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Nyári gyakorlaton 
a tatabányai erőműben

Országosan több ezer gyer
mek vállal nyaranta munkát. 
Sokan közülük csupán egysze
rű pénzszerzési lehetőséget lát
nak a kétheti, egyhórlapi gya
korlatban. Vannak azonban jó 
néhányan, akik ennél sokkal 
többre számítanak. Szeretnék 
megismerni-a választott irodát, 
üzemet — esetleg leendő mun
kahelyüket látják benne.

A Tatabányai Hőerőmű Vál
lalatnál nyaranta sok gyerek 
fordul meg. Egy részük kötele
ző termelési gyakorlaton vesz 
részt, mások iskolalátogatási

Olyan feladatokkal bíztak meg, 
melyek szorosan összefüggnek 
az elméletben tanultakkal. 
Nem a pénzszerzés vágya haj
tott. amikor kértem, hadd ma
radjak. Dolgoztam szabadté
ren, végeztem tekercselésit, je
lenleg a főtranszformátornál 
olajcserét csinálok. Szeretem 
ezeket a munkákat, jól érzem 
magam, ezért is maradtam. 
Nincs ebben semmi különös, 
'Kollár István barátom is ma
radt.

Mester Judit nem a terme
lésben vesz részt, harmadik

Igazolás birtokában munkát 
Vállalnak. A tapasztalatok 
mindkét részről jók. Szántó 
László, a II-es telep v illamos - 
müheJyének mövezető-helyet
tese így’ vélekedett:

— A korábbi években a ter
melési gyakorlatra i r á n y í to t 
t á k  a  gyerekeket, csoportosan 
érkeztek, esetleg az ország 
másik részéről. Többségük 
nem vette komolyan a mun
kát, várták az egy hónap le
teltét. Szerencsére ez a rend
szer megszűnt, most a diák 
dönti el, hol szeretne dolgoz
ta. Az idén többnyire tatabá
nyai és környéki gyerekek jöt
tek, akik lelkesek, s úgy Lá
tom jól érzik magukat nálunk. 
De szóljon, maga az egyik il
letékes — hárította el a to
vábbi kérdezőt,köpést a mű
vezető-helyettes.

Író Zoltán, a budapesti Üteg 
■utcai Erősáramú Szakközép is
kola másodikos diákja egyhó
napos gyakorlatának letelte 
után is maradt.

— Könnyei vagyok, s az 
erőművesek javasolták nyolca
dikos koromban — pályavá
lasztási tanácsadáson —, hogy 
ebbe az iskolába menj ele Ha 
végzek á majd felépülő má
nyi erőműbe kerülök. Azzal a 
céllal jöttem, hogy megismer
jem leendő munkahelyemet. 
Szívesen fogadtak, jól érzem 
magam a vlllamosmühelyberL

nyarát tölti a könyvtárban, il
letve a pénzügyi osztályon.

— A komáromi Jókai Gim
náziumba járok, jövőre érett
ségizem. Dadi vagyok, édes
anyám az erőműben dolgozik. 
Úgy érzem, ezek a nyári egy 
hónapok nem hiábavalók, lá
tom, szükség van rám, én pe
dig sok emberrel ismerkedem, 
s néhány olyan irodai fogást 
is ellestem, melyet majd ké
sőbb hasznosíthatok. A bé
lyegzés a legunalmasabb, de 
szerencsére nem mindig azt 
csinálom. Gépelek, aztán segí
tek a bérkifizetéseknél. Azt 
hiszem, ha nem lenne itt jó, 
nem várnám már a nyarat, 
hogy jöhessek. A pénz is jól 
jön, osztálytársaimmal a Ba
latonra készülünk.

A tapasztalatok jók. bár 
egyetlen vállalat észrevételei
ből nem lehet, és nem is sza
bad a többire következtetni. 
Azon viszont érdemes eltöp
rengeni, amit itt hallottunk: 
ha a gyerek érdeklődik, meg 
akarja ismerni a munkahelyét, 
vagy az egész vállalatot, ah
hoz minden segítséget meg
adnak.

Ez azonban csak az egyik 
oldal, mert ahogy az erőműve
sek is mondták, a törekvések 
csak akkor valósíthatók meg, 
ha a gyerek érdeklődik.

— román —

Az Állami Népi 
E o y ü l t c s  

Komáromban
1978. július 18-án, kedden 

este 20 órakor lép fel Komá
romban az Állami Népi 
Együttes „Táncra, muzsikára'’ 
című műsorával. Komáromban 
eddig nem volt lehetőség ilyen 
nagy létszámú művészegyüt
tes szerepeltetésére. Ez évben 
azonban elkészült az új szín
pad, ezen már nagyobb pro
dukciók is bemutathatok. A 
44 tagú tánc-, az 50 tagú 
ének, és a 26 tagú zenekar 
által előadásra kerülő két
részes műsorban drávaszéli 
táncok,, csángó szerelmi da
lok, válaszúti csujjogató, de
recskéi verbunk, galgamenti 
láncok kaptak helyet, és még 
sok más érdekes tánc, ének 
látható, hallható majd.

A másik hagyománytól el
térő műsor a „Csárdás show ’, 
július 25-én, 20 órakor kezdő
dik. A műsorban fellépnek: 
Jákó Vera, Solti Károly, Pet- 
ress Zsuzsa, Puskás Sándor; 
Bodza Klári, Megyeri Mari. 
Hortobágyi Judit, a „CÍsárdás ’ 
Tánccsoport és ifj. Oláh Kál
mán 7 tagú népi zenekara.

Elsősorban a fiatalabb kor
osztálynak szól majd Kovács 
Kati Halló, itt Balaton című 
show-műsora, majd a Piramis, 
az Omega és a Fonográf hang
versenye kerül még a Komá
romi Szabadtéri Színpad mű
sorára,

(tonom ár)

A p á ly a vá lasztásró l

O yerm okek, p r o l i n k ,  —  yondalolok
A Komárom megyei Pálya- önismereti problémák vefőd- a gyenge önismeret arra ve- 

választási Tanácsadó Intézet- nek fel (pl.: túlbecsüli saját zeti a gyermeket, hogy eset
hez évről évre sokan fordul- képességeit). A gyerekek több- leges, jelentéktelen szempon-
nak segítségért. Az elmúlt ségének van halvány elkép- 
tanévben mintegy 140 gyermek zelése; (pl.: „Szerelni szeret- 
vette igénybe tanácsadásunkat nék valamit”, „Emberekkel 
(120 fiatal hetedikes—nyolca- szerelnék foglalkozni”) csak
dikos' diák, 20 középiskolás 
kétharmad részük lány).

Az intézet a legkülönbözőbb 
problémákhoz nyújt segítséget. 
Van, amikor egy szülő csak 
egy iskola címét kérdezi tő
lünk, vagy egy pálya jellem
zői iránt érdeklődik részlete
sebben. Olykor elég egy tele
fonhívás ahhoz, hogy segíteni 
tudjunk. Máskor a gyermek 
alapos orvosi és pszichológiai 
vizsgálata szükséges a tanács
adáshoz. „Mi legyek?” „Há
rom pálya közül nem tudok 
választani”, „Alkalmas le
szek-e műszerésznek?” „Mi
lyen iskolatípus lenne nekem 
j<p?” „Merjek-e jelentkezni

nem talál ehhez megfelelő pá
lyát. Aránylag kevés azoknak

tok alapján válasszon. („Szo
bafestő leszek, mert a have
rom is odament”, „Autószere
lő leszek, mert ez most a di
vat."). Ügy gondoljuk, nem 
kell hangsúlyozni, hogy a ba-

a gyerekeknek a száma, akik rúttal össze is veszhet még. a
elképzelés híjánmindenféle 

vannak.
Persze azok számára sem 

könnyű a feladat, akik nem 
tartották szükségesnek, hogy 
hozzánk forduljanak. A pá
lyaválasztás az első jelentős 
döntés a fiatal életében — 
jelzi, hogy az ifjú ember a 
felnőttkor küszöbére érke
zett.

Az a gyermek lesz képes
helyesen pályát választani, aki 
sokirányúan teyékeny „ki
próbálja magát” (önismeret

egyetemre?’ A számtalan gazdagodás), mind szélesebb
kérdés mögött, megannyi prob
léma húzódik meg. Csak rész
letes elemzésük után adhatunk 
helyes feleletet, praktikus ta
nácsot.

Mégis: mi a közös tanulság 
a sokféle problémában? A 
tanácskérő gyerekek zöme hiá
nyosan ismeri a pályákat, a

körben szerez ismereteket a 
világról a tananyagon kívül is, 
arról, hogy mit csinálnak má
sok, (pályák ismerete). A 
gyermek ilyen irányú fejlő
dését tekintve óriási felelős
ség hárul a szülőkre és a ne
velőkre.

divat pedig múlandó. Hangsú
lyozzuk viszont: nem lehet a 
változékony, külső mutatók 
alapján helyesen pályát vá
lasztani. A helyes döntés csak 
a reális készségekkel, képes
ségekkel és a személyiség 
alapvető irányulásaival össz
hangban történhet. (Más kér
dés, hogy ez 13 éves korban 
jól látható-e?)

Ne feledjük, aki pályát vá
laszt, az sorsot is választ, élet
módot, életteret. Választása 
nagyjából kijelöli azt a kört 
is, amelyben ismerősei, bará
tai lesznek, és ahonnan majd 
párt is választ. A „.pályavá
lasztási érettség” egyfajta 
„életre érettség”, így kialakí
tását ott kell kezdeni,, ahol az 
életre nevelést: a csecsemő
korban.

S zem lesü tv e  n ézek  e g y  szobrot
Nincs talán olyan szép ré

sze Tatabányának, mint a 
Népliget öreg fákkal szegé
lyezett kis tava. Megtalálható 
itt minden, ami a kellemes pi
henéshez,, a csendes, elgondol
kodó sétához kell. Nem lehet
ne ideálisabb helyet találni 
Melocco Miklós megrendítően 
szép Ady-szobrának sem.

A napsütésből és árnyakból 
font fátyolban úgy ül az „élet
csatákban” megrokkant költő, 
mint aki már túl van az éle
ten és halálon egyaránt. A 
szemébe húzott nagyszélű ka
lap alól fájdalmas, az élettől 
búcsúzó nagy, okos szeme néz 
ránk. Szokatlan ez a szobor. 
Nem elérhetetlen magas ta
lapzaton, hanem egyszerű ker
ti pádon ül a halálnak kiszol
gáltatott „Életszerelmes” poé
ta.

Lehet, hogy ez a szoka Han
ság, ez a védtelen emberi kö
zelség ingerelt valakit (vagy 
valakiket) arra, hogy barbár 
módon megcsonkítsa a XX. 
század legnagyobb magyar 
költőjének szobrát. Letörték a

A rossz pályaválasztás kár 
a társadalomnak, de csapás az 

Számtalan esetben figyelhe- egyénnek is. Az alkalmatlan 
szakmákat és a továbbtanulási tő meg, hogy a pályák, lehe- munkaerő sokkal nagyobb 
lehetőségeket. Más részüknél tőségek hiányos ismerete és energiával tud csak olyan tel-
_________________________ _____ _______ ____________ ______ jesítményt elérni, mint más,

vagy sorozatosan hibázik, ku
darcok érik. Fáradt, érzékeny, 
ideges, kisebbrendű ember lesz 
így belőle, és ez messzemenő
en kihat a magánéletére is.

A helyes pályaválasztás ide
ális esete, ha valakinek a 
munkája egyben szenvedéllyel 
végzett „hobbija” !s. A pá
lya és az ember ilyen szeren
csés találkozásához nyújt se
gítséget, és vár a továbbiak
ban is minden dönteni nehe
zebben tudó fiatalt a Komá
rom megyei Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet

pádon nyugvó kéz mutatóujját 
és két tenyérnyi darab hiány
zik a kalap széléből is.

Hiábavaló lenne most az el
vetemült. semmilyen értéket 
nem tisztelő garázdák tettein

szörnyülködni. Inkább azon 
kellene elgondolkodni, hogy az 
Ady-évforduló egy éven át 
tartó eseményeinek sora ós 
megemlékezés milyen hatást 
ért el. Képesek voltunk-e ek
kora anyagi és szellemi ráfor
dítással az „igazi Ady”-t kö
zelebb vinni a társadalom egé
széhez? Mert a költő iránti 
szeretet nem az ünnepi szó
noklatoktól függ, hanem attól, 
hogy érti és megbecsüli őket 
egész népünk.

Szabó Ferenc 
(Fotó: Kovács M iklós)

Fodor Dénes, 
pszichológus

4. A titok  rettenetesen  iz
g a tja  Jóskát. De Vica á llh a 
tatos, nem  á ru l ja  el. Jóska a l 
kudozik.

— Hozok m ég gyöngyöt Ré- 
zi nén je  főkötőjéről, h a  e lá ru 
lod.

— Nem.
—R ézpitykét lopok F eri b á 

csi la jb ijáró l.
— Nem.
Jóska  tanácsta lan , m á r  az 

ígéretekből is kifogyott. Vica 
m eg in t a  színes üveggolyóra 
m uta t.

— Ha visszaadod, elm ondom .
A kisfiú sokáig habozik, a l 

kudozik. végül fá jó  saívvel 
m egválik  a golyótól.

— M ondd a titko t!
Vica e lre jti a  golyót a  zacs

kóba, h á tá t nek iveti a  fának, 
k is im ítja  a  té rdén  a  szoknyát. 
M esszire néz, tú l a  Dunán.

— A gem enci erdő  közepin, 
a  feh ér szarvasoknál van  a  
kincs.» 1

— N ekem  is m egm utatod?
— N em  lehet, te  buta . A fe 

h é r  szarvasokat nem  lá th a tja  
m eg akárki. És csak néha, é j 
jel jönnek  elő az erdő  m élyé
ből, sziklás hasadékban  o tt a  
titkos rejtekük.

Jóskának , a  fú rt fejű  pesti 
gyereknek, m eg in t v illan  a  
szeme.

— Te lá ttad  őket?
— Persze.
■— Éjjel, a sötét erdőben, 

m i?
Kacag. Vica letorkollja.
— Nem tudsz sem m it, csak 

Já r  a  szád mégis. H a tu d n i 
►karod, a  gem enci fehér 
gzarvasok hom loka közepén 
gyönyörű kristá ly  gömb ragyog.
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A z  világít nekik éjjel. És ha 
tudni akarod: a fehér szarva
sokkal beszélni is lehet. Ami
kor találkoztunk, azt mondták 
nekem: Vicűska, biztosan éhes 
vagy, egyél. És foszlós kalács- igét is tudni kell, 
csal meg mézzel kínáltak. Az- — Varázsigét?

Jóskának a lélegzete is el
akad.

— A levegőben szállva? 
Vica fölényes, kioktató.
— Ó, te mafla. Hát hogy 

lehet másként a hulló csillag 
nyomába érni? Csak röpülve 
lehet követni, hegyen-völgyön- 
vízen át.

— Te is szálltál?
— Persze. Itt egyenest, át a 

Dunán, be az erdő közepibe,
-  Rézi néni egész főkötő- aho™ a csillag hullott. Soká- 

jét ellopom, ha megfelezed ve- lg ultem egyedul egy tlszta' 
lem.

— Meg is nyúzna érte. Es 
hát a kötél se elég. A varázs

lón selyemruhát, meg lakkci
pőt hoztak: vedd le a rongyos 
szoknyádat, Vicuska. De én 
nem fogadtam el. Mert itt 
úgyis azt mondták volna, hogy 
loptam.
1 Jóska el van bűvölve a fe
hér szarvasoktól. Kunyerál.

— Vigyél el engem is hoz
zájuk!

— Nem lehet. Mondtam 
már, hogy nem láthatja őket 
akárki, se akármi kor. Csak ha 
udvara van a holdnak, éjfél
kor hármat rikolt a kuvik, s 
hulló csillag mutatja az utat,

— Ehe.
— Mondd meg.
— Ha megtartod az eskü

det, elmondom.
Jóska föltartja a jobbját, a 

szívére teszi a balját.
— Isten bizony!
Vica magához húzza a fejét, 

a fülébe súgja.
— Bahadur! — Lassan, szó

tagolva megismétli. — Ba-ha- 
dúr!

Jóska is próbálgatja.
— Bahadúr! — Tetszik ne

ki. Igazi varázsige: mélyen, 
titokzatosan zeng. Egyre is-

akkor lehet megtalálni a fehér métli. — Bahadúr! Bahadúr! 
szarvasokat De csak annak, Vica befogja a száját

son a holdfényben. Körös
körül a sötét erdő. Féltem. 
Egyszer csak nagy világosság 
lett. Jöttek a fehér szarvasok. 
A homlokukon szikrázva ra
gyogott a fehér kristálygömb.

Jóskának a szája is látva. 
Föláll aztán, ugrál, csapkod a 
két kezével, mint a madarak a 
Szárnyukkal és mondja a va
rázsigét.

— Bahadúr! Bahadúr!
Vica neveti.
— Látod, te buta. Egyma

gába a varázsige semmit se 
ér.

A kisfiú karja csalódottan 
lehull. A távolban megszólal a 
barátok templomának öreg 
harangja, delet kongat. Jóska 
fülel.

— Megyek ebédelni, Te 
nem ?

— Majd csak vacsorát fő-
. . .  , . ., , . . .  _ . . .  zök, márosos krumplit Aztaki foggal született s akasztott — Meghallja valaki, te buta! apa nagyon szereti.

ember kötelit szorítja a mar- — Aztán legyint, nevetve. — Bandukolnak hazafelé Mi
Különben, hallhatja. Nem ér eiőbb elválnak, Vica figyel-
v e l e  s e m m i t  f ^ s a l r  h a  m i n H p n t  . .. , , ,mezteti Jóskát.

— Megeskudtél!
A kisfiú bólint. Vágtat a

kábán.
A kisfiúban óriási öröm öm

lik szét. Fölrikkant.
— Én foggal születtem, 

mindig mondja a mamám! 
m- De nincs kőteled.

vele semmit Csak ha mindent 
tud. A holdat, a kuvikot, a 
csillagot,. x a kötelet, a va
rázsigét együtt. Akkor fölszáll- 
hat a magasba és eljuthat a 
fehér szarvasokhoz.

dinnyeföldre, a kunyhóhoz. 
(F olyta tjuk)

T v -e lö zetes

Gálaest
Irány Havanna!

Kedden 20 órakor a Jor- kotás megzenésítésére Tolee- 
dacke-fiúk örténetének újabb vai László, a dalszövegírásra 
epizódja kerül képernyőre a Bródy János vállalkozott.

Szombaton 16.40-kor lírai ri
portot láthatunk a neves köl
tővel, Pilinszky Jánossal. Bi
zonyára sok nézője lesz a 20 
órai kezdettel bemutatásra ke-

Gazdag ember, szegény ember 
című amerikai filmsorozatban.
A sportkedvelők 21,55-től a 
Vívó Világbajnokság hambur
gi eseményeit kísérhetik fi
gyelemmel — ezen a héten 
négy alkalommal.

Szerdán 19,25-kor a nemzet
közi olimpiai sportlottó nyerő
számainak húzására kerül sor.
Moszkvában. Ezt a tv egyenes 
adásban közvetíti. Egy régi 
amerikai filmsikert tűzött 
műsorára a televízió, az „Óra 
körbejár” címmel. A főszere
pet a világhírű Orson Welles 
játssza. Partnere a légies szép
ségű Loretta Joung, aki a fe
leségét alakítja. Ez a feleség 
őszinte áhítattal tekint fel a 
férjére mindaddig, amíg meg 
nem tudja múltját. S amikor 
a férj erre rájön, elhatároz
za, hogy megöli őt. Az izgal
mas filmet 21 órakor láthat
juk.

Csütörtökön 17,15-kor jelent
kezik a Tízen Túliak Társasá
ga: „Ki tudja hol kezdődik a 
jelen, /  Ki tudja, hol ér véget 
a múlt.” Ez az Aragon-idézet 
a mottója a Z. Szerkesztő em
lékezetes esetei című sorozat
nak. A két hete induló film
sorozat második története 
„Békesség, ámen” címmel 20 
órakor kerül vetítésre.

A VIT kulturális delegáció-
járiak gálaestjét „Irány Ha- dik a „Főszerepben Kabos 
vanna! címmel 21 órakor Gyula” című filmsorozat. A 
közvetíti a televízió. most bemutatásra kerülő ré-

Péntekcn 20,25-kor színházi ^ V ’A CÍmzl tt
közvetítést láthatunk az egri á l o í f S ^ j á S
varból. Az Ágira Játékszín sokan, sokféleképpen feldől- 
bemutatja Fazekas Mihály: gozták már. 20.25-kor a víg- 
Lúdas Matyi című müvét, ez- játék angol tévéfilm-változat* 
úttal zenés játékként. Az al- ígér kellemes szórakozást.

A Szentivánéji álom című 
angol tévéfilm egyik jelenete
rülő Tetthely című sorozat 
„Két élet” című új epizódjá
nak. Feledheti valaki a múlt
ját, s kezdhet-e teljesen új 
életet? Ezt próbálja a film 
férfi főszereplője, megváltoz
tatva nevét, foglalkozásai, lak
helyét.

Vasárnap [5,3(1-tol folytató-


