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Rendező: Kolonita Ilona
Dramaturg: Gere Mara
Operatőll: Szabó ÁJ:pád
Gyár tásveze tő: .Brsiel!György

A kecskeméti Óv6nőképző Intézetben készültek öt évvel
ezelőtt ezek a filmkockák.
Lányok! Az ország területén összesen 1.150 Ül!es
bv6női állás van. Ebből pontosan

800

350 a fővárosi állások száma.,

é

r-

Ezek az igények ma is teljes mert kben fennállnak.
éVl!. épülnek 6vódák, és.ehhez évről - év.:cetöbb és több
6vónő kell. A szép és j6lfelsze~elt bv6dák önmagukban nem
elegendők. A gyermekekkel

va16 foglalkozás,

a gyermekek

nevelése elsőrendű feladat.
Az öt éve készűlt film. cime

tt

Akiket várnak

tt.

És, hogy

mennyire vállják évről - éVl!e a képzett bv6nőket, azt a
felsorolt igények bizonyit ják.
f"

Ezek a fiatal lányok., fiatal diplomás ov6nők, elindultak
az

tt

életbe

n.

Vaj,on elképzeléseik,

sultak meg, hogyan illeszkedtek
Felelősségteljes

hivatástudattal

vágyaik hogyan va16-

bele a mindennapi munkába.
indultak. Most öt év mul-

tán kerestünk meg közülük néhányat; Klárit, leát és Juditot.
Mi lett velük, mi lett terve1kből. hogy állják meg helyüket
és hogy érzik magukat mint fiatal bv6nők.

KLÁRI
- Sokan abban a téves hitben élnek, hogy akik 6vónők, azok
valami egészségügyi

szakiskolát,

vagy valamilyen egészségügyi

iskolát végeztek. Szerintem ha valaki ilyent hall például
egy értekezleten, hogy szeretettel köszöntöm a pedaghgusokat
. l

és az itt megjelent ov6nöket, akkor kiké.:chetjüknyugodtan
magunknak, hogy azé.:ctigenis pedagógus munkát végzünk, nagyon is ••
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Klári a~ca a ~égi filmjelenetoől

k1me~.vedikt

majd a kép

szines~e vált •
••Mindig szivesen emlékezem

a ~ égi tanál!ai~a,

a kedves

alföldi vá.rosl!a,a tál!.sai~a és ba~átnő1ml!e.· Én már a
keoskeméti

diákéveim alatt idejál:tam gyakorlatl!a, és most

azóta is itt dol.gotom Nagykő.t:ösön. Ez a város legnagyobb
bVÓdája. Nagyon jó hely, és szivesen együtt dolgozunk

II

kolJéganómmel.
Itt Nagykől!ösön nem é~zem azt a p~oblémátlami
Kecskeméten

annyil!a foglalkoztatott.

ké:cdést a beszélgetésünk:ön·,ma
zetői és általában mindenki
Tisztelnek

bennünket

még akkol!

Akkal! én vetettem fel a

úg~~zem,

hogya' város ve-

e11sme~1 pedag6gus

voltunkat.

és megbecsülnek.

Mindaz amit Kecske·méten tanultam j6l hasznosithat6

itt a

gyako~ la tban. Gyönyol!ü, hatalmas udval!a, kel!t je van az Óv6dának, felszE3l!elv8 jobbnál - jobb játékokkal • .A szép tavaszi időben
kinn ta:ctják a foglalkozásokat.

Csoportosan

néni kö:cül és élénken csivitelnek.

ülnek Klári .•..

Értelmes gyerekek,

min- '
./

den:cöl meg van a véleményük.
gosan ki~ajzo16dik
dicsé~etük

Beszélgetésük:ből kiderül, vilá-

él!deklődési kö:cük. Oszinte véleményük

és birálatuk

még neVelőjüket,

Klári nénit sem

kiméli.
- Nekem is van ogy bvódás fiam, mondja Klári - de nem ide ,
jál! hozzám. m6l!t mi.kol!itt volt, .nagyon savar t a munkámban ,
Anyás gys1!ek és sohasem maradt el mellőlem,

IIlindiga szok-

nyám után futott. Igy jobb, hogy más 6v6dába ke.rült. -

- :; Kláni boldog. Meg Van elégedve hel~ével, a magánélete
kieg~ensulyozott.

Szépen berendezett

is

lakása van, és hát

a gyönyörü fia. Neki sikerült. Hz nam az~ jelenti, hogy
teljesen ,zökkenőmentes az élete. Szel!otne tovább tanulni,
l!eméljük sikel!ül neki a tovább~akban

ls. Szel!eti amit

csinál és szi.essn csinálja~
Hogy ls mondta öt évvel ezelőtt?
• Eg-y éVig dolgoztam képesités
az eg~ év alatt

l! ájöttam

nélkül dvódában, de azalatt

arra. hogy tényleg oz az. ami t én

szeretek e:sinálni. És az, hogy nem fizetik anuyira, kétségtelen. de az a plusz, amit prémiumnak

lehet nevezni. amit

az ember a g;ye.rekektölkap.

:rOA
- Véleményem

szerint, is nagyon - nasyon fontos a pálya, a

hivatásszeretet

és tudat,-mert

e nélkül el!edményasen dol-

gozni és tényleg bvónővé válni nem lehet. És mind azt a
prémiumot,

amit Kl~i,

ahogy a szavaiból kitün* nempénzbe~

gondol t, hanem mindabbSf\ami t viasza.kapunk agyar ekektől ,
egy szál virág vagy egy rajz formájában,

vagy majd valami-

kOl!, talán az iskolában eszébe jut az, hogy mindenre mi
tanítottuk mag végeredményben

8l!l!a,amialapvető. Megadtuk

az alapokat, amit tovább tud majd az iskolában folytatni
és kamatoztatni.

Ez sze.rintem nekünk mindennél

Mintha az alőbbiakra válaszolna,
amiket a k~cskeméti

beszélgetésen

többet jelent. -

azokra a :r:égigondolatokra
felvetett,

szines filmkockák. váltják a/,ekete-fehél!et.

csakhogy most

- Nekem úgy alakult az életem, hogy nem közvetlenül
l!ekekkel foglalkozom,

hanem a leendő 6v6n6kkel.

Emlékeznek

Pedig

éa sz1vesen csináltam az

nagyon SZEu!etem a gye~ekeket
6v6nőimunkát.

a g~e-

a kecskeméti

mutattam be a mesekezd.mén~ezést.KláEi
demonstl!ációs tel!em előnyeit

filmezésen

is én

magYaJázta

el a

és én végezte~ a gyel!ekekkel

a foglalkozást.
- A demonst.rációs te.remben; ahol a gyerekek foglalkoznak,
játszanak,

ott ők csak egy tü.k:.röt
látnak, mi innen mindent

látunk és hallunk. Ök nem is tudnak a1!ról, hogy őket figyeljük. Ica éppen egy mesekezdeményezést

mutat be az új

m6dszel! alapján. amelynek lényege egy játéksz1tuációból
a gye.rekeket nem kötelezi,

nem kénysze.riti a .'eészvéte1.re,

hanem az él!deklődést úgy kelti fel, hogy odacsalogatja
gyerekeket

magához •••-

- Nézzétek

testvérkék,

a

előbújt a napooska •.A napooska ki-

dugta a.ranykoronás fejecskéjét

a felhők mögül, és vigan

kacagott a pillang6cskáklta, akik vidáman táncba fogtak.
Kergetőztek,
vesztették

szaladgáltak

és észl!e sem vették, hogy el-

a pici kis házikónak a kulcsát.

T~lt múl~ az

idő, s egyszer.r8 csak egy nagy szürke felhő eltaka.rta a
napocskát.

Fújni kezdett a szél, sss,

sss, ••• sss, •••

Ioa mesélő po.rtréja szinesp8 vált át.
-Most én az bvónőket-képző

középiskolában

tanitok. Szép

munka nem mondom, de azért néha nagyon vágyódom a gyel!fJ.kek közé. Már megszoktam.és

megszerettem

ezt a vál!ost,egy

kicsit távol esik szülővál!osomtól ÓZdtQl. de jól é.lzem
magam itt Zalaegel!szegen. Ugy kerültem ilyen távolivá.losba,
hog~ fél!jhezmentem

és fé:ejeme t id. hel~ez ték •.
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Ica boldog asszony, szép kisfia van és mUnkája is kielégiti.
Őszintén vall életéről, amely bizony sÜ!ÜJl tarkitott
bánattal és szomorúsággal.
A modern

zalaega.t!szegi iskolában egy 6.t!akeretén belül,

olyan foglalkozást
gyermekek

örökitünk meg, amelyj6

nevelésében

Ica előad6i készsége,
Záporoznak

fontos pedag6giai

elveknek.

valamint felkészültsége

a fontosabbnál

Hogyan kell a munkát

tenni a gyereket? Helyes-e
Mindezek

imponál6.

-fontosabb kérdések. Mit c81- .

náljon az bv6nőt ha a gyermek tevékenysége
kivánatos?

példája a

agressz1~,

nem

megszGl!6ttetni, al<;.tivabbá

a konfliktusmentes

nevelés?

lényeges kél!dések, jól fel kell késziten1

a

leendő Jvónőket,
Ica, al!l!aa kél!désre, hogyelégede
Igaz. magánélete

tt-e, nemmel felel.

boldog, de sok mindent SZ6l!etne még

terveiből megvalósitani.
Mert tervekből nem volt hiány a kecskeméti
Ismét a regi filmkockák

diákévek alatt.

mesélnek.

JUDI~
_ Én miU biz tos, hogy hazamegyek
falumba dolgozni,

N6g: ád megyébe, az én

és nagyon várom is és nagyon félek tőle.

Félek azél!t, mert a falúban mindenki ismer gysl!ekkorom 6ta
és mindenki

tegez. Aztán itt van egy nagy probléma, 'hog,

hogyan fogom én majd magamnak a t~sadalmi
és a tekintélyt

megszer6zni ••• -

megbecsülést
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Judit, ma az öl~"Ie elhangzottakat

kommentálja,

- Három éVig dolgoz tam itthon Csécsén. a nógl!ádi kis
falúban. Egyszemélyb'en vezető6v6nö.
te:mészetesen

vezető és

6vónő voltam. Közel t1z ó~át dolgoztam na-

ponta, ezenkivül sok-sok társadalmi
társadalmi funkci6t vállaltam.
rettek, meg is becsültek.

munkát és rengeteg

A S3e.rekek, a szü15k sze-

A falú vezetőihez rokoni szálak

fűztek, ők dupla annyit követeltek
Fizetésem

gazdasági

l.950-ft volt. Szinházba,

tölem, mint mástól.
m~zeumba, konce:tre

nom jutottam el, malladt fő szó.rakozásom az olvasás.
Valahogy kevésnek

é.rGztem. Önállóan sze.rettem volna élni.

Egy 23 éves nő, aki otthon lakik a szülainél.

Én ki aka:ctam

p.róbálni, hogy meg tudok-~ a saját lábamon állni.
Szent6n~én

bv6női állást hil!dettek, és én ezt az 6v6dát

néztem meg és itt is ma.radtam.
Nóg.rádból - Szentendl!é.re. Két éve vagyok itt. Osodálatos
Szentendre,

nagyon megsze.rettem.

Te:cmészetes és j6 a kaposolat

a szülökkel

és a kolléganőimmel.

A gye.rekek Judit néninek vagy Juditkámnak

hivnak és tegeznek.

Nekem megtiszteltetés
Vezetöhelyettes

a tegeződés, a bizalom jelének ta.rtom.

vagyok, és itt most a ke.resetem .3.ooo-ft.

Igaz, hlvtak vissza a falumba,

jobban meg is fizetnének,

de

én mál! úgy megs.z8:ettEul1itt, hogy nem megyek vissza.
Szombatonként

hazaj~ok

a szüleimhez.

Csécse k.ie nógrádi falú, takaros házakkal és gyönJ1ö.rülanr

kás tájjal övezve. Az oVóda, ahol Judit három évig dolgozott
a falu szélén áll, szép és .rendes épület, dátszókerttel
körülvéve.
A szülői ház nincs messze az bvódától. A papa, magasnövésü
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szép-szál embsl!. Fejő a te.rmelőszövetkezetben.
és keresetéből

Jól keres,

három lányt nevelt fel, és mind a hárma1i

tanitatta. Büszke is l!á, hiszen kevGsen mondhatják
magwól.

el ezt

A legidősebb lány 6vónó a szomszéd faluban, ő is

Kecskeméten,

az 6vónőképzőben

tanult, Judit a középsó lány

Szentendl!én bv6nó. a legkisebb most érettségizett
megy főiskolára.

és Bgerbe

Nagyon az épen rajzol, és tan~nő

lesz.

A három lány már aí.nen van • .Az idősebb férjhez ment. már
unoka is Van. Judit nem siet a férjhezmenéssel,

a mama leg-

nagyobb bánatára_ Jelölt az lenne, de Judit nem adja még
fel a függetlenségét.
- Szeretni kell agyerekeket
magánéletben

ft

kézimunkázó.

bábozó és játszó, Pa.x:tne.rt
azt lehet találni,

de tapasztaltam
kitud6dott,

I

~vónőnek

- mondja - én imádom. De a

fl

lenni nem szeretnék.

Otyan gügyögő

a társaságban. amikor beszélgetés

közben

hogy Óvónő vagyok, .rögtön nem vettek komolyan,

rögtön olyan gügyögővé vált a beszélgetés.
Kecskeméten

a lányok sokan felvetették,

hogyha vidékl:e kerül-

---

nek dolgozni, nehéz a fé.rjhezmenetel. Én nemtg;y gondolom.
Szeretnék

teljesebb ember lenni, úgy érzem még sokat kell

ez érdekében tennem, Tanultam volna tovább, de l!ájöttem,
hogy nem a több diploma, nem a több papil! hiányzik, hanem a
sokoldalú önképzés, a kul túra, a zene, a ltal!
ámiázás

t

a ttól

úg;y érzem, hogy teljesebb embel!l!éleszek .•A sokirányú képzés
hiányzik nekem. Szeretnék sokat foglalkozni

a zenével.

Il!odalombolond vagyok, l!engeteget olVas.ok, most majdnem ez
az egye tlen szórakozásom.
Végképp sZ6.r:stnékitt Szentendrén

letelepedni. Már sok j6-

barátl!a tettem szel!t. Lakásra vál!ok. Albél!letbe nem megyek
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1

mal!t 1.50o-ftot

nom tudok fize tni. Itt. az ov6da fele tt t

a pedag6gusBzálláson

lakom. A padlástél! van beépitve.

Ebben a kis szobában hárman lakunk. egyhegedütanál!nő
Mal!iska. egy képesitésnélküli

bv6nő és én. Jól megvagyunk

együtt, de már vágyom egy önál16 lakásl!a. Reggel

tiztől,

délután ötig dolgozom, azután főképp olvasok.
Az 6v6dá.nkat patl!onálja a kerámia üzem, onnan kapunk agyagot
amiből a gyel!skek gYÚl!máznak. Nekem egy bal!átom igél!t
konongo r , amit ő máJ: nem használ. Izgatottan
nagyon szeretnék

várom, mert

megtanulni kOl!ongozni.

A gyal!ekekkel gya~an

bábfoglalkozást

venc foglalkozásaimnak.

tal!tok. Egyike a ked-

Bábbal a kézben sok mindent elmon-

danas; kis életükből.

Itt van például Papp Lacika.

tosan mesél,

meghallgatni.

Kijárunk

éndemea

a aunapsl!tra sétálni. Játsz6té.r is van a

Nagy pl!oblémánk, hogy sok a g;yel!ekünk.Egy-egy csoportban
29-en is vannak. A tapasztal.atom, hogy az 01l6nő hangulata
kihat a foglalkozásl!a.Velem
után a gyorekaknok
ft

tÖl!tént. hogy egy caal.6dásom

egy szomorú v9l!sikét tanitottam.

Öszi.r6zsa hal!matos, az én szivem bánatos.

latban,voltam,

hogya

bánatmó),

ft

beszélgettünk.

Olyan banguMegkél!deztem

tőlük, mi az a bánat? Érdekes volt a gye.rekek .reagálása, a
feleletek

sokszinüsége

éa el:!edetisége. ElvÜDk, hogy az é.r-

zelmek közül .sem szabad osak a ;j6t megismel!tetni a gye.rekekkel.
Hál!man vagyunk itt fiatal bV6nők, akik segit jük egymást.
J6l érzem itt magam. Hazudnék ha azt mondanám,

hogy minden

rendben van, de én opt1m~sta vagyok. Hiszem, hogy s1ke.rü,l
kialakitani

egy él!telmes, sokl!étü, embel:!léletet.

