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A rendszerváltás óta lejtmenetben, tévúton? –
avagy:

25 év után
 ELEGÜNK VAN

A KIFOSZTÓ-KÖNYÖRTELEN
KAPITALIZMUSBÓL…!

Filmes reflexió
Aktív és eredményes sportélet volt a Csepel Autógyárban

Röviddel  ezelőtt,  alkalmi  találkozók keretében olyan,  szinte  minden  korosztályt  képviselő
tévénézőkkel  beszélgettünk,  akik  látták  az  egyik  kereskedelmi  csatornán  mostanában
sugárzott  Civil  a  pályán című,  1951-ben készült  magyar  filmet,  amelyet  a  Kossuth  díjas
Keleti Márton rendezett. Az alkotás arról szólt, hogy a  MHK, vagyis a  Munkára, Harca
Kész mozgalom keretében  a  cégeknél  tömegméretű  volt  a  kedvtelésből  végzett  különféle
testedzés, amely városi verseny keretében zajlott. 

A  fiatalok  úgy  vélekedtek,  kissé  irigyelve  figyelték  az  akkori  egyik  ipari  nagyüzem
dolgozóinak lobogó lelkesedését a sport iránt, amely nem ment a műhelyi teendők rovására.
Szerintük,  manapság  ilyesféle  közösségi  programot  egyetlen  munkahelyen  sem  lehetne
létrehozni. Majd hozzátették, persze lehet, hogy volt egy csipetnyi túlzás is a filmvásznon,
amelynek jelenetei rendszer-propagandát is szolgáltak.

Összefutottunk a 80-as évei közepén járó olyan emberrel is, aki a saját élményei, tapasztalatai
alapján tanúsította,  hogy a film életszerű  szituációkat  dolgozott  fel.  Ő évtizedekig  kereste
kenyerét a Csepel Autógyárban, ahol a szocializmus idején aktív és eredményes sportélet volt,
amelyet így részletezett: 

—  Több  szakosztályt  működtetett  a  VSE Sportkörünk  ahol  birkózásban  és  bokszolásban
olimpiai helyezetteket is neveltünk. Nagyon büszkék voltunk a vízilabda-csapatunkra, hiszen
évekig szerepelt az NB I-ben. Vállalatunknál a tömegsport nagy népszerűségnek örvendett.
Munkatársaink  gyermekei  a  hétvégeken  nem  csavarogtak  hol  itt,  hol  ott,  nem  italoztak,
drogoztak, hanem edzéseken és versenyeken vettek részt. Hát sajnos, ennek a sikeres kollektív
életnek vége lett a rendszerváltás után, mint ahogyan régi gyár sem maradhatott talpon.

Hogy  mit  tehet  ehhez  hozzá  a  krónikás?  Legfeljebb  annyit: nagy  kár,  hogy  ezt  a
lejtmenetet  (tévutat?/ nem kerülték el az illetékesek,  akiknek arra a bizonyos
propagandára még sem ártott volna jobban odafigyelniük.
Kecskemét, 2016. január 2.                                                                         Velkei Árpád

                                                                                                            főszerkesztő



INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA
a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,
 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!
Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorsz  a  g@f  u  ggetlenmagyarorszag.hu
Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.
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