FOGLALJON HELYET A PALLAS PÁHOLYBAN
1993 végén, a közelgő választások előtt a Magyar Televízió elbocsátotta közéleti
műsorkészítőinek színe-javát. Válaszul számos ismert haladó értelmiségi bojkottálta az
MTV-t, azonban a TV4-ben hajlandóak voltak megszólalni. 18 film készült.
Az 1994-es választások nyarán ugyancsak a TV4-en bemutattuk az első szocialista
kormány tagjait. Mindkét sorozat felvételeinek helyszíne a Pallas Páholy volt.
Mi, a műsorok készítői most felidézzük az akkori beszélgetéseket.
Levetítjük a 25-30 perces filmeket, és ismét meghívjuk a szereplőket.
Nem véletlen, hogy éppen most jutottunk arra a gondolatra, hogy felidézzük a múltat. A
gazdasági válság ugyanis idehaza nagyobb társadalmi, politikai krízist hozott felszínre, mint a
környező országokban.
A hatalom birtokosai kisajátítják a nyilvánosságot, a sajtót. Az ellenzék pedig szűkülő
erőforrásai miatt megvonta a támogatást értelmiségi holdudvarától.
Mindezt nem nézhetjük tétlenül! Meg akarjuk menteni az immár közel két évtizede működő
Pallas Páholyt, és segíteni szeretnénk azokon a „sajtómunkásokon”, akik utcára kerültek
és megélhetési gondjaik vannak.
Ezért a nyilvános vetítéseken résztvevőktől alkalmanként legalább 1.000 Ft adományt
kérünk, amit részben a Pallas működésére, részben pedig a munkanélküli újságírók
megsegítésére fordítunk. Számukra a pénzt a „Veled is megtörténhet” elnevezésű, a
MUOSZ Segély Alapjának adjuk át.
Kérjük, hogy a vetítésre részvételi szándékát, a terem befogadó képessége miatt, jelezze a
napi@klubhalo.hu e-mail címen. A helyfoglalás a jelentkezés sorrendjében történik.
Ha túljelentkezés lesz, megismételjük a vetítést. (akár többször is)
Ha segíteni tudna a Pallas fennmaradásában, vagy ötlete, javaslata van, a fenti e-mail címen
megírhatja. Ha személyesen szeretne javaslatokat tenni, hívja dr. Gáspár Istvánt-t a 311-8027; 331-03-58 vonalas telefonszámon, vagy munkaidő után hagyjon üzenetet. A Pallas
Páholy Egyesület számlaszáma, amelyre adományt lehet befizetni: 10800014-2000000610339808
Ha a „Veled is megtörténhet” csoportról szeretne informálódni és a „kirúgottakon” segíteni
Szegvári Katalint el tudja érni a katalin.szegvari@gmail.com e-mail címen. A „Veled is
megtörténhet” számlaszáma, amelyre adományt lehet befizetni:11706016-20794934. Az
utalvány "Üzenet" részébe ezt írják: "Veled is megtörténhet".

Gáspár István

A beszélgetések résztvevőivoltak:

1

SZILÁGYI ÁKOS - SZÉNÁSI SÁNDOR

2

JORDÁN TAMÁS - VÁRADI JÚLIA

3

MOLDOVA GYÖRGY - SZEGVÁRI KATALIN

4

DR. POPPER PÉTER - ÉRDI SÁNDOR

5

MÁCSAI PÁL - BÁNÓ ANDRÁS

6

UNGVÁRI TAMÁS - SZEGVÁRI KATALIN, GYŐRFFI MIKLÓS

7

SIMÓ SÁNDOR - SZÉNÁSI SÁNDOR

8

KORNISS MIHÁLY - GYŐRFFY MIKLÓS

9

FARKASHÁZI TIVADAR - GYŐRFFY MIKLÓS

10

VÁNCSA ISTVÁN - SZÉNÁSI SÁNDOR

11

KONCZ ZSUZSA - ÉRDI SÁNDOR

12

FALUDI GYÖRGY - ÉRDI SÁNDOR

13

DONÁTH LÁSZLÓ - SZÉNÁSI SÁNDOR

14

BALASSA PÉTER - ÉRDI SÁNDOR

15

GOMBÁR CSABA - SZEGVÁRI KATALIN

16

GÁLVÖLGYI JÁNOS - SZEGVÁRI KATALIN

17

KÁLLAI FERENC - ÉRDI SÁNDOR

18

VÁMOS MIKLÓS - SZEGVÁRI KATALIN

