
Városban lakik 
- falun dolgozik 
A Rétköz művelődésének egyik központjában 

Kettős életet él Csonka Ottó népművelő és felesége^ 
Mindketten a nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban dolgoznak — a férj igazgató, a feleség művészeti 
előadó —, de Nyíregyházán laknak, a Krúdy Gyula, utca 
egyik szövetkezeti házában. 

— Falusi gyerek vagyok. 
Kemecsén laktunk, ott ta 
nultam ki a villamossági 
szerelő szakmát, hat évig 
dolgoztam a gazdaságban 
később pedig már a műve 
lődési házban — magya-
rázza Csonka Ottó a nagy-
halászi művelődési ház iro-
dájában. Mindig jobban 
éreztem magam a falusi em 
berek között. Meghittebb, 
őszintébb, emberibb kap-
csolatokat találhat köztük 
az ember, ami Nyíregyhá-
zán nem nagyon alakult ki, 
így valójában inkább „ágy 
r a járónak" érzem magam a 
megyeszékhelyen, ahol a 
lakásunk van. Itt viszont az 
időm javát töltöm, van egy 
szolgálati szobánk is, oly 
kor napokig itt lakunk a 
művelődési házban, mert 
estébe nyúlnak a rendezvé 
nyek. 

Megilletődtek 
Milyen állapotok voltak 

itt, amikor 1980-ban idejött? 
— Azt is mondhatom, 

hogy hadiállapot, mert már 
javában tartott az épület 
átalakítása, kibővítése, s 
nem mindenki bízott ben-
ne, hogy valamikor is ko 
moly hajléka lehet itt a kul-
túrának. Megrázó élmé-
nyem volt, nyugodtan ne-
Mdreiem amnak, amikor a 
gyönyörű nagyteremben 
megtartottuk az első falu-
gyűlést és az emberek meg-
álltak az előtérben, először 
nem mertek beljebb menni, 
meg voltak illetődve. Úgy 
kellett őket nógatni, nyu-
godtan jöj jenek és üljenek 
le, hisz az övék . . . 

Fokozatosan készült el az 
épület átalakítása, bővítése 
és ennek megfelelően, lép-
csőzetesen indult a népmű-
velés is — magyarázza a 
művelődési ház igazgatója. 
S érdekes módon, a szük-
ségből. sikerült erényt ko-
vácsolni. Amíg átmeneti ál-
lapot uralkodott a művelő-
dési házban, a szó igazi je-
lentése szerint házhoz kel-
lett menni a népművelőnek 
és odavinni a művelődést, 
így ismerte meg közelebb-
ről a társközség Tiszatelek-
kel együtt 8 ezer lelkes te-
lepülést — Nagyhalászban 
valamivel 6 ezer fölötti a 
lélekszám —, amelyek egyik 
meghatározója a kender ju-
tagyár, de számottevő gaz-
dasági erő a helyi tsz, az 
áfész, a Herbária telepe . . . 

— így történt, hogy elő-
ször ezeken a helyeken 
igyekeztünk közel vinni a 
dolgozókhoz a művelődés, 
az önművelés lehetőségeit. 
A kenderjutában rendeztük 
az első képzőművészeti tár-
latokat, művész-közönség 
találkozókat, egy klubot is 
alakítottunk a gyári kollek-
tívával. Tiszateleken pedig 
lelkes rajztanárok kezde-
ményezésére elindítottuk az 
azóta szép sikereket elért 
gyermek képzőművészeti 
alkotótábort, ahová már a 
közeli községekből, sőt 
Nyíregyházáról is érkeznek 
gyerekek. 

Megkérdezni 
a helybelieket 
De nem mulasztotta el a 

faluba került népművelő 
megkérdezni a helyi lakos-
ságot, mit szeretnének, mit 
várnak a művelődési ház-
tól, milyen rendezvényekre 
jönnének el szívesen, ötszáz 
kérdőívet juttatott el a 
nagyhalászi &rfibfer&khöz és 

majdnem négyszáz vissza is 
jött, amiből sok mindent 
„kiolvasott". Két dolgot 
említ, amit a válaszokból 
tudott meg, nagyon él itt 
az emberekben a múlt, a 
hagyományok iránti szere-
tet. Erre az érdeklődésre 
építette az 1986-ban elindí-
tott rétközi napok rendez-
vénysorozatát, amely meg-
lepő sikert hozott és jövő-
re szeretnék az egész Rét-
közre ki ter jeszteni . . . 

— Magunk is elámultunk, 
amikor összeszámoltuk, 
hogy több mint hatezer 
ember fordult meg a műve-
lődési házban. Többen, mint 
azelőtt két-három év alatt. 
Külön is izgalomba hozta 
az itt élőket az a helytör-
téneti, néprajzi gyűjtemény, 
amelyet egy előző vetélke-
dő eredményeként „hordott" 
össze a falu apraja-nagyja. 

Azt sem volt nehéz ki-
olvasni a közvélemény-ku-
tató válaszokból, hogy az 
olyanfajta rendezvényeket 
szeretik a helyiek, amelyek 
praktikus, netán anyagilag 
is hasznosítható ismerete-
ket nyújtanak. így váltak 
népszerűvé a közhasznú 
szabó-varró tanfolyamok, 
majd a paprikatermesztő 
tanfolyam, amely most is él. 
De legalább 200—300 em-
ber szerzett itt hivatásos 
gépkocsivezetői képesítést a 
művelődési ház és az ATI 
közös tanfolyamán. 

— Az előnye az, hogy 
nem kell Nyíregyházára 
járni az elméleti órákra, 
utazni, költeni. A művelő-
dési háznak legfeljebb any-
nyiban jó, hogy terembért 
fizet az ATI és ez sem mel-
lékes. Ugyanis szükség van 
minden fillérre, hisz az évi 
félmilliós költségvetésből 
100 ezer elmegy fűtésre, 
villanyra, 108 ezer körülbe-
lül a munkabér, s a 350 ezer 
forintból kell gazdálkodni, 
a sokféle közösséget fenn-
tartani, rendezvényeket fi-
nanszírozni. Igény volt 
ugyanis a műsoros estekre 
is, ezért fogadtuk Soltész 
Rezsőtől Bodrogi Gyuláig, a 
Bóbita, a Vojtina Bábszín-
háztól a Budapest tánc-
együttesig számos együt-
test, művészt. Ezekre ta-
valy 100 ezer forintot köl-
töttünk és még egy kis 
nyereségünk is maradt. Nem 
így ezután, éppen most ta-
nulmányozom az új rende-
letet, amely megköti a ke-
zűnket, ugyanis a január 
1-től életbe lépett bérgaz-
dálkodás szerint a tisztelet-
díjak bekerültek a bértö-
megbe, így azokat előre nem 
lehet megtervezni és vállal-
n i . . . 

Megvalósult 
álmok 

Van hát néhány dolog, 
ami nem kis gondot okoz a 
művelődési otthon igazga-
tónak, de mégsem kesere-
dik el. Keresi a megoldás 
útját-módját. S miközben 
jó érzéssel sorolja, van ter-
mészetesen fekete-fehér és 
színes tévéjük, számítógé-
pük, nyugati márkájú kép-
magnójuk. S minden nap 
várják a pályázaton nyert 
színes videokamerát, hogy 
sok mindent megörökítse-
nek és lejátsszanak majd — 
mondja búcsúzóul a fordít-
va (városból falura) ingázó 
népművelő, aki úgy tűnik, 
ií»t találta meg álmaik ter-
vei megvalósításának szín-, 
helyét. 

Páll Géza 


