
47 Kör/tér
Híreink:

- November 22-én Padár Julianna ifjú karcagi olvasóival
találkozott. Először a Györffy István Általános Iskolában
járt, majd a Gábor Áron Gimnáziumban szerepelt. Ez utóbbi
helyen szép műsort adott a költőnő verseiből a Szabó Pál
Irodalmi Önképzőkör.

- December 8-án, szerdán szerkesztőségünk vendége
volt Für Lajos honvédelmi miniszter és Lőrincz Kálmán ff
vezérezredes. Baráti beszélgetésre invitálták a megyei lapok JBI
vezetőit. ?o

- Tóth Sándor iparművész kiállítása nyílik december ^
17-én, pénteken 17 órakor a Szolnok Városi Művelődési J£
Központ 2. emeleti Galériájában. A kiállítást Körmendi E
Lajos nyitja meg. A tárlat január 9-ig tekinthető meg 13-18 "<p>
óra között. »§

SZŰRÖS IVÁN

A szerkesztőség
postájából

Tisztelt Szerkesztőség!
Szabó László vitacikkéhez szeretném hozzáfűzni:
Szabó L. írja: „nincs hatalmi presszió..." (aug.-szept.

szám 17. oldal jobbra lent).
Szolnokon, Egerben, Vácon stb. nyert tapasztalataim

szerint igenis van presszió, mégpedig a még mindig befo-
lyásos nómenklatúra oldaláról. Szolnokon a Tisza kertjében
az emberek előbb félénken körülnéznek, mielőtt politikai
témáról vagy hazánk szomorú helyzetéről beszélnek. Talán
á szomszéd asztalnál ül a rendőrtiszt, aki őket 56-ban
félholtra verte!

Egy ismerősöm, nem Szolnokon, majdnem mindennap
találkozik az utcán a pribékkel, aki őt ezelőtt 30 évvel verte
és kínozta, s aki ma is magas állásban van.

A listái tudnám folytatni, de nincs értelme, mindenki
ismeri a helyzetet.

És természetesen a nómenklatúra ma is képes az ellene
vétőket likvidálni, ha nem is fizikai értelemben, mint a régi
időkben.

Szívélyes üdvözlettel
D. Te'.egdy, Linz (Ausztria)

Köszöntő és ajánlás
Új színnel gazdagodott a megye kulturális élete, melyre

nagyon ráfért már az erősítés, a frissesség, az újdonság
érzetének a szele.

Megszületett a Verseghy Kiadó, mely már születése
pillanatában olyan kiadói célokat tűzött maga elé, melyek
hosszú távon hiánypótló jellegűek e tájon, s az olvasók
széles táborának kívánalmait, igényeit igyekeznek kielégí-
teni.
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Debütáns kiadványuknak mind a témája, mind pedig a
szerző napjainkban igen vitatott személyisége is garancia
arra, hogy leendő bestsellert tart kezében az olvasó.

„Nagyon összekuszálódtak a dolgok, már gyakorlatilag
végképp kicsúszott a talaj a lábam alól, egyetlen »problé-
ma« az egész életem. De én nem az az ember vagyok, aki
leül és várja a semmit. Aktívan kell fellépni a sors kihívása
ellen! Az agyam lázasan keresi a kiutat az örvényből. De a
környező közeget és folyásirányait nem könnyű megváltoz-
tatni. Át kell vágni a gordiuszi csomót.

Miután mindent meghánytam-vetettem és mivel európai
vagyok, csak egyeüen lehetőséget látok magam számára.

IDEGENLÉGIÓ."

így kezdődik ez a már-már dokumentumértékű könyv,
melyet ezúton is ajánlunk a Kedves Olvasó figyelmébe.

A könyv külön érdekessége, hogy szerzője Szűrös Iván,
dr. Szűrös Mátyásnak, a nem is akármilyen pályát befutott
politikusnak, az Országgyűlés egyik jelenlegi alelnökének a
kisebbik fia. Jóllehet, az Idegenlégióba való belépésekor öt
évet írt alá, ám két esztendő múlva - sok társához hasonlóan
- ő is megszökött a világ egyik legzártabb, legnehezebb,
leghírhedtebb zsoldoshadseregéből.

A könyv megvásárolható, vagy megrendelhető a Ver-
seghy Kiadónál. (Címe: 5000 Szolnok, József A. út 36. Tel.:
(56) 371-956, ill. 343-494.)

Ára: 330 Ft.


