lé
legzetét visszafojtva állt, m ajd 
óvatosan elindult. Ü jra  meat
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