
Az útró!, amit sok ezren végigjártak A jótékony sás szellemében

az érzelmi kötődés...”
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kulturális bemutatója

Pillanatkép a néptáncegyüttes produkciójából.

— Hogy is mondjam: e lő
ször nagyon meglepődtem, 
hogy rám gondoltak. Más
részt örülök, hogy az akkori 
gárdáról, az akkor végzett 
munkáról beszélhetek. Kü
lönben is: divat mostanában 
a nosztalgia.. .

Ez persze inkább csak tré
fa, hiszen amiről most beszé
lünk, egyáltalán nem azonos 
a ma nagy divatot élő nosz
talgiával. G ollnhofer Sán
dort mint a huszonöt évvel 
ezelőtt megalakult Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövet
ség  első soproni titkárát ke
restük meg. Persze, akad 
azért vele másról is  m it be
szélni. ..

— Végiggondoltam magam
ban ezt a huszonöt évet. Tör
ténelm ileg talán nem, de egy 
ember életében elég nagy 
idő. . .  Így, visszagondolva öt
lött fel bennem egy  olyan do
log is, ami a mai mozgalmi 
munkának nagy hiányossá
ga: valahogy m a m ár elhal
ványult az akkori nagy ér
zelm i kötődés. Nagyon kell 
pedig, m ert csak így lehet 
igazán eredményes a mozgal
mi munka.

— Végső soron-nincs sem 
mi különleges az én életem 
ben: am it végigjártam, azt 
sok ezren, sőt — tízezren vé
gigjárták ebben az ország
ban.

— Itt születtem , Sopron
ban. A hivatalos kifejezést 
használva munkásszülők  
gyermeke vagyok. Nyolcadik 
osztály után a  híradásipari

technikumba jelentkeztem, 
de nem vettek fel, így kerül
tem a selyemgyárba. Édes
anyám, nővérem, bátyám ak
kor már ott dolgozott.. .  Csé- 
vehordó voltam, szövő, végül 
segédművezető. Ott kezdtem  
a DISZ-ben is dolgozni, t i
zenhat éves fejjel választot
tak meg a gyári csúcsvezető
ség szervezőtitkárának.

— Ötvenhat márciusában 
kértem a felvételem et az 
MDP-be. az ellenforradalom  
után öten alakítottuk meg az 
üzemben az MSZMP alap
szervezetet. Nagyképűség 
volna, ha most azt monda
nám, hogy mi aztán tudtuk, 
hol a helyünk — talán in 
kább érzelm i alapon döntöt
tünk. Emlékszem, a párt új
jászervezése érdekében a la 
kásukon jártuk végig a volt 
MDP-tagokat. Nagyon tanul
ságos le tt volna, ha akkor 
eszem be jut, hogy naplót ve
zessek. . .

— Decemberben kaptuk a . 
feladatot, hogy m enjünk el 
Győrbe, ahol a Magyar For
radalmi Ifjúmunkás Szövet
ség alakul, és képviseljük a 
soproniakat. Ezt szerveztük, 
amíg március 21-én a ruha
gyár kultúrtermében a 
KISZ-t meg nem  alakítottuk. 
Engem választottak meg a 
városi bizottság titkárának.

— Nagyon lelkesen dolgoz
tunk, jó társaság jött össze. 
Akkor még az üzemi mun
kám m ellett töltöttem be a 
funkciót. Egyik munkatárs
nőm mondta, hogy m ilyen ál

mosnak látszom  mindig. 
Mennyit aludtál ma? — kér
deztem tőle. — Tíz órát, vá 
laszolta. — Látod, én egész 
héten aludtam  a n n y it...

— Rájöttem én már ko
rán: ahhoz, hogy az ember 
vigye valamire, tanulni kell. 
Műszakirajz-tanfolyamra jár
tam, elvégeztem  a dolgozók 
gimnáziumát. Moszkvában 
Komszomol iskolára jártam, 
elvégeztem  a szakosítót is, 
majd az SZKP-főiskola kö
vetkezett. Elég sok ez. ha az 
éveket így összeszámoljuk, de 
szükség volt rá.

— Az embernek olyan k,ao- 
csolatokra kell törekednie 
mindenkivel, hogy az nyílt, 
őszinte legyen, a kölcsönös 
bizalmon alaDuljon. Megkér
tek a pártiskola pártépítési 
tanszékén, hogy előadásokat 
tartsak. Ott szoktam mindig 
elmondani, hogy egy rossz 
vezető többet árthat, mint 
tíz euenség. . .

Gollnhofer Sándor most 
Sopron város Tanácsának e l
nökhelyettese. Nagyon sokan 
ismerik szülővárosában.

— Hogy ki ne maradjon: 
hatvanhatban megnősültem. 
Azok közé tartozom, akiknek  
úgy sikerült a házasságuk, 
hogy a feleségük nemcsak 
feleség, hanem — nem aka
rok nagy szavakat használni 
— igazi küzdő-társ, igazi e lv 
társ i s . . .

— A gyerekeim? Igen, is
merek én  is rossz példákat. 
Egy dologra kell nagyon v i
gyázni: a gyerekeknek nem  
szabad érezniük, kicsoda az 
apjuk. Soha n e jussanak jog
talan előnyhöz, mindig csak 
azt kapják, am it érdemelnek. 
Akik rendszeresen azt érez
hetik, hogy „majd a papa e l
intézi” — az ilyenekből lesz
nek a  félresikerült gyerekek. 
Nekem két stramm fiam van, 
és igazán mondhatom, hogy 
nincs sem m i probléma v e 
lük.

Azt hiszem, végső soron 
nincs semmi különleges az 
én  életemben.

Muck Tibor

A mosonmagyaróvári Kos
suth Lajos Gimnázium II. 
c. osztályától kapott levél ér
dekes programra invitál. Ol
vasván a tájékoztató szava
kat, egykori olvasm ányélm é
nyeim ből „köszönnek vissza” 
jótékonykodó fiatalok, Timur 
és csapata vagy a hozzájuk  
hasonlók, akik csudajó tet
teket vittek végbe, önzetle
nül. Sok m indent hall az em 
ber a mai fiatalokról, nem  
csoda hát. hogy gondolkodó
ba esik: manapság elképzel
hető-e a régebbiekhez ha
sonló jótékony tett, dicséren
dő cselekedet? Persze, hogy 
elképzelhető.

Hallgatva a hívó szóra, ott 
voltunk mi is azon a nagy
szerű kulturális bemutatón, 
am elyet az agrártudományi 
egyetem  dísztermében tartot
tak pénteken este hétkor. 
M ajthényi László  a második 
céből sorolja az előzm énye
ket:

— A z ifjú ság i parlam en
ten  v e te ttü k  fe l ö tle tkén t, 
hogy a ro kka n ta k  és a K ise
gítő Iskolába járók  segítésé
re a d ju n k  m űsort a szülők  
előtt. D élután ke ttő tő l osz
tá ly tá rsa ink  lá th a ttá k  a t i 
zennégy szám ból álló m űsort 
a MOFÉM M űvelődési H áz
ban, m ostanra  a szü lőket h ív 
tu k  meg.

Érkeznek is a szülők van 
nak már több százan. pedi° 
messze van még a kezdés 
ideje. Addig is szóba elegye
dünk a kezdem ényező máso
dikosokkal. akiket ezért is 
könnyű ezen az estén fe lis
merni, mert míg 3 többiek 
kék szoknyában, fehér blúz
ban várják a színre kerü
lést a céseken fekete ga^bó 
van. T óth  E dit H orváth Éva 
G iczi Zsuzsa, B író A n n a m á 

ria, U dvardi Zsuzsa, H orváth  
Ild ikó  szinte egymás szavába 
vágva mondja: erre az alka
lomra állították össze „Fény
já té k ” című műsorukat Liszt 
2. rapszódiájára.

Különbözik az egyenru
háktól a táncosok öltözéke is 
közülük a negyedikes Hegyi 
G usztáv  sorolja kínálatukat: 
lesz pusz ta fa lu si lánytánc  
m ikepécsi csárdás, karcsai 
csárdás és kané  i tánc, a sze 
gi legényest H orváth K álm án  
és K irá ly  Péter ropja m ajd.

Hét órára benépesült a ha
talmas díszterem. H att János 
igazgató köszöntötte a szülő
ket, a vendégeket, akik ezen 
az estén meggyőződhettek ar
ról, hoy a mosonm agyaróvá
ri gim nazisták nem csupán a 
szaktantárgyakban érnek el

szép eredményeket, hanem  
sokoldalúságukról is tanúbi
zonyságot tesznek. A köszön
tő szavak után egym ást vál
tották a színpadon a sza
valok, az énekkarosok , a kü
lönböző hangszeres szólisták. 
Sikert aratott a citerazenekar  
és a nép táncegyü ttes  is, pör- 
dültek a szoknyák, piros-fe- 
hér-zöld fények viliództak  
Liszt zenére. Ritka csem ege 
volt a más népek dalainak  
eredeti nyelven történő to l
mácsolása. . .

Summ ázatként: élm ény volt 
az órákon át tartó kulturális 
bemutató, a sikerre büszkék 
lehetnek a szereplők. Ami pe
dig a rendezvény jótékony 
szándékát, a bevétel sorsát 
illeti, az önmagáért beszél.

(Hámor)
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Anthony Braxton győri koncertje
r

Úttörők versengése
Szombatom rendezik meg 

Győrben a m egyei tudom á
nyos-technikai úttörő szem 
lét. Hogy ez az e lső  hallásra 
kissé bonyolultnak tűnő e l
nevezés m it teíkar. arról 
Freier Cecília, a  m egyei ú t
törőelnökség titkára adott 
tájékoztatást.

— A tudom ányos-technikai 
úttörő szem lét m ár hagyo
mányosnak tekinthetjük, h i
szen öt év e  rendezték az e l
sőt. akkor pedig’ a szaktárgyi 
versenyek örökét vette át ez 
az új versenyforma. A szem 
lék elsődleges célja az. hogy 
a  hozzájuk kapcsolódó sokfé
le  esem ény valam ilyen módon 
az általános iskolások- szelle
m i gazdagodását segítse elő. 
Több területen folyik a ver
sengés, é s  ezek a területek  
néhány kivételével nem kap
csolódnak szigorúan egyetlen- 
tantárgyhoz. íg y  a társada
lom kutatással foglalkozók 
történelmi, irodalmi, népraj
zi. m űvészeti ismereteket, a 
tenmészetlkutatók kém iai, b i
ológiai. az úttörő-techniku
sok fizikai, ipari, m unkavé

delmi tudásukat gyarapíthat
ják. Tantárgyi jellegű ugyan
akkor a  matematikusok és a 
különböző nyelvi, nem zetisé
gi csoportok vetélkedője, és  
külön területet alkot az ú t
törő mezőgazdászok csoport
ja is.

— A vetélkedők a m atem a
tika versenyt k ivéve csapat- 
versenyek, d e az idén e lő
ször néhány csoportban egyé
ni pályam unkákat is lehetett 
benyújtani. Ez a  kettős rend
szer a tehetségek kiválasztá
sa m ellett m egterem ti annak 
a lehetőségét is, hogy minél 
többen kapcsolódjanak be a 
versenyekbe. A másik újdon
ság. hogy ez évben m egpró
báltuk a szem lét az elneve
zésnek m egfelelően k iállítá
sokkal. szakköri bem utatók
kal. tapasztalatcserével gaz
dagítani. Lényegében az 
egyes úttörőcsapatokon mú
lik. hogy az országos ver
senykiírások tág kereteit 
m ennyire tudják saját 
ötleteik, szorgalmuk se
gítségével tartalomm al m eg
tölteni. Szeretnénk, ha az

eredmények mögött egész 
éves megalapozott munka, és 
nem kampányszerű felkészü
lés állna.

— A szombati m egyei dön
tőt Győrben a  Heszky Er
zsébet úti általános iskolában 
bonyolítjuk le. A  városi-já
rási Jerületi versenyek eddig  
szép eredm ényeket hoztak. 
Ebbén term észetesen nagy 
szerepük van a diákokat fel
készítő pedagógusoknak és a 
tanácsok m űvelődési osztá
lyainak is. Hogy csak egy  
példát em lítsek a jó együtt
működésre. a szombati veté l
kedő díjait a Győr-Sopron 
megyei Tanács m űvelődési 
osztálya adja, em ellett a 
szervezésben is sok segítsé
get kaptunk onnan. Az e lő 
készületek és  a eddigi ered
mények alapján rem ényke
dünk abban, hogy színvona
la« vetélkedés színhelye lesz  
a hét végén a győri „zöld is- 
iskola” — fejezte be a tá jé
koztatást a m egyei úttörőtit
kár.

F. K.

Ritkán adódó, igazi csem e
ge a jazz-kedvelőknek: hol
nap Győrött, a Petőfi Sándor 
Városi M űvelődési Központ
ban láthatják-hallhatják a 
világhírű jazz-zenészt, A n 
th o n y  B raxton t. Ma még P á
rizsban koncertezik, holnap
után pedig Bécsben lép pó
diumra; európai turnéját 
m indenütt hatalmas érdeklő
dés kíséri. Olyannyira, hogy 
a győri — s hazánkban egye
düli! —<  fellépésére szép

számmal jelezték érkezésü
ket Ausztriából is. Em ellett 
hazánk minden részéből, a 
legtávolabbi országrészekből 
is sokan biztosították elővé
telben helyüket a koncertre.

így  tehát valóban nem zet
közi jazz-estre kerül sor a 
városi m űvelődési központ 
„Valami jazz” sorozatában. 
Az este 6 órakor kezdődő m ű
sorban fellép a Binder Quin
tett (D resch M ihály  szaxofon, 
Friedrich K ároly  pózán, B in 
der K ároly  zongora, B enkő  
R óbert bőgő. Baló Is tván  
dob); Szabados G yörgy  (zon
goraszóló) és a Szabados S ex
tett (F ekete  Is tván  trombita, 
Dresch M ihály  szaxofon, K ör
m en d i Ferenc  hegedű, Szaba
dos G yörgy  zongora, V ajda  
Sándor  bőgő. Faragó A n ta l 
dob).

Anthony Braxton, aki két
ségkívül az est szenzációja  
lesz, több hangszeren is ját
szik. „Nacionáléjáról” rövi
den. 1945. április 5-én szüle
tett Chicagóban. Előbb zenét, 
majd filozófiát tanult. 17 
évesen találkozott Roscoe  
M itch e ll- lel, aki addigi szigo
rúan klasszikus zenei érdek

lődését a jazz felé  irányítot
ta. Ebben az időszakban  
rendkívüli hatással volt rá 
például Paul D esmond... 1970- 
ben tagja lett Chick Corea 
CIRCLE nevű együttesének. 
Első saját együttesével előbb 
otthon, az Amerikai Egyesült 
Államokban, majd Európá
ban koncertezett 1974-ig —
amikor W oodstockba költö
zött, s attól kezdve főleg 
szólóban játszik, széles hang
szerarzenálon. N evét m egta
lálhatjuk az európai Jazz 
Fórum és az amerikai Down 
Beat cím ű jazz-szaklapok s i
kerlistáinak első helyein, már 
hosszú évek óta.

Braxtonhoz hasonló v ilág
hírű jazz-m uzsikus A rm s t
rong, Peterson, Mingus után 
tíz-tizenöt éve nem vendég
szerepeit hazánkban. Ő m a
ga így vall zenéjéről; „A 
funkcionalizm us érdekel ab
ban az értelem ben, hogy k i
próbálok különböző rendsze
reket, és így megkísérlem fe l
fedezni egy új élet alapjait”.

A jazz-esten a Csepregi- és 
a Vajda Quintett, valam int a 
vendégszereplő művészek  
közrem űködésével pontban 
éjfélkor kezdődik, és „kiful
ladásig” tart a jam session.

Megemlékezés, gálaműsor, találkozó
A Kommunista Ifjúsági Szövetség zászlóbontásának negyedszá

zados jubileum a alkalmából ünnep i m egem lékezésre  és ifjúsági 
gálam űsorra  kerül sor szombaton délután öt órakor a Győri K is
faludy Színházban. E rendezvényen kapják kézhez a résztvevők  
a K isa lfö ld  Ifjú ság  különszámát, am elyet szerkesztőségünk és a 
győri Széchenyi Nyomda KISZ-esei készítettek társadalmi m unká
ban. Az újság nagyságú, kétodalas, két színnel nyomtatott kiad
ványban képek és régi újságcikkek vallanak az eltelt 25 eszten
dőről. Az ünnepi m egem lékezés és a k itü n te té sek  átadása után a 
jubileum ra szerkesztett m űsort láthatják a résztvevők. U gyan
csak szombaton délután hat órakor n em zed ékek  ta lá lkozó já t ren
dezik meg Győrött, a BM-csónakházban.

Fesztivá!-cen!rum
Programkavalkád várja az 

érdeklődőket vasárnap a győri 
Petőfi Sándor Művelődési Köz
pontban. m ely aznapra fe s z ti
vá l-cen trum m á  alakul át. N é
hány cím a kínálatból: Jazz
Q un te tt m űsora  (10,30) C ilién- 
tő együttes (11,00). A  koncert 
című film  bemutatója (11,30), 
D innyés Józse f műsora (14,00), 
táncház. W agner-koncert. V i
deó-diszkó  (15,00).

A Kisfaludy-napok záróünnepsége
Vasárnap rendezik meg Győrött a  Kisfaludy-napok m egyei 

fesztiválját. A fiatalok ezreit hívó rendezvénysorozatot Ja n ko v its  
G yörgy, a megyei tanács m űvelődési osztályának vezetője értéke
li a Petőfi Sándor Művelődési Központban délelőtt kilenckor kez
dődő ünnepségen. Ezt követően N agy Im re, a m egyei KISZ-bi- 
zottság első titkára adja át a díjakat. Tíz órától a K IS Z  Isko lán  
rendezik meg tizennyolc csapat részvételével a m ozga lom törté
neti ve té lkedő  m egyei döntőjét. Fél tizenegytől a H eszky  E rzsé
bet ú ti Á lta lános Isko lában  általános iskolások és a lakótelepen  
élők részére az aranyfokozatot nyert m űvészeti csoportok adnak 
gálam űsort. Délután fél hatkor a Bojtorján együttes koncertje 
kezdődik a városi sportcsarnokban.


