
A szajoli Vöröscsillag Filmszinház "MOZI" épületéről, működéséről pár gondolatban.

Szilák Lászlóné Marika nénivel beszélgettem a kezdetekről,felidézett pár gondolatot hiszen a
felújítás után lett a mozi üzemvezetője. Az épületet Török Zoli bácsi építtette ( Cecei Ottóné
Margitka néni édesapja volt) és keskeny ( 16 mm film ) moziként üzemelt. Az épületben egy
lakás egy Cukrászda és egy Szövetkezeti iroda is helyet kapott.

A Moziüzemi Vállalat 1963-ban "szélesítette" és egyben az épületet felújította. Ekkor került
sor a nagyterem kialakítására, a filmvászo n cseréjére, valamint a színpad kialakítására (a
színpad ezt megelőzően nagyobb méretű volt). A normál széntüzelésű kályhát egy Heatting
kályha váltotta fel. Új széksorokat kapott a nézőtér. Megépítették az udvarban elhelyezkedő

Wc-t, és kerítést készítettek a mozi és a kocsma udvara közé. Elhelyezésre került a
homlokzatra egy neon "MOZI" felirat. A cukrászda helyiségét ekkor nagyobbították meg.
Külső kinézetében történtek kisebb változtatások, a nagy ablakok kerültek a folyosóra.

Szilákné Marika néni a mozink szélesítését követően volt az első üzemvezető. Akkori
dolgozói voltak:

gépészek ; Nagy György, Hamar László
takarító,- jegykezelő,- fűtő; Kondorosi Béláné Marika néni
pénztáros; Szekeres Kálmánné Marika néni

Időben pontosan nem tudom meghatározni, hogy mikor távolították el a neon megvilágítású
feliratot. Sokan tudjuk azt is, hogy az épület nagyobb részét a mozi foglalta el és a
cukrászdát,- később presszó váltotta fel. A kisebb méretű Szövetkezeti iroda később ruházati
bolt, majd a helyi Tsz-iroda, és utolsó években virágüzletként működött. A nézőtéri falak
festését már az én munkásságorn alatt végezték valamikor 1982-1987 között.

Pályafutásomat 1977.09.15. napján kezdtem a mozinál,- akkori beosztásom- mint "szervező",

és 1978.01.01. naptól lettem az "üzemvezetőj e". Szakvizsgát 1978.07.13. napján tettem, majd
1983.06.17-én gépész vizsgát végeztem.

Az épületről:

Az utca felöli falrész el' tt három ablakos nyitható vitrines szekrény helyezkedett el. Ez a
filmelőzetesek képeit tartalmazta vetítési sorrendben, a nézőknek az érdeklődését volt hivatott
felhívni. Ezeket hetente postán küldte a Moziüzemi Vállalat Központja Szolnokról illetve
vissza is odakerült. A belső térben volt egy nézőtéri folyosó, ebből nyílt minden, ugyanitt a
jegypénztár az irodával együtt. Egy takarítószer tároló és vele a széntárolásra alkalmas pince.
A gépházhoz egy lépcső vezetett fel, ahol egy rolnizó- , és egy vetítő-, valamint egy
elektromos berendezéseket tartalmazó helyiség volt. Két - 24 mm szélességű film vetítésére
szolgáló - FITE típusú xenonlámpás gép biztosította a vetítést, ezek váltott feladatot láttak el.

".



A rolnizóban a filmek előkészítését - egy filmtekercsek tárolására alkalmas asztalra szerelt 

kézi tekercselő látta el. Az előtérből lehetett bejutni a nézőtérre, aminek a járófelülete

olajozott padló volt. A látogatók számára 241 szék volt fenntartva, két szék az utolsó sor első

és második széke egy tűzoltó illetve egy rendőr biztosítónak volt fenntartva. A széksorok

száma alapján volt a jegyek ára megállapítva, két sor 2,50-ft, 12 sor 4-ft, és 5 sor 6 forintos

egységáron volt kapható. A vetítés egy 6,50x 2,70 méteres nagyságú királyvászonra történt,

melyet automatikusan működő függöny takart, ezt a gépházból irányította a gépész. A vászon

előtt egy kisebb méretű színpad kapott helyet. A nézőtér egyik falazatát műanyag borítású

hangszigetelés fedett, emellett a terem akusztikájában, és megvilágításában játszott szerepet.

A színpad mellett kapott helyet egy Heatting kályha ami a nézőtér fűtését biztosította. Nagy

hő értékű szénnel ( koksz ) működött es hőlégbefúvásos módszerrel árasztotta ameleget.

Három kétszárnyú ajtón keresztül lehetett távozni a nézőtérről műsor végével ( melyből kettő

vészkijárat funkciót is ellátott). Külső térben az udvaron helyezkedett el a női és férfi

mellékhelyiség, amin kisebb felújítási , karbantartási munkát végeztettem.

Üzemeltetés:

A dolgozói létszám személyemmel együtt 5 fő volt :

üzemvezető-filmszállító (Szalai Józsefné Ibolya)
jegyp énztáros-filmr állít ó (Szekeres Kálmánné Marika néni)

gépész ( Dózsa Béla bácsi, Markovics András, Takács Ferenc)

rolnizó (Hegedűs Imréne Erzsike ~éni )

takarító, fűtő , jegykezelő (Godó Gyuláné Irénke néni ,

később Nagy Mária)

Vetítés - szerda kivételével - minden nap vasár,- és ünnepnapokon történt. Egy-egy filmet

kettő napon mutattunk be. Műsorosztás a központban történt egy hónapra előre. A válogatás

részben szabadkezet nyújtott részemre, de figyelembe kellett venni azt , hogyasikerfilmeket

mindig a nálunk nagyobb mozik mutathatták be elsőként. Hallgatólagosan, de előírás volt

havi minimum 2-2 alkalommal magyar illetve szovjet filmet bemutatni . Premizálással

próbálták ösztönözni ha ezeknek a filmeknek megszabott nézőszámát tudtuk teljesíteni. A

helyi nagyobb vállalatokhoz jártam szervezni - dolgozókat csábítani a film megnézésére 

hogy. a célokat kisebb-nartyobb siker koronazza. Havonta egy - két alkalommal gyermekek

részére matiné előadásokat tartottunk. Első időszakban vasárnap délelőttre osztottuk a

mesefilmek vetítését, de a kihasználtság miatt ezen változtatni kellett. Az általános iskolában

segítségemre volt egy ambiciózus szervező tanár ( Gerecs Judit), illetve a napközis,

tanulószobás pedagógusoknak is sokat köszönhettem ( Kepenyes Mihályné, Török Miklósné,

Debreczeni Lászlóné, Cecei Ottóné, Bernáth Julianna ). Nagy létszámú csoportokkal

látogatták a mese filmeket. Ritkább esetben, de az óvodásokat is sikerült bevonni egy - egy

matiné végignézésére ( Kovácsné Szöllősi Borbála, Kovács Károlyné Rózsa ) óvó nénik

kíséretében. A matiné rnűsorok jegyárai egységesen négy forintba kerültek.



Az egy hónapra beosztott filmeket, egy hosszú plakátra nyomtatva, előző hónap vegen

megkaptuk a központtól,- postai szállítással. Reklámozást úgy végeztem, hogy a nagyobb
üzletekbe, intézményekbe, vállalatokhoz, hirdető táblákra ragasztva eljuttattam a lakosság

részére. Egy hétre előre kaptuk a filmelőzetes fényképeit, amit reklámozás céljából az épület

előtti vitrinekbe vetítési sorrendben mindig elhelyeztünk.

Film mozaikokról készült plakát-poszterekkel is híreltünk, ezeket a folyosó falain lehetett

megtekinteni. Ugyanitt látható volt egy-két híres színész arcképe.

A filmszalagok lapos alumínium dobozban érkeztek - vetítés előtt egy nappal - általában

előző mozitól, ritkább esetbe központból. Ezzel egy időben a következő film pár perces

el ő zetese, ami betekintést nyújtott a film tém ájába ( napjaink reklámjaként funkcionált ). A

film kezdete előtt rendszeresen lehetett látni egy l°perces "Magyar világhíradót" a Rákóczi

induló zenéjével aláfestve, ez a hét fontos eseményeiről szólt. A filmdobozok szállítása

vasúton történt. Egy normál egy részes film hossztól függően 5-6, a két részesek 8 - 12

tekereset tartalmaztak. A tekercsek mindig végével érkeztek meg- ahogy az előző mozigépről

leperegtek, itt kezdődött a rolnizói munka. Végigvizsgálni a filmszalagot a sérült perforációt

ki kellett iktatni, mert ezek a gép finom továbbító részeibe beakadt és azonnal szakított. Az

elszakadt részeket össze kellett ragasztani, először kézi ügyességgel végeztük, majd sikerült

egy ragasztóprésre szert tenni. A filmszalag végét két jelzőcsík ( 3cm x 0,5 cm fémes)

egymástól 4-5 méterre a perforációra ragasztva szolgált jelzéssel egyik gép a másiknak, hogy

átváltson a következő tekercsre. A rolnizói feladatkört 1983-84-ben kiiktatták, és a

tf!,vibbiakban· a gépész munkaköréhez tartozott. Gépész dolgozóim mind másodálláshan

tevékenykedtek akik ketten váltották egymást. Sokszor nehézséget okozott a vetítés

megszervezése ( főleg a délelőtti és kora délutáni vetítés ), ezért végeztem el a gépész

szakyizsgát, hogy bármikor helyettesíthessem őket, és vetítés ne maradjon el.

Mozis pályafutásom alatt pár alkalommal előfordult a film "pendlizése". Hatalmas

érdeklődést követő film mielőbbi vetítése minden mozi álma volt, ezért alkalmaztuk. Két

településen található mozi a vetítést egy óra különbséggel kezdi, két-két tekercs levetítése

után személyautóval átszállították a következő településre.

Feladataim közé tartozott a dolgozók munkaüggyel kapcsolatos összes teendői

jelenléti ívek vezetése

szabadságok kiadása
!~ppénzes állorn ánza.al kapcsolatos jelentések

havi bérek kifizetése stb . . .

jegybevételek szigorú elszámolása, naponkénti továbbítása

minden az üzemeltet éssel kapcsolatos hibák elhárítása

rendelések lebonyolítása

épülettel kapcsolatos javítások megrendelése stb . . .

Több évig volt nyereséges, mint veszteséges a mozink. 1988-ban szülési szabadságra
távoztam és a rendszerváltás bekövetkeztével 1990 tavaszán a mozi megszűnt, az

Önkormányzat átvette az épületet.



Egyes településeken kollégák vállalkozásban üzemeltették tovább , de a fenntartási ,
üzemeltetési,- valamint egyéb felmerülő költségek nagysága miatt hamarosan bezárták a
mozikat.

A televíziózás rohamos fejlődése a videofilmek megjelenése mind szerepet játszott a mozik
háttérbe szorításában, azt követően a megszűnésükben.

Abban a rendszerben amikor még nem volt mobiltelefon, internet a mOZI a fiatalok
szórakozó,- és találkozó helye volt.

Nagyon értékes szórakozási .lehetőséget nyújtó, közösségformáló MOZINK lett emléke az
utókornak.

Szalai Józsefné

Szajol, 2017. november 18.


