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• időutazás a házgyárban 

Miről álmodnak az öntőformák? 

Ezek a betonkeverők sokat mesélhetnének az elmúlt évtizedekről. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• - Vigyázzanak, csapdákkal 
van teli az egész csarnok -
mondja egy fiatalember, s köz-
ben szálanként válogatja a 
szálkás deszkákat. 

• Van itt magán kívül va-
laki? 

- Nem tudom. A barátom 
küldött, hogy válogassam át a 
léceket. 

Belemar a hideg mindenbe, 
ami itt maradt - állapítja meg 
az ember, amint végigpásztáz 
tekintete a hatalmas csarnokon. 

ahol egykor ezrével készültek 
az otthonok. A hajdani házgyár 
hatalmas szerelőcsarnokát 
mégiscsak túlélték a panelek. 
Az ablakokon pókháló, sóder-
kupacok szanaszét, a magasfe-
szültségű dobozban poros sö-

rösüveg. A falon felirat: „Az 
MSZMP KB Kongresszusi 
Zászlajával kitünteti vállalat". 
Mellette az ötágú vörös csillag. 
A csarnok tetetéjől figyeli, ho-
gyan múlik el a világ dicsősé-
ge-

Felmászunk a hatalmas zsa-
luszerkezetekre. Mindent bele-
pett a por. Nehéz elképzelni, 
hogy valaha ebből a ridegség-
ben épültek fel a meleg ottho-
nok. Pedig jobb idők is jártak a 
házgyárra: a nyolcvanas évek-
ben, amikor csúcsrajáratták a 
panelgyárat, 3700 lakás beton-
elemeit öntötték ki egyetlen 
évben - akkor hétezeren éltek 
a Délép kenyerén. 

- Annak idején még a köz-
pontból kilátogató elvtársak is 
alig akarták elhinni, hogy 
ennyi lakást képesek voltunk 
előállítani - mondja a Délép 
egyik káefíéjének ügyvezetője, 
Szalma Ferenc - Akkor kez-
dődtek a gondok, amikor az 
állam kivonult a lakásépítés-
ből. Két év alatt tönkre ment itt 
minden. Ráadásul mindenkibe 
azt sulykolták bele, rosszak a 
házgyári lakások? 

• Miért, jók? 
- Nézze meg, milyen helyre 

épültek a panelek! Akadt, ahol 
vécé sem volt azelőtt. 

• Nincs nosztalgiája a régi 
házgyár után? 
- Kilencvenben, amikor az 

(Folytatás a 7. oldalon.) 

DOBJON ÖSSZE EGY TWINGÓT! 
„ „ HÉTFŐTŐL 

IUZJLT FOLYTATJUK, 
A JANUÁR 28-ig 

TARTÓ, A SZEGEDI 
RENAULT SZALONNAL 
KÖZÖS NYEREMÉNY-

JÁTÉKUNKAT! 

4 . heti k ü l ö n d í j : 
egy a ranygyűrű , a i ARANYTOPÁZTÓLI 

A NATO-tagságunk 
egyenlőre csak álom 

A NATO-tagá l lamok 
külügyminiszterei tegnap 
brüsszeli tanácskozásukon 
megállapodtak, hogy a kö-
zeljövőben nem teszik le-
hetővé a kelet-európai or-
szágoknak a szövetséghez 
való csatlakozást. Ehelyett 
a szövetségesek azt a ja-
vaslatot támogatják, hogy 
a „partnerség a békéért" 
elnevezésű séma keretein 

belül alakítsanak ki szoros 
katonai kapcsolatokat a 
volt keleti tömb államai-
val. Az ülésen Christopher 
amerikai külügyminiszter 
kijelentette, hogy e partne-
ri kapcsolat kulcsfontos-
ságú lépés a tagság felé, de 
értésre adta, hogy az nem 
következik majd automa-
tikusan ebből. 

Medvekaland Pesten 

Muzsikáló karácsonyfa 
Kelemen Zsuzsa, a város-

gondnokság munkatársa sze-
rint hosszú ideje nem sikerült a 
Belvárost olyan ünnepi köntös-
be öltöztetni, mint most. 
„ Talán nem nagy dolog, de 
mégis siker... Idén 45 ezer fo-
rintot költöttünk erre a célra, s 
igyekeztünk jól fölhasználni ezt 
a pénzt" - mondta. 

A Kárász utca színes lámpa-
füzérei mellé még vadonatúj 
fóliadtszek is kerültek: göm-
bök, fenyők, és hópelyhek for-
májában. 

A Széchenyi téren tavaly 
még négy fenyőfát dfszítettek 
föl - a nyári vihar viszont 
egyiküket kettétörte. Ezért idén 
csak a szökőkút két oldalán ál-
ló fenyőkön láthatunk dekorá-
ciót. 

Az igazi újdonság a Dugo-
nics téren található: a zenélő 
szökőkút lezárt medencéjének 
közepébe szép szál karácsony-
fát állítottak, amelynek színes 
villanyégői tegnap óta világíta-
nak, méghozzá szünet nélkül, 
éjjel-nappal. 

Az ünnepi hangulatot még 
muzsikával is igyekeznek meg-
teremteni. A kútba épített han-
gosító berendezés minden nap 
10, 12, 14, 16, 17, 18, és 19 
órai kezdettel játszik félórás 
válogatást a legnépszerűbb ka-
rácsonyi dalokból. A fa díszki-
világítása pedig a zene ritmu-
sát követő fényjátékkal gyö-
nyörködteti a járókelőket. 

Ny. P. 

Egy szibériai barnamedve 
okozott bonyodalmakat szer-
dán Budapesten, a Fáy közben. 
Lakossági bejelentés érkezett a 
rendőrséghez arról, hogy egy 
barna medve bömböl egy par-
koló IFA tehergépkocsi plató-
ján. A helyszínre érkezett rend-
őrök megtalálták a vadállat fel-
tételezett tulajdonosát, W. Béla 
artistát, az Orientál cirkusz tag-

ját, aki éppen egy óriáskígyót 
fürdetett. A cirkuszi dolgozó 
azonban nem tudta hivatalos 
papírokkal igazolni, hogy a 
medve az ő tulajdona. A refld-
őrök egy napot adtak az artistá-
nak, hogy megmutassa az ok-
mányokat, különben menhe-
lyen helyezik el a szibériai bar-
namedvét. 

Félnek az oroszoktól 
A legtöbb lengyel Oroszor-

szágban látja a legnagyobb ve-
szélyt hazájára nézve. Még há-
rom évvel ezelőtt Németország 
foglalta el ezt a helyet a közvé-
leménykutatásokban. Az OBOP 
közvéleménykutatási intézet 
felmérésének Varsóban csü-

törtökön közzétett eredménye 
szerint az 1054 megkérdezett 
lengyel 31 százaléka Oroszor-
szágot jelölte meg a hazáját fe-
nyegető legsúlyosabb veszély-
ként. Németországtól a meg-
kérdezettek mindössze öt szá-
zaléka fél. Helyén az utolsó vászon. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

Feszty-
körkép 

Tegnap délelőtt, az Ópuszta-
szeri Nemzeti Emlékpark Fesz-
ty-körkép számára állított csar-
nokában helyére emelték a 
festmény tizennegyedik, s egy-
ben utolsó képszeletét is. Ezzel 
egy kevésbé látványos, de an-
nál jelentősebb munkaszakasz 
végére értek: a panorámakép meg-
maradt darabjai végleges helyükön, 
vászonra rögzítve váiják a felújítás 
folytatását. 

A körkép helyreállítását végző 
lengyel Ars Antiqua restaurátor-
csoport csak az ünnepek idejére 
utazik haza, s január első napjaiban 
már vissza is térnek a munkához. 
A tervezetthez képest máris 
négy hónapos előnyben van-
nak, (gy valószínűleg nem lesz 
akadálya annak, hogy 1995. 
októbere helyett már nyárra el-
készüljenek. 

Ny. P. 
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