
ÚJÉVI BESZÉLGETÉS A 
POLGÁR- 

MESTERREL
Az emberek mindig kíván

csiak voltak a jövőre, ezért vá
sárolják előszeretettel a jö 
vendőmondók könyveit. Jósok 
és boszorkányok véleményeit 
olvashatjuk országos napi
lapokban. Mi várhatói Mit hoz 
a ‘97-es esztendői

Hogy egy város jövője hogyan 
alakul, s benne 
az emberek ho
gyan érzik ma
gukat, nem bíz
ható jövendő- 
m o n d ó k r a ,  
jósokra. Azt az 
emberek ma
guk alakítják 
és olyanná formálják, hogy 
minél kevesebb áldozattal jár
jon.

Elsősorban a város veze
tésén múlik, hogy milyen se
gítséget tud nyújtani az em
bereknek.

Megkérdeztük városunk első 
emberét, Székely Antal pol
gármester urat Oroszlány idei 
terveiről.

-Elsősorban szeretném kí
vánni Oroszlány lakóinak, 
hogy mindaz, amit terveztek 
‘97-re, teljesüljön.

F olytatás a 4. oldalon

r FIGYELEM! FIGYELEM:"] 
Önkéntes segítőket várunk, | 
akik vállalják közvetlen lakó-1 
és/vagy munkahelyi környe- I 
zetükben lapunk ingyenes tér- [ 
jesztését!
Kérjük -amennyiben megte- | 
heti-, Ön is segítse elő olva-1 
sóink kérésének teljesítését, I 
hogy kedvelt olvasmányukat J 
már pénteken délután meg- j 
kaphassák! I

Várjuk jelentkezésüket az I 
MKK információjában!

-ADOSZEZON

-EURÓPA ÉS AZ 1100 
ÉVES MAGYARORSZÁG
-AZ ÚRNAK TÖRVÉNYE

-AZT HALLOTTAM, 
HOGY...
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Az előzmények:
A VÉRT Igazgatósága 1996. augusztus 15- 

re (szabálytalanul) összehívta közgyűlését és 
megszavazták a VÉRT és a TE Kft. egyesü
lését összeolvadással, és a székhelyet Orosz
lányból Tatabányára helyezték át.

A VÉRT 1994. április 1-jétó'l az oroszlányi 
erőmű és az oroszlányi bányák integrációjából 
keletkező társaság oroszlányi székhellyel. A 
TE Kft. április 1-jétől a tatabányai erőművek 
és a tatabányai bányák integrációjából kelet
kező társaság tatabányai székhellyel. A Dorogi 
Fűtőerőmű Kft. a VÉRT 100%-os tulajdoni 
kft.-je, amit 1996-ban 100 EFt-ért adott el Esz- 
tergom-Dorog önkormányzatának. 1996. szep
tember 1-jétől a VÉRT és a TE Kft. egyesült, 
továbbiakban VÉRT (Vértesi Erőmű Rész
vénytársaság), tatabányai székhellyel.

Áz oroszlányi önkormányzat (mint egyik tu
lajdonos) bíróságon megtámadja a közgyűlés 
határozatát a közgyűlés szabálytalan össze
hívása indokával.

Az ÁPV Rt., mint aki az egyesülést akarta, 
hogy a privatizáció sikerrel járjon (állítólag 
csak így lehetett egyszerűsíteni, áttekinthe
tővé tenni a két társaságot (1996. október 1-jén 
kérte az önkormányzatot, hogy a privatizáció 
sikere érdekében vonja vissza keresetét, ezért 
ígéretet tett, hogy nem csak összehívja a köz
gyűlést, hanem olyan szavazati arányt fog biz
tosítani, hogyha még az egész egyesülés (össze
olvadás) ugyan rosszul sikerült, legalább a 
székhelyet helyezzék vissza Oroszlányba. A 
közgyűlést össze is hívatták, de az ÁPV Rt. 
“elfelejtette”, hogy az egyesülés (összeolvadás), 
illetve az ezt megelőző tőkeemelés után már az 
abszolút (minősített) többségét elveszítette, 
ezért még legalább egy másik tulajdonost is 
meg kellett volna kérni, hogy szavazzon mel
lette. De nem ez történt, és a szavazásnál az 
ígéretének nem tudott eleget tenni. Az ÁPV 
Rt. ígéretét Künszler Béla egyik igazgató tette 
és az ÁPV Rt. nevében a privatizáció sikerének 
érdekében. Künszler Bélának ezután meg
szűnt a munkaviszonya az ÁPV Rt.-nél, de ma
radt az ígéret, hiszen térségünk országgyűlési 
képviselője jelenlétében és Oroszlány város la
kossága előtt tette. A Városi Televízió egyenes 
adásban közvetítette az egyezkedő képviselő - 
testületi ülést. Keleti György képviselőnk (aki 
ezenkívül mint honvédelmi miniszter a kor
mány tagja) szintén megerősítette, hogy ez az 
ígéret az ÁPV Rt. részéről szent dolog.

A december 20-i rendkívüli közgyűlésen 
sem tárgyalták a székhely ügyét.

Folytatás a  2. oldalon

Sebestyén Lajos
VÁRAKOZÁS I.

Könnyű hullongással hópihék zizzennek, 
kíváncsian tapadva ablak üvegére.
Ki minek hiheti e zajtalan neszezést: 
én lélekig áramló zenének élem.

Várakozva,
várva az ajtó felől érkező jelzésre, 
hogy sarkig tárhassam az érkezőknek, 
s a rebbenő öröm szívverésével 
megmerítkezve 
a belépő unokák öleléseiben:
... a szemérmes öregség ereje ebből él.

Tudom,
az együttlét szürkülni fog 
méretlen időre könnyelműen, értetlen, 
de az a köszönés, 
de az az ölelés, 
az az együttlét,
... az a még együttlét.

Gyermektekintetük, gyermekérintésük 
még jóakarat, még szeretet, 
még igaz béke: mint ez a lágyan, 
tiszta hullongással pihéző hóesés.

Fehér Fanni (6 éves): Szánkózó gyerekek

TÖRTÉNIK VALAMI, 
M M  Ú R ?

Mintha egyesek nem értesültek volna arról, 
hogy a “múltat végképp eltörölni” a történelem 
folyamán még soha senkinek nem sikerült. 
Mintha Tatabánya nem venné tudomásul az 
elmúlt 60 év történését. Nevezetesen azt, hogy 
Oroszlány nem egy jelentéktelen falu, s szén
bányája nem a Tatabányai Szénbánya XVI-os 
aknája.

Valóban, valahogy így kezdődött, de közben 
felnőtt egy város, itt működött az ország egyik 
legjelentősebb bányavállalata, s a leggazdasá
gosabban termelő szenes erőműve.

Folytatás a  2. oldalon
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Folytatás a z  1. oldalról
Közben, még az egyesülés kezdetén a 

szakszervezet munkásgyűlést kezdemé
nyezett az üzemeknél, hogy a menedzs
ment mondja el, mi lesz a bérrel. Ügy tud
ják, hogy a két tatabányai divíziónál ma
gasabbak a bérek és egyesülésnél úgy il
lik, hogy a különbség szűnjön meg, vagyis 
harmónia legyen a bérek között. A me
nedzsment minderről beszélt, csak arról 
nem, hogy mikor egyenlítik ki a bért. Ha 
egy nyugati tőkésnek akarják eladni a 
céget, akkor a tőkés a béreket is megvizs
gálja, bérfeszültséggel nem fog vásárolni, 
mert nem akar azonnal sztrájkveszélyt a 
nyakába venni. A bérek kiharcolása vi
szont szakszervezeti feladat, ők meg 
tudják a dolgukat?! A teljes képhez hozzá
tartozik még az is, hogy az ÁPV Rt. eddig 
az összes privatizációs hirdetését orosz
lányi székhelyű VÉRT-ként hirdette meg. 
Az 1996. december 27-i napi Világgaz
daság mellékletében és az 1996. decem
ber 19-i Népszabadságban is.sf: :fí

H.I. -Az üzleti tervben nyilván a VÉRT- 
nél lévő veszteségek is szóba kerültek. A 
tulajdonosok milyen elvárással voltak az 
Igazgatósággal szemben a december 20-i. 
közgyűlésen? - kérdeztem Barabás Mi
hályt, az Oroszlányi Szénbányák Fa. fel
számolóbiztosát, a tulajdonos képvise
lőjét.

B.M. -Több értékelés, illetve vélemény 
hangzott el a határozati javaslattal, 
illetve a módosításokkal kapcsolatban. A 
két fő tulajdonost (MVM Rt.-ÁPV Rt.) 
Csenterics Dezső úr képviselte egy sze
mélyben, ő több kiegészítő vizsgálat, ill. 
javaslat elkészítésével, illetve ezek mó
dosításával javasolta, hogy a határozati 
javaslatot az ő változata szerint fogadják 
el a tulajdonosok. Az egyik tulajdonosi 
képviselő javasolta, hogy legyen nevén 
nevezve a veszteség, pl. a kívülről állami 
akaratból keletkezettek is. Mivel a fel
sorolt napirendek elfogadásához az egy
szerű többség is elég volt, így az MVM Rt.- 
ÁPV Rt. 70% feletti szavazati arányával 
ezt leszavazta.

H.I. -Miért nem. kell a tiszta víz a po
hárba?

B.M. -Én hiányoltam, hogy egy éves 
gazdálkodási értékelésben egy szó sincs a 
költségek több mint 40%-át! kitevő bér-, 
illetve személyi jellegű ráfordításokról. 
Határozati javaslatot is adtam, hogy 
1997. január végéig dolgozzák ki a bér- 
harmónia megteremtésének ütemét, hi
szen a privatizációs pályázat is január 
végén jár le.

H.I. -Milyen nagyságú ez a bérfeszült
ség?

B.M. -Mivel az átlagbérekről van szó, a 
tatabányai két divízió (volt TE Kft. 
erőmű-bánya) és az oroszlányi két divízió 
(VÉRT Oroszlány -bánya és erőmű) 
munkavállalói között évi 60.000,- Ft/fő az 
oroszlányiak hátrányára, és az egyesülés 
óta nem csökkent, hanem nőtt a különb
ség. Ha a bányászokat veszem, akkor ez a 
különbség még nagyobb. A menedzsment

nek, az igazgatósági tagoknak, de a 
Felügyelő Bizottságnak is a bérfeszültsé
get látni kellett volna és felhívni az ÁPV 
Rt. figyelmét erre a veszélyre! Két oldal
ról megközelítve a bérkérdést, ha a TE 
Kft. az oroszlányi átlagbérnek megfelelő 
összeggel beéri, akkor évente több 100 
milliós nagyságrendű veszteséggel keve
sebb keletkezik. Az egyesülés kapcsán 
viszont elvárható, hogy egy oroszlányi bá
nyász is ugyanazért a munkáért ugyanazt 
a bért kapja, mint a tatabányai társa. 
Arról természetesen szó sem lehet, hogy a 
tatabányai bányász pénzét levegyék, de 
ha az oroszlányi bányászok bérét akarják 
a tatabányaiékhoz igazítani, további több 
száz milliós teljesítmény nélküli költség 
keletkezik.

H.I. -A tatabányaiaknál nem volt tel
jesítmény nélküli a bérkülönbségből adódó 
költségtöbblet?

B.M. -Valószínű az volt, hiszen az 
évenként jelentkező veszteség jelentős 
részét a bérkülönbségből adódó többletrá
fordításra lehet írni. De a Tatabányai 
Erőmű-Bánya önálló társaság volt, a saját 
rendszerén belül ezt ők nem “fedezték” 
fel. De az egyesülésnél, illetve a december 
20-i közgyűlésre készített üzleti terv 
felülvizsgálati anyagban ezt elemezni kel
lett volna, én ezt hiányoltam és ennek a 
pótlását kértem. Ez az alapja a bérhar
mónia kialakításának, illetve a mun
kabéke megteremtésének.

H.I. -A székhely kérdése felvetődött-e?
B.M -Igen. Székely Antal polgármester 

úr a napirendek után bejelentette, hogy 
továbbra is tiltakozik a székhelyáthe
lyezés miatt. Változatlanul igényt tart az 
ÁPV Rt. ígéretének teljesítésére.

(De ezt hivatalos levél formájában tu
domásunk szerint 01. hó 08-ig nem is
mételte meg, az ÁPV Rt. pedig addig nem. 
intézkedik! - A szerkesztő)

H.I. -Mi a véleménye a 24 Óra megyei, 
lap 1997. január 3. és 4-i. számában meg
jelent “Bányák és erőművek eladók” 
cikkről?

B.M. -Dr. Könözsy László esztergomi 
polgármester úgy nyilatkozik, hogy: “Az 
erőművel nagy terhet vett magára a város 
önkormányzata”, s az is kiderül, hogy mi
ért nem lehet a veszteségeket néven ne
vezni. Pedig a gazdaságot csak úgy lehet 
rendbe rakni, ha mindennek megke
ressük a helyét és nem növeljük a zavaros 
esetek számát, mert mindnyájan áramfo
gyasztók vagyunk és szeretnénk tudni, mi 
van, vagy mi nincs a villanyszámlában, 
kiknek a szociális, vagy melyik városnak 
a kommunális problémája kerül bele!

(Eddig ugyanis a városi, fűtőművek 
veszteségét is az erőmű költségei közé szá
mították! - A szerkesztő)

H.I. -Mi várható a privatizációtól?
B.M. -Bár ne lenne igazam, de úgy 

érzem, hogy ilyen bérfeszültséggel és 
ilyen veszteséggel ez a forduló sem lesz 
eredményes.

Ha.rtmánn István

TÖRTÉNIK VALAMI, 
TANÁR ÚR?

Folytatás az 1. o ldalról
Az erőmű és a bánya integrációját kö

vetően kezdetét vette a tatabányai, kiszo
rítósdi, amelynek egyik leglátványosabb 
mozzanataként a mintegy kétmilliárdos 
folyó veszteséggel bíró Tatabányai Ener
getikai Kft. a VERT-be hozta vagyonát. 
(Amelynek értéke szintén kb. kétmilliárd 
forint..) Vagyis a semmit, hiszen a vagyon 
és a veszteség egyenlege nulla!

A TEK tulajdonosai azonban a sem
miből is tudtak pénzt csinálni. A VÉRT a 
veszteséget törölte, a TEK tulajdonosai a 
vagyonértékért több száz millió forintos 
ingatlanhoz jutottak, s a többiért VERT 
részvényt kasszíroztak!

S hogy cserében ők i.s adjanak vala
mit, a 2 milliárdos veszteséget “össze
gazdálkodott'” TEK menedzsmentet a 
VÉRT kulcspozícióiba helyezték, termé
szetesen az oroszlányi felsőbb vezetők le
váltását. követően.

S mindeközben kirobbant a székhely 
vita! Az új tatabányai, menedzsment ter
mészetesnek tartotta, hogy ha már a ter
melő üzemeket nem is, de legalább a 
központot átvigye Tatabányára. Ország- 
gyűlési képviselőnk lapunk ezt firtató 
kérdéseire nem. válaszolt, de a megyei 
lapban úgy nyilatkozott, hogy van esély a 
székhely visszahelyezésére, s felvette a 
kapcsolatot, az új privatizációs miniszter
rel. Ezzel szem ben a december 20-i VÉRT 
közgyűlés napirendi pontjai között a 
székhely-kérdés nem szerepelt, s azt 
egyetlen tulajdonos sem vetette fel.

Az MSZP oroszlányi és tatabányai 
szervezete közös közleményt jelentetett 
meg a megyei lapban, hogy foglalkoztak 
a problémával. Polgármesterünk az 
egyik Kéthetesben úgy nyilatkozott, hogy 
folytatja a harcot a székhelyért.

Közben a VÉRT céges levélpapírjain a 
tatabányai cím jelent meg, a műszaki 
igazgatóság átköltöztetése befejeződött, 
de a többi részlegé is folyamatban van. A 
Heti Világgazdaság decemberi listája 
szerint Oroszlány városban csak egyetlen 
középvállalat működik: a Koloman 
Handler Fémárugyár Magyarország Kft.

Közben úgy hírlik, újult erővel egyre 
jelentősebb létszámot érintve folyik a 
VÉRT “oroszlányiatlanít.ása”. (A helyi 
vezető érzelmileg kötődik lakóhelyéhez, 
munkatársaihoz, így nem kívánt akadá
lya lehet a folyamatok kibontakozásá
nak!)

“A magyar gazdasági életet manapság 
lelketlen, szakbarbár, technokraták irá
nyítják- mondta oroszlányi előadásában 
Kopácsi Sándor közgazdász -, akiktől mi 
sem áll távolabb, mint tevékenységük er
kölcsi megfontolása!” A mai gazdaság 
vezérelve, akit át lehet verni., azt át is kell 
verni. Velünk mindent meg lehet tenni?- 
kérdezi az oroszlányi polgár. S valóban, 
úgy tűnik, hogy büntetlenül meg lehet 
fosztani szinte egyetlen gazdasági léta
lapját képező vállalatától egy 20 ezres 
kisvárost. Az a látszat alakult ki az eddi
gi események ismeretében, hogy a VÉRT 
mögött meghúzódó tatabányai gazdasági
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lobbi zsebre vágta Oroszlányt.
-Csak a gazdasági élet játéksza

bályait nem ismertük, vagy esélyünk 
sincs a város érdekeinek megvé
désére? - kérdezem Schmid.t. József tele
pülési képviselőt, az MSZP frakció- 
vezetőjét, városi elnökét, azaz Schmidt. 
tanár urat.

-Kétségtelenül volt bennünk, s talán 
még mindig van egyfajta naivitás. De 
nem ennyire reménytelen a helyzet. 
Egyébként Oroszlány érdekérvényesítő 
képessége fennállása óta korlátozott, en
nek ellenére nem lehet lefutottnak te
kinteni a meccset!

•A város polgármestere nyilatkoz
ta, hogy minden jogi és jogon kívüli 
eszközzel harcolni fog a székhelyért.

- A jogi eszközök a polgármesterre 
tartoznak, az én reszortom a politika. Itt 
a következő történt: a tatabányai és az 
oroszlányi MSZP elnökség együttes 
ülést tartott. Eredménye az ismert 
sajtónyilatkozaton túl az a tény, hogy a 
tatabányai vezetés megértette, miért 
ragaszkodik Oroszlány a székhelyhez. A 
problémát és aggályainkat közösen egy 
levél formájában terjesztettük Horn 
Gyula pártelnök, miniszterelnök elé. 
Személyes megbeszélést is folytattunk 
Keleti György országgyűlési képviselő 
úrral, aki szintén mindent megtesz az 
érdekünkben. Tudomásom van arról, 
hogy az MSZP országos elnöksége is 
megismerkedett a problémával. Én bí
zom a központi támogatásban! A minisz
terelnök úr a levelünket hivatalból 
megküldte Csiha Judit privatizációs mi
niszternek is, aki megígérte, hogy az 
APV Rt. mint tulajdonos meg fogja vizs
gálni a VÉRT gazdasági helyzetét és az 
erőmű jövőbeni működésének gazdasági 
feltételeit, majd meghatározza a gazda
ságos üzemeltetés módját és az ennek 
érdekében teendő intézkedéseket!

-Mikor és miként öltenek konkrét 
formát az ígéretek?

- Nem a kincstári optimizmus beszél 
belőlem, de határidőt nem tudok mon
dani, január végéig biztosan nem.

Közben pedig Tatabányáról a “beol
vasztott” veszteség és a legutóbbi termelői 
ármegállapítás - amely a privatizált, erő
műveket támogatja az államiak rová
sára - a VÉRT-e i a csőd. felé sodorja! A 
“minél rosszabb, annál jobb” jegyében te
vékenykedők csak erre várnak. Az ism.ert 
- pl. legutóbb az ózdi nagyüzem szét- 
cincálásánál nagyszerűen bevált forga
tókönyv szerint - ilyenkor bagóért lehet 
irreálisan alulértékelt vagyontárgyakhoz 
jutni, a készleteket még le lehet rabolni, 
degeszre lehet tömni a tanácsadók 
pénztárcáját, a felszámoló cégek és a be
lőlük, körülöttük gombamód, megjelenő 
családi vállalkozások is jól élhetnek!

Foroghatnak a részvények, gazdát 
cserélhetnek az értékpapírok, valódi és 
álcégek keverhetik a cinkelt lapokat, 
hogy ne lehessen a pénz nyomára buk
kanni! S az állam ismét leírt- néhány mil
liárdos veszteséget, természetesen az adó
fizetők pénzéből. S közben eltűnik pár 
ezer munkahely, s belerokkan, eljelenték- 
telenedik egy kisváros.

De addig még... ?

Sz.A.

s.o.s.
Még az elmúlt évben járt Oroszlányban 

Siklaky István professzor úr (tudós, köz
gazdász), hogy megossza velünk aggodal
mait és hasznosítható tanácsait. Olyan egy- 
szeiűen, olyan pátosz nélkül, mint ahogyan 
az anyák szokták segíteni jó tanácsaikkal 
gyermekeiket.

Nem szitkozódott, nem átkozódott, nem 
tolta a szekerét semmiféle pártnak, csak 
elénk tárta a tényeket egyszerűen, ken
dőzetlenül: az egész ország életét befolyá
soló döntéseket azok a szűk érdekcsoportok 
alkotják, amelyek a hatalmon lévő pártok 
felső vezetése mögött húzódnak meg. Az új 
burzsoázia, amely megszerezte a hatalmat 
a társadalmi élet minden területén, felelős 
az ország gazdasági és erkölcsi vissza
eséséért.

Mi, laikusok, hajlamosak vagyunk a ked
vezőtlen helyzetért a piacgazdaságot kár
hoztatni. Az előadáson megtudhattuk, hogy 
a piacgazdaság versenygazdaság, ahol a 
jobbik a győztes. Hazánkban viszont nem a 
jobbik, hanem a piacgazdaság szabályait 
jobban kijátszó erők kerültek fölénybe. 
Vannak olyanok, akiknek még a munka- 
nélküliség is jól jön, mert minél jobban dö
cög a reálgazdaság, annál jobban nőnek a 
részvényárak. (Kb. 40.000 milliárd dollár 
reáltartalom nélküli spekulatív derivá- 
tumpénz kering a Föld körül - ez érinti 
Magyarországot is.)

1991-ben lépett életbe az új számviteli - 
és csődtörvény. Ekkor' még nem volt az 
államnak belső adóssága. 1992-ben a 
bankrendszer az államhoz fordult, hogy 
vállalja át a behajthatatlan kintlévő
ségeket. A költségvetés (pénz hiányában) 
kötvényeket bocsátott ki, háromszáznyolc
van milliárd Ft-ra vállalt kötelezettséget. 
Megteremtette a játékkártyákat a pénz
világ számára. Ma már az egész reálgaz
daság a “pénzvilágnak” adózik, és már kb. 
2000 milliárdnál tartunk.

A Nemzeti Bankról szóló törvénymó-

BEVALLÁSOK
ESEDÉKESSÉGE

1997.01.15. Az 1996. évi Személyi Jöve
delemadó elkészítésére vonatkozó nyilat
kozatok bekérése a munkavállalóktól 
(Ny 29/96, Ny 30/96 nyomtatvány) 
1997.01.20. Az 1996. december hónappal, 
illetve a IV. negyedévvel kapcsolatos áfa
kötelezettség, illetve igényjogosultság be
vallása (9665, 96650 nyomtatvány) 
1997.01.31. Amunkavállaló részére a mun
káltatótól származó 1996. évi jövedel
mekről az igazolások kiállítása és kiadása 
(m 29/96, M 30/96 nyomtatvány) 
1997.02.10. 1997. 01. hóról a Tb. összesítő 
elszámolás elkészítése és benyújtása 
1997. 01. hóban alkalmazott munkaválla
lók be- és kijelentése
1997.02.12. A munkavállalóktól 1997.01. 
hóban levont jövedelemadó-előleg befize
tése
1997.02.15. Az egyéni vállalkozó 1996. éves 
szintű adóbevallásának, valamint az 
Egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó

dosítási javaslat lényege, hogy a leérté
kelési veszteségből származó tartozás fede
zésére is kamatozó állami (deviza) köt
vényeket bocsássanak ki. Ez a módosított. 
jegybanktörvény megtiltaná, hogy a Nem
zeti Bank a költségvetést hitelezze. Erre 
csak a közvetítőkön keresztül lenne lehe
tőség. Ezzel -tulajdonképpen a nagy nem
zetközi pénzügyi körük játékosai javára- 
kb. 800 milliárdnyi évi terhet vállalna ma
gára az állam.

A pénzvilágot nem érdeklik a kö
vetkezmények. Kávánként telepszik rá a 
reálgazdaságra, amíg az meg nem fullad. 
Hacsak nem segít “a nagy nemzetközi meg
mentő”, akinek végül is ez az egész áldatlan 
állapot köszönhető.

A professzor úr figyelmeztet a veszélyr e, 
de megnevezi a lehetőséget is, amellyel a 
végső katasztrófa elkerülhető. Felelőssé
günk ott kezdődik, hogy felismerjük: mi is 
mindannyian felelősök vagyunk az ország 
sorsáért. Kievickélésünk legelső feltétele is 
éppen az, hogy megteremtsük a gazdaság- 
politika irányításának társadalmi ellen
őrzését.

Nagyon is megszívlelendő tanácsokat 
adott az oroszlányiaknak: választások előtt 
kössenek szerződést azzal, akit meg akar
nak választani, s -ezek a bizonyos civil 
közösségek - csak akkor álljanak szóba ve
le, ha a képviselő vállalja a visszalépést ab
ban az esetben, amikor nem képes kellően 
eljárni az őt megválasztok érdekében.

Ne döntsenek hatásvizsgálat, nélkül az 
1991. évi IX. törvény módosításáról! -ezért 
írt levelet tizenöt neves tudós közgazdász a 
képviselőknek-, mert ez a módosítás ha
zánkat soha nem tapasztalt, mélységbe so
dorná. (Magyar Nemzet 1996. november 
25-i számában található.)

Jó lenne, ha ezt a felelősségérzettől átita
tott levelet minél többen megismernék, s a 
megismert tényeknek megfelelően hoznák 
meg lelkiismeretes döntéseiket az ország 
sorsáért felelős vezetők is, mert ezzel sok 
rossztól, és a jövő súlyos gondjaitól men
tenék meg Magyarországot.

Tentschné Ned.eczky Gizella

bevallásának benyújtása (9607, 9653
nyomtatvány)
A fogyasztási adó, fogyasztási árkiegészítés 
éves összesítő bevallásának benyújtása 
(96150 nyomtatvány)
Gazdasági Társaságok 1996. évi államház
tartással szembeni egyes kötelezettségeiről 
és juttatási igényeiről a bevallás be
nyújtása (9603 nyomtatvány)
Az Egészségbiztosítási Pénztár felé az 
1996. évi jövedelmekről a bevallás 
1997.03.10. 1997.02. hóról a Tb. összesítő 
elszámolás elkészítése és a munkavállalók 
be- és kijelentése
1997.03.12. Az 1997.02. havi jövedelmek
ből levont személyi jövedelemadó-előlegek 
befizetése
1997.03.20 Az 1997.02. havi Áfa-köte
lezettség bevallása a havi bevallók esetén 
(97650 nyomtatvány)
A havi bevallásra kötelezettek 1997.02. ha
vi adóbevallásainak benyújtása 
Magánszemélyek 1996. évi jövedelemadó 
bevallása (9653 nyomtatvány)
1997.04.10 Tb. felé a 03. havi összesítő 
elszámolás elkészítése.
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EURÓPA É5 AZ 1100 
ÉVES MAGYARORSZÁG

ÚJÉVI BESZÉLGETÉS A 
POLGÁRMESTERREL

Folytatás az 1. old alról
A városnak mint élő, működő település

nek, emberi közösségnek pedig azt, elő
ször is valósuljanak meg azok a beruházá
sok, amelyek már elkezdődtek. Gondolok 
itt elsősorban a gázberuházásra, mely az 
ígéretek szerint ez év őszén befejeződik.

Másodsorban gondolok arra, hogy az 
ipari park infrastruktúrájának megva
lósítása előremozdítja a betelepülni kí
vánó ipart. Szeretnénk kis- és közepes vál
lalkozásokat támogatni, hogy azok idővel, 
a bánya megszűnésével munkahelyet és a 
város megélhetését biztosítsák. Szeret
nénk befejezni azokat a beruházásokat, 
fejlesztéseket, amelyek félbemaradtak 
(pl.: gimnáziumi beruházás, Kecskédi úti 
lakótelep csatornázása, intézmények fel
újítása). A város azon kevés települések 
közé fog tartozni, ahol a csatornázottság 
100%-os. A város saját anyagi ereje mel
lett pályázatok útján jelentős központi for
rásokra tudott szert tenni, melyek segítet
ték Oroszlány infrastruktúrájának fej
lesztését. Remélem, hogy a következő 
években ez a tendencia megmarad.

Fontosnak tartom azt is, hogy az elmúlt 
évben nem kellett intézményeket össze
vonni, bezárni. S annak ellenére, hogy 100 
közalkalmazotti munkahely szűnt meg, 
nem jelentkezett a munkanélküliek szá
mának növekedésében, mert sikerült 
nyugdíjaztatással, illetve üres álláshelyek 
megszüntetésével megoldani.

Úgy gondolom, hogy egy stabil és mega
lapozott évet zártunk le és újat nyit
hatunk, ezt is büszkén mondhatom, hogy 
Oroszlány az elmúlt évben nem kénysze
rült hitelfelvételre. Mindezeket figyelem
be véve a város nagyon tisztességes évet 
zárhatott, és az idei évben, valamint a kö
vetkező évben olyan fejlesztéseket ala
pozhat meg, amely valóban a jövőt szol
gálja. Valamit meg kell jegyeznünk: amit 
csinálunk az lesz, amit nem, azt senki sem 
teszi meg helyettünk.

Beszélgetésünk itt talán véget is érhet
ne, de vajon: Mit gondol1?; mire vágyik?; 
mit kíván? a ‘97-es évtől Székely Antal, a 
város egyik polgára?

-A polgármester elsősorban közéleti sze
mélyiség, akinek ritkán adatik meg, hogy 
magánember lehessen. Hisz nem csak 
nyolcórás munkaidő, hanem programok, 
rendezvények, felkészülés, beszélgetések, 
fogadások vannak, melyek mind-mind a 
behatárolható munkaidőn túl veszik 
igénybe az embert. Azon ritka pillanatok
ban, amikor szabad vagyok, szeretem a 
könyveket, olvasgatok, zenét hallgatok, 
vagy éppen horgászok. Köszönettel tarto
zom családomnak, hogy azzal is segítik 
munkámat, hogy leveszik vállamról a csa
ládi gondokat, hogy nyugodt hátteret biz
tosítanak a felkészüléshez. Remélem, ez 
az év sikeres lesz a fiam számára, aki 
érettségi, illetve pályaválasztás előtt áll.

Köszönöm mindazoknak az oroszlányi 
embereknek, akik aktívan segítették 
munkámat és a város képviselő-testü
letének munkáját, akik bírálatukkal, job
bító szándékaikkal hozzájárultak a város 
fejlődéséhez. Ez a város az, amiben a jö
vőben élni fogunk, és tőlünk függ, hogy 
életünk milyen lesz ebben a városban.

Kívánok mindezekhez egészséget, türel
met, figyelmet egymás iránt.

Sasvári Gábor
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Aktuális és igen érdekes, mai szó- 
használattal: izgalmas téma. De átfogó 
volta fokozza kicsiségem érzetét. Próbá
lom megragadni, egyszerűsíteni és vala
hogy átadni, amit a témáról gondoltam 
az együtt gondolkodást kérve.

Először is, mi az, amit ezzel a témával 
kapcsolatban Európán értünk? Mi tette 
ezt az Ausztráliát kivéve legkisebb konti
nenset évszázadokon át a Föld vezető 
kulturális és gazdasági központjává?

Négy dologra gondoltam:
1. Először is: Görögország Európa böl

csője. Itt kerestek választ elsőként az é- 
let nagy kérdéseire, s így alakulhatott ki 
a tudományos gondolkozás. Itt alakultak 
ki olyan államok, amelyek tagjai az 
emberhez méltó polgári életet, jogrendet 
kialakították - még az ókorban.

2. A középkorban itt alakult világval
lássá a legmagasabb erkölcsi igényekkel 
fellépő vallás: a kereszténység.

3. Az újkorban itt merték felvenni a 
harcot a szabadság, az egyenlőség és 
testvériség gondolatáért, vagyis az em
beri jogokért.

4. A legújabb korban pedig az erkölcsi
leg, politikailag szabad emberek kedvező 
földrajzi, közlekedési, gazdasági körül
mények között itt hoztak létre olyan 
találmányokat, amelyek az emberi létet 
forradalmi módon átalakították.

Mindez kicsit részletezve:
Két és félezer évvel ezelőtt az Európa 

nevű kontinens délkeleti csücskén volt 
egy Hellásznak, azaz Görögországnak 
nevezett kis terület, melynek városálla
maiban hajózással, iparral és föld
műveléssel, tudománnyal és művésze
tekkel foglalkozó lakosság élt, s melynek 
nagy gondolkodói : Herakleitos a materi
alista és Platón az idealista látásmód 
kialakítói, Arisztotelész pedig a logikus 
gondolkodás tanítója a mindenkori em
beriség számára. Ezek a városok mintát 
adtak az erkölcsi tartással és politikai 
szabadsággal rendelkező polgári léthez 
és a demokratikus államrend kialakí
tásához. Szobraik, épületeik szépséget, 
harmóniát sugároznak. Művészet, tudo
mány, sport magas fokon. Olimpiai játé
kok! Negatív vonás és szépséghiba a rab
szolgatartás, de hát gépek híján ez a mód 
adódott a nehéz fizikai munka elvég
zéséhez.

A kis görög városállamokat a II. 
századra magába olvasztotta a minden 
idők egyik leghatalmasabb katonai és po
litikai szervezete, a Római Birodalom. 
Közkinccsé tette és továbbfejlesztette a 
görög kultúrát és törvényeivel, jogrend
jével, utaival és közműveivel a jövő 
Európájának is alapot adott. Ez a biro

dalom magába foglalta a Földközi-tenger 
medencéjén kívül Anglia területét, a Raj
na és Duna által határolt Európát, sőt 
még kis ideig Dácia néven Erdély, ill. a 
mai Románia területe is hozzá tartozott. 
Fejlett városi központok, kézműipar, ke
reskedelem, színházi előadások az am- 
phiteátrumokban stb. mindez a latin 
nyelv révén mindenki számára elérhe
tően. A latin még a középkori Európában 
is az érintkezés nyelve maradt sokáig.

2. A második meghatározója az euró
pai fejlődésnek a kereszténység, amely 
ugyan a közel-keleti Izraelből indult ki, 
de végül is a Római Birodalomban vált 
világvallássá.

395-ben kettévált a Római Birodalom, 
a keleti felének Bizánc lett a fővárosa. 
Iparilag is politikailag is ez a rész bi
zonyult erősebbnek, mert 476-ban a nyu
gat-római birodalom belső gazdasági és 
társadalmi okok és a germánok és hunok 
támadása miatt el is bukik. De a megosz
tottság az európai fejlődésre rányomja 
bélyegét, mert keleten, vagyis a Balká
non, a délszláv országokban az ortodox 
kereszténység és a görög nyelv válik u- 
ralkodóvá és minden stílusában a bizán
ci műveltség, nyugaton pedig, amelyik a 
tulajdonképpeni európai gondolat meg
valósítója lesz a latin nyelvű Rómával a 
központban, más irányú lesz a fejlődés.

Ekkor alakul ki a középkori hűbéres 
Európa. A gazdasági élet alapja a földbir
tok lett, a sokszínű római élet után át
meneti hanyatlás állt be. A társadalom 
fóldesurakra és jobbágyokra oszlott. A 
világnézetet a kereszténység szabta meg. 
Az Isten törvénye iránti engedelmesség 
és hit szövi át az élet minden területét. A 
szerzetesek tanították a népet földmű
velésre, kézműiparra, ők a nép tanítói, 
orvosai. Az egyik életideál a keresztény 
szent, a másik a páncélba öltözött meg 
nem alkuvó, de ellenfelével szemben is 
nagylelkű, a nők védelmére mindig kész 
lovag, a legfőbb kedvtelés a lovagi torna. 
Az a győztes, aki az ellenfelet a nyeregből 
ki tudja lökni.

A hajdani római birodalom területén 
az északról bevándorló germán törzsek 
összeolvadnak az itt maradt latin la
kossággal, s kialakulnak az úgynevezett 
román népek: spanyolok, franciák, ola
szok, portugálok, rétorománok, románok. 
Északabbra a germánok különböző tör
zsei élnek.

A VII-IX. században a szláv népek 
vándorlása is befejeződött, amelyek kö
zül a keletiek, mint már szó volt róla, bi
zánci hatás alá kerültek. Ez volt a hon
foglalás időpontja.

F olytatás a  követk ező  lapszám ban



“AZ ÚRNAK TÖRVÉNYE TÖKÉLETES, 
MEGELEVENÍTI A LELKET.”
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Vannak bensőséges, szeretetteljes ün
nepek, melyeket csak szűk családi körben 
szabad megünnepelni, melyek ritkán adód
nak az ember életében, mint a fehér holló.

Kertész Imre és kedves felesége, Erzsiké 
néni, a karácsonj'i ünnepek alatt ünnepelte 
aranylakodalmát.

1946. december 24-én keltek egybe és fo
gadtak hűséget egymásnak. Szerény csalá
di körben ünnepelték meg azt az 50 évet, 
mit egymás mellett jóban, rosszban végigél
tek.

Az ember ősidőktől fogva a titkot keresi, 
kutatja, amely ily sok ideig összetart két 
embert, mely ilyen hosszantartóan összeko
vácsolja az életet.

Élmények, emlékek sorakoznak, fény
képek, levelek gyülekeznek, kötetnyi múlt, 
ami összeköt, felemel, színesíti a jelent.

Életük sorsa összefonódott a gyermekek 
nevelésével, oktatásával, az emberek, kö
zösségek szervezésével, a kultúra terjesz
tésével.

Nagy területet jártak be, Szabolcs me
gyén keresztül Oroszlányig. Csongrád me
gyében tanyákon dolgoztak, tanítottak, ne
veltek, szeretetet, tudást adtak azoknak az 
embereknek, akik reggeltől estig a földeken 
dolgoztak. Estére azonban megtöltötték a 
kis konyhát, hogy hallgassák a szót, a me
sét, melyet mélyen zengő “kántor” hangján 
Imre bácsi adott elő, s vetítette az általa ce
lofánra festett, petróleumlámpával meg
világított Petőfi elbeszéléseket. Jöttek nyolc 
kilométerről hallgatni a detektoros rádiót. 
S mert mindjárt volt, ki megértő magya
rázatot adott a hallottakhoz. Színjátszó kö
röket hoztak létre, hogy a legkisebb faluba 
is elvihessék a kultúra magvait, s mert jó 
volt együtt lenni, játszani. Mentek hóban, 
fagyban, sárban, viharban, istállókba, kocs
mákba játszani.

Majd megszülettek a gyerekek és az éle
tük egy kicsit helyhez kötöttebb lett. Gyer
mek-köztársaságot alapítottak, melyet az 
akkori közoktatási miniszter is elismert, s 
élték önálló életüket. Mozgó iskolát tervez
tek, mely vonaton szállította volna a gye
rekeket, hogy megismerhessék szép ha
zájukat.

Az élet mást hozott, költözést, új helyet, 
új életet. 1958-ban költöztek Oroszlányba, s 
igyekeztek a sok gyökértelen fiatal házas
párt összekovácsolni. Természetjáró kört 
alapítottak, s mindennapi munkájuk mel
lett a gyönyörű természeti környezet felfe
dezése lett kedvelt elfoglaltságuk.

Gyorsan telt az idő, mert mindig fontos 
szerepe volt életükben a közösségnek. A 
kultúra, a többi ember megbecsülése, a bé
kés egymás mellett élés, a művelődés elő
segítése volt kijelölt útjuk, s ezt igyekeztek 
híven teljesíteni. Erzsi néni ma is könyvet 
árul, s Imre bácsi legszívesebben saját film
jeivel foglalatoskodik.

Adjon nekik az Isten még sok boldogság
ban, egészségben együtt töltött évet!

S asvári Gábor

Ha azt a szót halljuk, hogy törvény, 
az emberek véleménye két fő irányba 
mutat. Vannak, akik jónak tartják, az 
emberi együttélést szabályozó rendnek, 
ami nélkül a világ elviselhetetlen ká
oszba torkollna. Mások a törvényt o- 
lyan tehernek érzik, ami megköti az 
embert, korlátozza szabadságában, el
zárja az utat olyan dolgok elől, ami ta
lán teljesebbé tenné az életet. Persze itt 
is megvan a középút, azok véleménye, 
akik a törvényt szükségesnek tartják, 
ám a meglévő törvényekkel elégedet
lenek.

Az emberiség története során szám
talan kísérlet volt már mindenki szá
mára egyformán érvényes, elfogadott és 
jónak tartott törvény megalkotására - 
mindezidáig úgy gondolom eredmény
telenül. Az ember által állított törvény, 
lévén maga az ember sem tökéletes, 
tökéletlen. Mégis van egy törvény, amit 
mind az izraelita hit követői, mind a 
keresztyén hitet élők tökéletesnek tar
tanak. Ez a törvény az Isten törvénye! 
Ezt a törvényt bizonyos szinten min
denki ismeri, függetlenül attól, hogy 
hozzá tartozik a fent említett hitfor
mákat követőkhöz, vagy sem. Ismeri, 
mert minden ember szívében ott van, 
segít megkülönböztetni a jót a rossztól, 
s időnként megszólal bennünk a lelkiis
meret hangján, akkor is, ha a hangja az 
emberi gyarlóság és bűn következtében 
meggyöngült. Nem csak ez az eltom
pult, eltorzult forrásunk van azonban e 
törvény megismerésére. A Szentírásból 
sokkal tökéletesebb módon megismer
hetjük Isten törvényét, a legteljesebben 
pedig magától a Megváltó Úrtól, Jézus 
Krisztustól.

Ahogyan a fenti bibliai idézet is 
mondja, ez a törvény tökéletes. Töké-

Semmi.be sem. kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, 

és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik 
adják.

Egy pillanatig él csak, de az emléke 
örökre megmarad.

Senki sem olyan gazdag, hogy megle
hetne nélküle, és senki sem olyan szegény, 
hogy ne lenne gazdagabb tőle.

Boldoggá teszi az otthont, táplálja a 
jóakaratot az üzleti életben, és a barátság 
biztos jele.

Nyugalom a megfáradtnak, napfény a 
csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, 
és a természet legjobb orvossága a bajok 
ellen.

Még sem lehet megvenni, elkérni, köl
csönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak 
önként lehet adni.

És ha a karácsonyi vásár utolsó 
rohamában egyik-másik alkalmazottunk túl 
fáradt már ahhoz, hogy mosolyogni tudjon: 
kérjük szépen, hogy legalább te mosolyogj rá.

Mert senkinek sincs annyira szüksége a

(Zsolt. 19:8.)

letes, mert eredete nem a bűnös ember, 
a tökéletlen jogalkotás, hanem az egye
dül tökéletes Isten. Tökéletes, mert at
tól származik, aki mindennél jobban is
mer bennünket, még magunknál is, hi
szen O teremtett mindeneket, minket 
is. Éppen ezért adta a törvényt! Szereti 
az egész teremtett világot, hiszen az ö- 
vé, és ezen belül szeret minket, mert mi 
is az övéi vagyunk. Jót akar nekünk, s 
tudja, hogy e világ csak akkor jó, az em
ber csak akkor boldog, ha követi, be
tartja az isteni törvényt. Ahogyan egy 
forgalmas városi közlekedés is kilá
tástalan dugóvá válik, ha nem tartjuk 
be a közlekedési szabályokat, úgy válik 
-vált- az emberiség élete is zűrzavarrá 
Isten törvénye nélkül, a bűn következ
tében. S e zűrzavar, bűn következtében 
vált szükségessé a megváltás, s a kará
csonyi- nagypénteki- -húsvéti csoda, Jé
zus Krisztus. O többek közt azt hirdette 
magáról, hogy betölteni jött a törvényt. 
Visszaállítani az Istentől kapott 
rangját és feladatát. Mert Isten tör
vénye tökéletes, és ma is jó azt megtar
tani!

Isten törvénye a Szentírásban, leg
tökéletesebb formájában a Tízparan
csolat áll előttünk, így hónapról hó
napra ennek egy-egy parancsolatát fog
juk vizsgálni. A Tízparancsolat közös 
keresztyén kincsünk, habár a számozás 
eltér, a szövege mindenütt azonos. Mi a 
református számozás alapján vesszük 
majd őket, ami a korai izraeli ha
gyományt követi. Bízunk benne, hogy 
Isten segítségével nem csak ismere
tünkben, de hitünkben is gazdagod
hatunk az egyes törvényekben-paran- 
csolatokban való elmélyülés során.

mosolyra, mint annak, aki maga már nem 
tud mosolyogni.!

Ha tehát meg akarod szerettetni maga
dat az emberekkel, ez a második szabály:

MOSOLYOGJ!

Dalé Cornegie igazságait ma sem vonja 
kétségbe senki. Csupán rajtunk múlik, hogy 
a mosoly ne csak karácsonyi ajándék legyen, 
hanem a többségében zord, rideg hétköz
napok elviselését is megkönnyebbíthetjük 
általa magunk és embertársaink számára 
egyaránt!

Régi, kedves olvasónk egy budapesti, 
kórház folyosóján, ki.plakátolva látta a fenti 
sorokat, s kérte, tegyük közzé, hátha megtet
szik másoknak is! (Csak remélhetjük, hogy 
városunk kereskedői, postásai, hivatalnokai., 
rendőrei, pedagógusai és orvosai az elsők 
között fogják -egymást túlszárnyalva- alkal
mazni is!)

Tégy a rosszkedvűnk ellen- 
MOSOLYOGJ!

S ugár Tamás rcf. segcdlelkész

91  m o s o í y  é r t é b e  k a r á c s o n y  f a r
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November 15-étől a volt IV.
Sz. Általános Iskola Gárdonyi 
Géza nevét vette fel. Ezen a 
napon leplezte le Oroszlány 
város polgármestere az iskola 
földszintjén Gárdonyi Géza dombormű
vét, Kóbor Sándor oroszlányi művész 
alkotását.

“Minden ember annyit ér, amennyit 
tud.”- hirdeti a domborművön is Gár
donyi Géza. Talán ez az az idézet, mely 
legjobban kifejezi, hogy miért Gárdonyi 
Gézát választotta névadójául az iskola 
diákserege és tantestülete.

Ez az esemény, valamint a régi isme
retség indított arra, hogy felkeressem az 
alkotóművészt. Beszélgetésünk tartal
mát összefoglalva, ismereteinket az aláb
biak szerint osztom meg a Tisztelt Ol
vasóval:

A Brennbergbányán, bányász család 
gyermekeként közénk került művész 
1951 óta, kisebb megszakításokkal 
Oroszlányban ól. Művészi pályafutásá
nak kezdetéül szülőhelyét, egy idős mű
vész felismerését és raj ztanárnőjének se
gítségét jelölte meg Kóbor Sándor. A ta
nárnő nevezte be őt a soproni diákok ki
állítására 14 éves korában, ahol bányász 
témájú akvarelljeivel és ceruzarajzaival 
első díjat nyert. A zsűrit a feket-fehér 
színben készült árnyalatgazdag mun
kák, a fények nagyszerű ábrázolása ra
gadta meg. Kamaszkorában elsősorban a 
természet szépségei ihlették munkáit, de 
a figuratív ábrázolás sem volt idegen 
tőle.

Az 1956-os forradalom szele Német
országba sodorta. Beiratkozott az egye
temre, ahol zeneszerzést és fagott szakot 
hallgatott, négy szemeszteren át. 1961- 
ben került vissza Oroszlányba. Való
színűleg kedvezőtlen “útlevelének” is kö
szönhette, hogy szállító bányacsillés az 
Oroszlányi Szénbányáknál, majd tolmács 
az erőmű építkezésén a német kivi
telezők mellett.

A XX. akna újbóli szállító csillésében - 
”cinca brigád”- tagban felismerik a 
rajztehetséget, a mérnökségre irányítják, 
ahol műszaki rajzoló. így kerül át az épí
tés alatt lévő XXII. almára. Iskolái el
végzése után a mérnökségen mint rajzoló

A SZÜLŐK EGYESÜLETE A 
GYERMEKEKÉRT SZERVEZET 

MEGALAPÍTÁSÁRA
* Minden emberben él egy vágy, hogy gon

dolatait, eszményeit együttes szerveződéssel 
valósítsa meg.

* Az egyesületi jog lehetővé teszi minden 
állampolgár számára, hogy magán- és közü- 
gyei gyakorlására, védelmére, céljainak meg
valósítására egyesületet hozzon létre és azt 
működtesse.

* Az egyesületi jog alapvető szabadságjog, 
amelyet a Magyar Köztársaság elismer.

* A Szülők Egyesülete a Gyermekekért 
pártpolitikától mentes és érdekszervezetektől

KETHETES

É r t e k e i n k

kerül műszaki állományba. Térképein 
jellegzetes (pl. É-i irány) szimbólumai a 
művészlelket sejtetik.

A pusztavámi aknák és a XXII. akna 
összevonása idején a XXI. aknára, tér
képrajzoló munkakörbe kerül.

Barabás Mihály megbízásából, a XXI. 
akna fennállásának 10. évfordulójára ké
szíti el élete első bronz plakettjét. Az ér
met az üzem műhelyében egy nógrádi ön
tőmesterrel öntik bronzba.

Az oroszlányi Bányász újságban megje
lent karikatúráival is felhívja magára a 
figyelmet. Nehézségek árán a Tatabá
nyai Szénbányákhoz kerül a Magyar 
Szénbányászati Tröszt megalakulásával 
egyidőben.

A grafikai műteremben Karkus István 
grafikusművész ismerteti meg a rézkarc, 
a linómetszet technikai megoldásaival. 
Kollégáján kívül Bondor István, Kraj- 
csirovics Henrik, Varga Albert és Brém 
Ferenc művésztársaitól, barátaitól sokat 
tanul, fejleszti ki egyéni stílusát. Számos 
rajz, grafika, érem, kisplasztika, dombor

mű készül. Ezek általában 
egy-egy nevezetesebb ese
ményre készülnek és döntő 
mértékben bányászati tár- 
gyúak.

Megbízásait szénbánya vállalatoktól, 
egyesületektől, városok, községek vezeté
seitől, utóbb alapítványoktól is kapja.

Munkái közül csak néhányat emel ki. 
Egyik munka hozta a másikat- mondja. 
Legbüszkébb az érmekre, ill. a kis
plasztikákra. Ilyenek: Oroszlány város 
részére készített kétoldalt ezüst be
vonatú “Majki érem”, a Gárdonyi Géza 
dombormű, a város címere, Kecskéd, Vér- 
tessomló községek címerei, a bányavál
lalatok részére készített bronzérmek, a 
nógrádi szénmedence 200 éves fennál
lására készített munkája, a kecskédi köz
téri II. világháborús hősöknek emléket 
állító dombormű, a Hell-Bláthy érem, a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
Oroszlányi Szervezete részére készített 
bronzplakett, valamint kiemelkedő al
kotása az “Agricola Emlékérem”.

E legutóbbi alkotásra egy pályázat 
győzteseként nyílt lehetősége. Majdnem 
megkésve, két pályázó után jelentkezett 
1:10 méretarányú gipszmintájával (Gár
donyi Géza domborművével) és nyert. Az 
iskola igazgatónőjének, Kiss Györgyné 
kérésének meghallgatásával később a 
gipszminta alapján nemcsak dombormű, 
hanem érem is készült.

További tervei között újabb munkák 
elkészítése, és az “Oroszlányi Városi Mú
zeum” megnyitására egy önálló kiállítás 
megszervezése, ill. elkészítése is szere
pel.

Tervei megvalósításához számít a vá
ros és polgárai segítségére (pl. alkotóhe
lyiség a városban) támogatására. Mun
káit eddig szűkebb baráti körének is csak 
néhány tagja ismerhette meg. Igen sze
rény alkotóművész, de most már köteles
ségének érzi, hogy megismerjék munkáit 
a város polgárai is.

Művészi munkája kiteljesítéséhez -úgy 
gondolom- az Olvasók, a város polgárai 
nevében is kívánunk jó egészséget, 
munkabírást, sok, illetve jó szerencsét!

H artm ann István

független, a szülők által létrehozott önkéntes 
civil szervezet lesz.

* Olyan egyesületet kell létrehozni, amely a 
szülők gondolatait valósítja meg, szülők által 
felvetett problémákkal foglalkozik, és a szülők 
érdekeit képviseli.

* Az egyesület olyan célokat jelöljön meg, 
amiket a szülők elfogadnak és követni tudnak.

* Fő feladatunk egy olyan oktatási rendszer 
szorgalmazása, amely eladható képességet és 
tudást nyújt az iskolából kikerülőknek.

* Csak a szülők segítségével képzelhető el 
az oktatási rendszer megújulása. A szülőknek 
ki kell állniuk amellett, ami jó, ami helyes, és 
el kell utasítaniuk azt, ami nem az.

* Végső célunk a gyermek felkészítése az 
önálló és eredményes felnőtt életre az oktatás 
segítségével, és ebben a folyamatban hangsú
lyozni szeretnénk a szülők szerepét.

* Sokan mondják, hogy a szülők közö
nyösek, fásultak, nem érdekli őket, hogy mi

történik az iskolában. De ez nem igaz. Nincs 
olyan szülő, akit ne izgatna gyermeke bizton
sága, jövője. De rossz a közérzete, mivel tájé
kozatlan, és nincs felkészülve arra az új 
szerepre, amit a közoktatási törvény biztosít 
számára. Kinek a feladata felkészíteni a szü
lőket erre az új szerepre? A szülőket a szülő
kön keresztül lehet és kell megközelíteni.

* Sokan mondják, hogy a szülők nem tudják 
megszervezni magukat. Ezért szorgalmazzuk 
a helyi szülői egyesületek kialakítását, ezért 
szeretnénk minél több szülőt bevonni az 
egyesületi munkába.

* Kérjük a szülőket, hogy működjenek 
együtt a barátságosabb iskola megteremté
séért és a szülők jobb közérzetének kia
lakításáért.

Magyarországi Szülők Országos 
Egyesületének Vezetősége 

1438 Budapest, Pf. 377
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ÚJSÁGÍRÓI 
TANFOLYAMOT INDÍT!
A stúdió olyan gyakorlati alapismeretek el
sajátítását biztosítja, amely jól hasznosít
ható a helyi tömegkommunikációban való 
szerepvállalás során -helyi, iskolai, újság, 
rádió, TV- eredményesen segítheti a hivatá
sos újságíróvá válás folyamatát.
A stúdió tanárai a helyi médiák munkatár
sai mellett a megyei és az országos sajtóból 
ismert kiváló elméleti és gyakorlati szak
emberek.
Bővebb felvilágosítást az MKK infor
mációjában és a 361-801-es telefonon 
lehet kérni.

Jelentkezni január 20-tól 
a helyszínen lehet. 

Részvételi díja: 10.000,- Ft (a Majki 
Népfőiskolái Társaság tagjainak 50% 
kedvezmény), melyet a jelentkezéssel 
egy időben a helyszínen kell befizetni, 
íRészletfizetés is lehetséges!)

„CIVILEKÉ" A HÁZ
OROSZLÁNY, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 

KÖNYVTÁR 1997. JANUÁR 22-25.

1997. január 22.16.00
Civil szervezetek bemutatkozása - kiállítás 

1997. január 22.17.00
Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából 
1997. január 23.15.00

Tanácskozás - Városunk kulturális élete 
Tegnap, ma é s ... holnap!

1997. január 23.17.00 
Kertész Imre várostörténeti film jeiből bemutató 

1997. január 24.16.00
Civil szervezetek bemutatkozása, 

tevékenységük bemutatása 
1997. január 25.15.00

A kisbéri mecénás című film  vetítése 
1997. január 25.17.00

A Bányász Klub Alapítvány és 
vendégei gálaműsora 

A rendezvényeken a részvétel ingyenes!
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INGYENES KÉTHETES SZELVÉNY
Választható rovatok: * Lakás * Családi ház * Telek, hétvégi ház, üdülő * Üzlet* Bérlemény * Állást 
kínál * Állást keres * Autó * Motor, kerékpár * Járműalkatrész * Garázs * Bútor * Műszaki cikk * 
Számítógép * Ruhanemű * Gyermekholmi * Vegyes eladás * Kutya * Macska Egyéb állat * Veszek * 
Cserebere * Társ * Hölgy keres * Férfi keres* S.O.S. * Üzenet *

Szolgáltatás jellegű hirdetésért fizetni kell!

HIRDETÉS SZÖVEGE - CSAK HÚSZ SZÓIG KÖZÖLJÜK!

Érdeklődni:........................................................................ Tel.:

........................................................... Jelige: .........................................................
Az alábbi adatok titkosak, az esetleges egyeztetések miatt kérjük!

Név:............................................................................... Telefon:.........................

KRPUT€l€FON
HfíRTMfiNN és TSfl-tól

Hedvező áron, 
jó  minőségben 

GfífífíNGfíVfíi, HELVBEN 
®  361-926 vagy 
06-20-264-671

ínli1— r

r
CSATLAKOZZ! 

MÚLTUNK A JÖVŐ 
BÁNYÁSZAT 

OROSZLÁNYBAN

~ -• il frT

BÁlNyAqÉpÉSZET A M Ű S Z A k i

FEjlŐ dÉSÉRT Á lA p ÍT V Á N y

O r o s z  lÁ N y

„  T e I e í o n : 5 6 1 - 1  2 2 / 2 8 - 9 0

D u b lN ÍC Z  LÁSzlÓ  EllNÖk

i t  F a x : 5 6 1  - 4 0 6  
[5n s s — ■ =

Színes, egy- és 
többszínű 

céges levélpapírok, 
borítékok, 

nyomtatványok 
gyártása.

Rövid határidővel!
Könyvkötészetünk könyveit 

helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDA 
OROSZLÁNY

Felsőtelep ®361-122/25-71
V ... ....— J

f '  HOGYAN KELL A SZÜLŐK 
EGYESÜLETÉT LÉTREHOZNI?

Az elmúlt évtizedben számos helyen hoz
tak létre szülők egyesületeket. Ezek mega
lakulása után hamar jelentkeztek azok a ne
hézségek, amelyek megszakították a kezdeti 
lendületet, és az egyesületek megszűnéséhez 
vezettek. Akadályozó tényező volt az infor
mációhiány, az oktatásirányító szervek bi
zalmatlansága, esetenként a szülők közöm
bössége és nem utolsósorban az anyagi forrá
sok szűkössége.

Az utóbbi időben változni látszik a helyzet. 
Mind a szülők, mind az oktatási hatóságok 
képviselői úgy érzik, hogy szükség van pár
beszédre, és ehhez szervezett formát kell te
remteni. Nevezetesen az iskolán kívül mű- 

^ködő civil szervezetet, a szülők egyesületét.

A Magyarországi Szülők Országos Egye
sülete és a Szülők Egyesülete a Gyermeke
kért koordináló egyesületek megalakulásuk 
és működési tapasztalatai alapján kidolgoz
ták a szülői egyesületeket életre hívó prog
ramjukat. A projekt első része az alapítástól 
a szervezet bejegyzéséig nyújt támogatást, 
második része viszont a folyamatos műkö
dést segíti elő részletes segédanyagokkal.

Az országos szülői egyesület vállalja az 
együttműködést az újonnan megalakult 
szülői egyesületekkel és folyamatosan tá
jékoztatja őket az oktatás aktuális kérdé
seiről, és megszervezi az országos tapaszta
latok átadását. Az alapítókat felkészítjük. 
Gyakorlott egyesületi vezetők felkérésre a 
helyszínen is segítik az alakuló ülések 
lebonyolítását. Várjuk az érdeklődő szülői 
közösségek jelentkezését (az alakuláshoz

minimum 10 fő részvétele szükséges)! Ter
mészetesen együttműködünk a már régeb
ben megalakult szer-vezetekkel is, ha e- 
gyetértenek az oktatással kapcsolatban kife
jtett törekvéseinkkel.

J
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AZT HALLOTTAM, HOGY..

A minap az ORI- 
TEL Kft. új helyén 
várakoztam. Két 

középkorú hölgy jött közben, 
hogy ügyes-bajos dolgát elin
tézze. Egyikük az elmúlt fél év 
antennadíját fizette be, s hi
tetlenkedő hangon kérdezte 
meg az ügyét intéző fiatal nő
től: Tényleg emelték elsejétől 
az antennadíjat?

-Igen, volt a válasz. Ezentúl 
havi 412-, Ft-ot kell majd fizet
nie.

-Hisz ez szörnyű! Miből fog
juk ezt fizetni? Pedig ez az 
egyetlen szórakozásunk, erről 
nem mondunk le!

Erre megszólal a háta mö
gött álló ismerőse: Ha ilyen 
magasra emelték a díjat, ak
kor legfeljebb nem fizetünk és 
kész. Mit tegyünk?/!/

A hallottakra az ablakhoz 
lépett az említett dolgozó, és 
igen nyugodt hangnemben el
magyarázta, hogy a tavalyi ár
szintet sehogyan sem tudta 
tartani az ORITEL, az emelés 
a 14 csatornára szükségszerű 
volt. Többek között azzal is ér

velt, hogy a környékünkön lé
vő településeken 8 program 
után 600,- Ft-ot kell fizetni... 
Meg hogy ez évtől az égi 
csatornák után már nekik is 
fizetniük kell.

Kevéssel ezután az egyik 
vendéglátóipari egységünk
ben landoltam. Hogy “folyama
tos” legyen a fenti téma, vala
hogy itt is ez került szóba. 
Igaz, nem városunkról, hanem 
Tatabányáról. A jól ismert fér
fiúnak a megyeszékhely egyik 
kerületében kertes háza van. 
Nyolcprogramos csomagot 
vásárolt. Az elmúlt eszten
dőben kilencszáz egynéhány 
forintot fizetett, az új évtől 
1120-ra “gömbölyödött” a fi
zetség HBO nélkül. Monda
nom sem kell, nem tapsikolt az 
örömtől!

Tessék, így állunk az új év 
első hetében! S ha még a többi 
áremelést -amelyet most még 
nem is érzünk- figyelembe 
vesszük, hát elmondhatjuk, 
hogy ez az év is jól kezdődik!

■if-

MAGYARORSZAGROL JÖVÖK KAMERÁVAL

Az olvasó egy rádiós, illetve tévés műsor alapján készült könyvet 
olvashat. A legérdekesebb, legjellemzőbb és legsikeresebb ripor
tokat adja közre a könyv. Az egyik riport megyénkben készült. 
Hiszékeny polgármestereket mutat be Kormos Ferenc riporter.

Gyermek- és ifjúsági 
könyvek

Királyok és királynők (Us- 
borne sorozat) című kézikönyv 
áttekintést ad a világon valaha 
élt vagy még ma is élő uralko
dókról. Bemutatja, hogyan 
működtek, ármánykodtak, mi
képpen szövődtek köréjük mí
toszok és rejtélyek. Szemügyre 
veszi azokat a szertartásokat 
és uralkodói jelvényeket, ame
lyek megkülönböztették az u- 
ralkodókat a közönséges ha
landóktól. Fényképek, térké
pek, részletes illusztrációk 
szemléltetik a királyokról és 
királynőkről szóló lebilincselő 
történeteket. A kötet 9-10 éves 
gyermekek számára íródott.
Az Egmont Kiadó karácsonyi 
újdonsága: A Notre Dame-i to
ronyőr (Walt Disney)

Kultúra, filozófia, politika
Popper Péter: Istenek órája. A 

televízióban vetített kultúrtör
téneti-pszichológiai sorozat a- 
lapján készült az exkluzív 
kivitelű, nagyalakú kötet 
mintegy hatvan oldalnyi szí
nes illusztrációval.

Nemeskürty István: Bú
csúpillantás. Magyaror
szág történelmének 1920- 
44-ig terjedő időszakára 
pillant vissza. “A cél: hogy 
minél több magyar legyen 
képes illúziók ködétől, a 
demagógia lángolásától tá
vol, nyugodt szemmel bele
tekinteni a valóságba...” 

Hamvas Béla: Anthológia 
Humana. A kötetben öt
ezer év bölcsességeit gyűj

tötte össze a szerző. “Igazi lé
tünk abban van, amit alkot
tunk, és nem abban, amit el
pusztítottunk. Abban, ami 
megmarad, nem abban, ami 
múlandó”. A könyv az emberi 
művelődés évezredes bölcses
ségeit, meditációs gondolatait 
foglalja össze.

Sport, szabadidő
A legszebb ajándékkönyvek 

között tartjuk számon a Gu- 
inness rekordok ‘97 című 
könyvet. A legfrissebb adatok 
a legújabb felfedezésekről, a 
technika újdonságairól, az 
emberi teljesítmény határai
ról, mindenről; ami a legna
gyobb, leggyorsabb, legmeg- 
hökkentőbb.
A Sport ‘96 -évenként megje

lenő- reprezentatív kivitelű 
kötet 1996. sporteseményeiről 
gazdag képanyaggal számol 
be.

Érdemes elolvasni Lakat T. 
Károly: Apám regénye avagy 
egy edző a Tizedes utcából cí
mű könyvet.

H euréka

ÖNNEK KÖZVETLEN VONALA VAN A KÉTHETESHEZ!
Feldühítették, semmibe vették, méltánytalanság érte, ideges? 

Mondanivalója van írásainkkal kapcsolatban? Hallott, látott valami érdekeset?
Híre van a számunkra?

A KÉTHETEST telefonon mindig eléri: 361-801 (üzenetrögzítő és fax is egyben) 
Hívjon, hogy megtalálhassa a lapban azt, amit szívesen olvasna!

m im
EXPRESS FILMKIDOLGOZÁS

1 ÓRA ALATT!
OLVASÓSZEMÜVEGEK KEDVEZŐ ÁRON 

IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT 
SOOTER’S ■ AHOL A Z  ÖN PÉNZE  

TÖBBET ÉR!

Papír,
nyomtatvány,

játék

ÍRÓSZER, 
NYOMTATVÁNY, 

NÉVJEGYKÁRTYA- ÉS BÉLYEGZŐ 
KÉSZÍTÉS!

AZ ÚJ ÉVBEN IS 
SOK SZERETETTEL VÁRJUK 

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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ÜLÉSEZETT A 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Székely Antal polgármester 
beszámolt a két ülés közötti ese
ményekről. Szabó Istvánná a 
Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzat nevében kérte a tes
tület segítségét, hogy az ŐRI- 
TEL az alapcsomagban 4 ma
gyar műsor mellett ne a francia, 
hanem a szlovák tv vételi lehe
tőségét biztosítsa. Majd módosí
tották a költségvetési rendet, a 
szociális rendeletet, valamint a 
távhő rendeletet. Tájékoztató 
hangzott el Bende Péter elnök
igazgató előadásában az OTTO 
Oroszlány Rt. tevékenységéről. 
Megtudtuk, hogy az Rt. ered
ményes évet zárt. A mennyiségi 
díjtételes számlázásnak tech
nikai, de elsősorban anyagi fel
tételei hiányoznak. Hozzászólás 
során több képviselő a városka
pu környékének rehabilitációs 
programját sürgette. Tihanyi 
képviselő városi állapotaink 
romlásáért a városlakók felelős
ségét hangsúlyozta.

„Oroszlány város jó tanulója
jó sportolója" címet 1996-ban a 
testület döntése értelmében:

1. Tóth Beatrix karate ŐSE, 
Lengyel József Gimnázium,

2. Richlik Gábor, uszonyos 
úszós ŐSE Gárdonyi Alt. Iskola,

3. Csűrös Gergely könnyű
búvár ORKA József A. Ált. Is
kola kapta.

Ezt követően Kondor Ferenc 
igazgató számolt be a zeneiskola 
tevékenységéről. A minőségi 
képzésről, sikeres szereplésekről 
hallhattunk. Ugyanekkor a fel
szereltség elavult, a hangszerál
lomány elhasznált és hiányos. 
Majd iskolák alapító okiratának 
módosítására került sor, és tájé
koztató hangzott el az oroszlányi 
sportegyesületek ‘96. évi műkö
déséről. Nagyobb városokkal 
szemben is álljuk az összehason
lítást, bár eredményeink a gyer
mek és ifjúsági korcsoportban 
születtek. A felnőtt verseny- 
sportra nincs pénzünk. Az ered
ményes sportvezetőket legalább 
erkölcsileg el kell ismerni, java
solta Varga János képviselő úr.

Végül a kérdések és interpel
lációk következtek, hogy az idén 
már tényleg lesz a borbálaiak- 
nak vasúti felüljáró, s átmeneti 
szállás a hajléktalanoknak, ha a 
városi költségvetés és pályázati 
szerencse is úgy akarja!

Sz. A.

C I V I L  fl P Á L Y Á N ?
Az a társadalom, amelyet egyetlen csoport irá

nyít, törvényszerűen rosszul működik. A klasszi
kus polgári demokráciát a civil vagy polgári szek
tor, az állami (önkormányzati) szféra és a gazda
ság vagy piaci szektor érzékeny egyensúlya tartja 
fönn, s működteti. A társadalom egységes műkö
dése érdekében mindhárom tényezőnek megvan a 
sajátos, mással (sőt egymással) nem pótolható nél
külözhetetlen szerepe. Az elmúlt csaknem fél év
század alatt a túlsúlyos állam nyomta a gazdasá
got, s tiltotta a polgárok szabad szervezkedését. 
Napjainkban az átalakuló piacgazdaság maga alá 
gyűrte a társadalmat, s elszegényítette az államot 
is. Most Magyarországon Czakó Gábor író találó 
kifejezésével élve “gazdasági kórban” szenvedünk.

A jelen körülmények között életfontosságú, 
hogy a polgárok öntevékeny szervezetei, melyek a 
közösen képviselt értékek, érdekek és érdeklődés 
mentén sokszínű tevékenységet folytatva önkén
tes szervezeteket alkotva kivívják nagykorúsítá- 
sukat. Tagságuk önzetlen munkája révén a szűkö
sen csordogáló támogatások minden forintját ké
pesek megduplázni! A jótékonysági szervezetek a 
rászoruló gyermekek, idősek, peremhelyzetben 
lévők ezreinek nyújtanak segítő kezet olyanoknak, 
akik a szűkülő források miatt az állami gazdál
kodást nem élvezhetik. A művelődési szervezetek, 
egyesületek, alapítványok a közművelődési tevé
kenység soha nem látott sokszínűségét hozták lét
re az elmúlt 7 esztendő alatt. Település- és környe
zetvédő szervezetek nemegyszer igen hatékonyan 
tudták képviselni a társadalom közös érdekeit.

A civil szféra a demokratikus társadalom alap
ja, a közérdek éber őre, s elszánt védelmezője. Ere
je épp szervezeteinek nagy számában, sokszínű 
gazdagságában rejlik. Egy jól működő civil társa
dalom a közös érdekek mentén gyorsan és szorgal
masan képes bonyolult szövetségek létrehozására, 
melyeken keresztül jelentős méreteket ölthetnek, 
s ha időlegesen is - a másik két szférára érzékel
hető befolyással lehetnek!

Legyen minden civil a pályán, s játssza min
denki azt, amit a legjobban tud, mert ebből a nagy 
játszmából, melynek tétje egy erős magyar polgári 
társadalom megteremtése, úgy semlehet kima
radni!

JANUS

Új évnek lépjük át küszöbét.
Átlépjük, mert rajta állni még 
egy lábbal sem lehet. Tűnő év,
Janus arca ránk sohsem néz.

A pillanat fáj, s már el is múlt, 
boldog, boldogtalan bár kihunyt. 
Dédelgetnénk, idézve múltakat, 
rejtőzködik sötét fátyol alatt.

Menetelünk; ó-évből újba lépünk 
nincs megállás, pauza, oda reményünk. 
Bölcsőtől koporsóig csak dülöngélünk, 
virágot, avart, havat taposva léptünk.

Janus, ki előre-hátra látva néz, 
titkok fátyolét lebbenteni kész, 
nincs, aki arcába tekintsen merész 
elaggott bár, vagy ifjú, tettrekész.

Lépünk hát előre céllal, céltalanul.
A sors könyvébe írva változatlanul 
mi küszöbön innen, és küszöbön túl, 
betűről, betűre- olvashatatlanul.

V.B.I.

TARTALOM
-Civileké (volt) a ház 

-Már 100%
-Akit sokan ismerünk 

Európa és az 1100 éves 
Magyarország 
-Hogy volt?! 
-Relativitás 
-Gyíkocska 

-Köztünk élnek

UTÁNAJÁRTUNK...
Lapunk előző számának második oldalán - 

mint utóbb kiderült-, egy kellően meg nem ala
pozott szerkesztői megjegyzés szerint a decem
ber 20-i VÉRT közgyűlésen tett napirenden kí
vüli polgármesteri bejelentés_ írásos megerő
sítése I. 8-ig nem ment el az APV Rt.-be. Mint 
kiderült, december 20-a után azért nem volt 
nyoma a levélnek, mert azt a hivatal dicséretes 
gyorsasággal már december 18-án postázta 
polgármesterünk közgyűlési hozzászólásával 
azonos tartalommal! Az ügyben érintettek el
nézését kérem! Azt meg, hogy az illetékes I. 8-án 
miért nem tudott és melyik levélről, már nem is 
firtatom, hiszen- január 3-i keltezéssel megír
ták a választ a december 18-i levélre- így is 
bőven benne maradt minden 30 napos ügyin
tézési határidőben, s közben a dolgok is -mint

azt az alábbi cikkben is olvashatják- szá
munkra kedvező fordulatot vettek!

/ Szerkesztő/

Oroszlány város polgármesteri hivatala
1996. december 18-án az 1699/96. számú, az 
ÁPV Rt.-hez címzett és postázott levelében 
írásban is kérte a VERT rendkívüli köz
gyűlésének összehívását a székhely visszahe
lyezés érdekében.

Talán ennek is eredménye a Népszabadság
1997. január 17-i számában megjelent hirde
tés.

A Vértesi Erőmű Részvénytársaság 1997. 
február 21-én 10.00 órára összehívta a tár
saság “rendkívüli közgyűlését”.

Folytatás a  2. oldalon



2 ■

UTÁNAJÁRTUNK..
Folytatás a z  1. oldalról
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CIVILEKÉ |V@LT| 0 HÁZ
A közgyűlés napirendje: “Az 

alapító okirat módosítása”.
Csak bízhatunk abban, hogy 

erre a módosításra olyan eló'ter- 
jesztés kerül(t), mely a szék
helynek a közgyűlés helyére, 
2841 Oroszlány, Külterület, Pf. 
23 (Oroszlányi Eró'mű, I. eme
leti tanácsterem) történő' visz- 
szahelyezését tartalmazza.

Ugyanis az ÁPV Rt. KB- 
635/96. sz., Oroszlány város ön- 
kormányzatához címzett leve
lében Bajkay Árpád többek kö
zött az alábbiakat írta: “Kéré
sük birtokában az ÁPV Rt., 
mint az egyik fő részvényes 
kezdeményezheti újabb rendkí
vüli közgyűlés összehívását, a 
székheiy visszahelyezését tár
gyaló napirendi ponttal”.

Lehet, hogy a napirendi pon
ton belül ezt kívánják tárgyal
ni, mert Keleti György ország- 
gyűlési képviselő 1996. decem
ber 17-én kelt, Oroszlány város 
önkormányzatához címzett le
velében az alábbiakat írta: “Az 
ÁPV Rt. kezdeményezi a VÉRT 
székhelyének áthelyezését (vis
szahelyezését) Tatabányáról 
Oroszlányba. Erre vonatkozóan 
eljár a rendkívüli közgyűlés 
összehívása ügyében, melynek 
napirendje az alapító okiratnak 
a székhely áthelyezésére (visz- 
szahelyezésére) irányuló módo
sítása lesz.

Az ÁPV Rt. tulajdonosi kö
rében lévő MVM Rt.-né! biztosí
tani tudja azt, hogy az MVM Rt. 
a közgyűlésen e kérdésben vele 
együtt szavazzon. Ezen túlme
nően mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a kisebbségi 
tulajdonosokat meggyőzze ar
ról, hogy szintén a székhely át
helyezése (visszahelyezése) 
mellett szavazzanak.”

Oroszlány város polgárai bíz
nak abban, hogy a privatizációs 
miniszter is megtesz mindent 
ennek érdekében (pl.: a Kincs
tárnál).

Ezek után lássuk a “medvét”, 
azaz 1997. február 21-i köz
gyűlést!

H artm unn István

HOGYAN ADTA EL 
AVÁROS A 

TELEVÍZIÓJÁT?

Erről folyt a beszélgetés január 
27-én a Nyilvánosság Egyesü
letben.
Barabás Mihály elnök zársza
vában kiemelte, hogy a kriti
kus észrevételek, reakciók, vá
laszok, a közvetlen és kötetlen 
véleménycsere, a lehető legjobb 
irányba terelhetik a közös 
problémák megoldását.
R ész le tes  b eszá m oló t a  k ö v e tk e z ő  

szá m b a n  o lv a s h a tn a k . /

Az Oroszlányi Művelődési 
Központ és Könyvtárban 35 
civil szervezet mutatkozott 
be a január 22-étől január 25- 
éig tartó rendezvénysorozat 
keretében. A Civil Szerveze
tek Kiállítását Juhász Attila 
fotóművész nyitotta meg.

Ezt követően az óvodások 
dalos, táncos bemutatója va
rázsolta el a vendégeket, és 
az óvónők beinvitálták a ven
dégsereget a 113-as szobába, 
ahol az óvodapedagógiai kiál
lítás reprezentálta a legifjab
bak manuális készségfej
lesztő munkájának eredmé
nyeit. Ötletekben gazdag, íz
léses, és igényes szép gyer
mekmunkák dicsérték a 
gyermekek, és az óvodape
dagógusok munkáját. Ugyan
csak itt mutatták be áldásos, 
a pedagógiai munkát támoga
tó tevékenységük ered
ményeit a Nyugdíjas Értel
miségiek Klubja nyugalma
zott pedagógusai is, és fotók, 
sajtótermékek, oklevelek 
szemléltették a klub prog
ramjait, közösségi életét.

A 114-es szobát játékház
nak rendezték be a Gyer
mekbarát Egyesület tagjai, a- 
hol kockavár, csúszda, mászó
ka, babaszoba, és temérdek 
játékszer várta az aprósá
gokat.

A 112-es szobában tűzoltó 
kiállítás fogadta az érdeklő
dőket. Itt a tűzoltás történe
tével, mai modern, és muze
ális tárgyaival találkoztunk. 
Itt kapott helyet a Rozmaring 
Népdalkor, a Csillagász szak
kör és a Városi Nyugdíjas 
Klub tablója is.

A folyosón a színjátszók 
szerepléseiről készült fotók 
mutatták be e művészeti cso
port emlékezetes szereplé
seit.

A tv-szoba melletti terem
ben kaptak helyet a citerák, 
és a citeraegyüttesek szerep
léseit bemutató fotók és ok
levelek. Ugyancsak itt ta
lálkoztunk a díszmadár te
nyésztők eredményeit dicsérő 
fotókkal és oklevelekkel. Eb
ben a szobában kapott helyet 
a kiskert-művelők kiállítása 
is, étvágygerjesztő befőttje
ikkel, savanyúságaikkal és 
terméseikkel, melyek szor
gos, gondos gazda voltukat 
bizonyítja.

A kamarateremben az

ebtenyésztők kiállítása gyö
nyörködtette az állatszere
tőket. Színes fotók, oklevelek, 
érmek és díszserlegek tanús
kodnak számtalan győzel
mükről és eredményes mun
kájukról. A kutyaidomítás 
mesterségét videofilmekkel 
mutatták be.

Az emeleti előtérben a 
Falumúzeum kincsei és a 
Tájház őre, Mariska néni, va
lamint a Falu Hagyomány- 
őrző és Kulturális Egyesület 
fogadták a látogatókat: kul
csos kaláccsal, a Húsvéti Roz
maring nevű illatos almával, 
és pattogatott kukoricával, 
no meg kedves tárlatvezetés
sel. A falusi élet tevékeny
ségeit, ünnepeit, szokásait itt 
is videón keresztül láthattuk. 
Ismerkedhetett a látogató az 
Ófalu viseletével, és hasz
nálati eszközeivel. Itt volt a 
Bányász Klub Alapítvány 
kiállítása is.

Volt tablója a karatésok- 
nak, a polgárőröknek, az 
Oroszlány Barátai Körének, 
A Bányagépészet a műszaki 
fejlődésért Alapítványnak, a 
Vöröskeresztnek, a Spindler 
Autósport Egyesületnek, a 
Nyilvánosság Egyesületnek, 
a Majki Népfőiskolái Társa
ságnak, a Református Nőszö
vetségnek. És még mindenkit 
nem is említettünk!

Annyi volt a látnivaló, 
hogy szinte belefárad a szem
lélődő. És ezt a temérdek 
kincset mind a civil szerve
zetek hozták létre és őrizték, 
őrzik meg és fejlesztik to
vább. Ez a mi városunk gaz
dagsága és büszkesége!

Az ünnepség a színház
teremben folytatódott, ahol 
Székely Antal polgármester- 
mondott köszöntőt a Magyar- 
Kultúra Napja alkalmából, 
melyet ünnepi műsor köve
tett. Közreműködtek: Vadvi
rág citeraegyüttes, Rozma
ring Népdalkor, Mirandolina 
Táncegyüttes, Bányász Nép
tánc Együttes, Bakfark Bá
lint Zeneiskola tanárai, Ko
vács Ildikó.

*  *  *  *

( A 23-i. két rendezvényről - 
Városunk kulturális élete c. 
tanácskozás és Kertész Imre 
filmbemutatója- a következő 
lapszámban tudósítunk.)

A civil szervezetek bemu
tatkozása január 24-én foly
tatódott, a Bányász Klub 
Alapítvány és vendégeinek 
műsorával. Molnár Ferenc 
köszöntő beszédét követően 
bemutatkoztak a karatésok, 
a Bányász Népdalkor, a Sze
rencsés Csillag cigány együt
tes, a Vadvirág citeraegyüt
tes Richter Kálmán vezeté
sével, majd az Oroszlányi 
Táncosok Klubja, a Bányász 
Koncert Fúvószenekarból 
alakult kisegyüttesek, Fekete 
Gyöngyök cigány együttes és 
a Színjátszó Kör. Őket követ
te Tordai József, aki szépzen
gésű hangján operett-dalokat 
adott elő Bóna Ilona zongo- 
rakíséretével.

Az eseménysorozat január 
25-én délután folytatódott, 
Sulyok Kálmán újságíró, a 24 
óra munkatársa filmjének, „A 
kisbéri mecénásának vetíté
sével. A filmet megtekintette 
többek között Jeszenszky 
Géza képviselő és Kéri Edit, a 
„Ki volt Görgey?" című könyv 
írója. A vetítés után átadták 
a díjakat a film írójának és 
szereplőinek, majd irodalmi, 
valamint történelmi vitaest 
következett, amelynek kere
tében megvitatták a bemuta
tott filmet, és Görgey Artúr 
szerepét a magyar szabad
ságharc és fegyverletétel 
során betöltött szerepéről.

Az események sorozata a 
szakkörök és klubok évadnyi
tó zenés-táncos összejövete
lével zárult.

Kívánunk a civil szerveze
teknek további eredményes 
tevékenységet, még több civil 
kurázsit városunk gazdagítá
sára, és emberségünk, lelki
ségünk épülésére!

Reméljük, jövőre még 
nagyobb közönségrészvétellel 
rendezik meg az egyesü
letek, alapítványok, baráti 
körök, társaságok, klubok, 
szakkörök városi találkozó
ját.

S talán akkor mái- megis
merkedhetünk az iskolai 
alapítványok, sportkörök, ön
képzőkörök tevékenységével 
is, mert most hiányoztak. 
Mintha itt sem lennének...

A ház azonban továbbra is 
a civileké, azaz városunk pol
gáraié marad.

Ti'iibicza Á gnes



Hlotyák János olvasónk kérésére 
közöljük - valószínűleg már másokban 
is megfogalmazódott-, hogy mit kell 
tudnunk arról a bizonyos 1%-ról, s 
városunkban melyek azok a szerve
zetek, amelyeket általa lehet támogatni.

Többszöri átdolgozás után a parlament 
1996. december 17-ei ülésnapján fogadta 
el az 1996. évi CXXVI (126), a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti közcélú fel- 
használásáról rendelkező' törvényt.

AZ SZJA1 SZÁZALÉKÁVAL TÁMO
GATHATÓ SZERVEZETEK KÖRE

A törvény rendelkezése alapján támo
gatható az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. tv. alapján létrehozott azon egye
sület, továbbá alapítvány, közalapítvány 
-valamint a lelkiismereti és vallássza
badságról szóló 1990. évi IV. törvény sze
rinti egyház, vallási felekezet és vallási 
közösség részesülhet az állampolgárok 
adójának egy százalékából, amely szer
vezet megfelel az alábbi feltételeknek:

1. A szervezetet a székhelye szerint 
illetékes bíróság legalább három évvel 
korábban már nyilvántartásba vette, s 
legalább már egy éve folyamatosan mű
ködik. (Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
személyi jövedelemadóból történő támo
gatás csak az 1993. december 31-éig 
bírósági nyilvántartásba vett szerveze
teket illeti meg.)

2. Alapító okiratuk vagy alapszabályuk 
szerint betegségmegelőző, gyógyító, szo
ciális, kulturális, oktatási vagy tudomá
nyos, illetve kutatási tevékenységgel, a 
gyermekek, a fiatalok, az időskorúak, a 
fogyatékosok, a hátrányos helyzetűek se
gítségével, illetve a magyarországi nem
zeti és etnikai kisebbségek, valamint a 
határon túli magyarság támogatásával 
foglalkoznak. A kedvezményezettek közé 
tartoznak a környezet- és műemlékvé
delemmel, a természetvédelemmel, a 
gyermek- és ifjúságvédelemmel, a közle
kedés-biztonsággal, az állampolgári jo
gok, a közrend és a közbiztonság védel
mével foglalkozó társadalmi szervezetek, 
illetve amelyek a gyermek-, az ifjúsági és 
szabadidősporttal, valamint a fogya
tékosok sporttevékenységével kapcsola
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MOST MÁR 100% AZ 
EGYSZÁZALÉKOS

tos tevékenységet végeznek.
3. Adó- vám vagy egyéb köztartozásuk 

nincs, és ennek tényét az illetékes adó
hatóság felhívása alapján igazolják.

A törvény a fentieken túl lehetőséget 
ad országos közgyűjtemények, múzeu
mok és kulturális intézmények támo
gatására is. Támogathatók továbbá azok 
a színházak és közművelődési intézmé
nyek, amelyek az előző három év valame
lyikében a helyi önkormányzattól éves 
támogatásban részesültek.

Nem részesülhetnek az SZJA 1 száza
lékát érintő támogatásból a munkaadói 
és munkavállalói érdekvédelmi szerve
zetek (szakszervezetek) és a pártok!

NYILATKOZAT AZ SZJA 1 SZÁZA
LÉKÁVAL TÁMOGATOTT SZERVE
ZETRŐL

Fontos tudni, hogy a magánszemélyek 
a befizetett adójuk egy százalékát csak 
egyetlen kiválasztott szervezet támoga
tására ajánlhatják fel, az összeg fel
osztása nem lehetséges! A támogatásról 
az APEH által az adóbevallási csomag
ban elhelyezett, erre szolgáló nyomtat
ványon nyilatkozhatnak, a támogatott 
szervezet nevét és adószámát feltün
tetve.

A támogatási nyilatkozatot az öna
dózók lezárt borítékban az adóbevallási 
csomagjukban helyezzék el, ha pedig az 
éves adóbevallást a magánszemély 
munkáltatója készíti el, úgy e nyilatkoza
tot tartalmazó lezárt borítékot a munkál
tatóhoz 1997. március 25-éig kell eljut
tatni, amit azután a munkavállaló adó- 
bevallási csomagjának részeként a mun
káltató az illetékes APEH-nek megküld.

Fontos tudni: az adóhatóság a már be
fizetett SZJA 1 százalékát a támogatni 
kívánt szervezet részére csak abban az 
esetben tudja átutalni, ha a borítékon az 
adófizető állampolgár feltünteti a nevét, 
lakcímét, és az 1997. január 1-jével a sze
mélyi számot felváltó adóazonosító jelét. 
Ellentmondás tapasztalható a törvény és 
az APEH által kiadott nyilatkozatminta

szövege között: az APEH a nyilat
kozatot tartalmazó borítékon feltün
tetendő azonosítóként a személyi 
számot kéri, holott használatára 
1996. december 31-ét követően az 
Alkotmánybíróság határozata értel

mében nincs mód. Célszerű ezért a lezárt 
borítékon már az új adókártyán szereplő 
adóazonosító jelüket feltüntetni.

HA AZ ÁLLAMPOLGÁR
1. időben beküldi az adóbevallását,
2. adóját maradéktalanul befizette,
3. nyilatkozatában a támogatandó 

szervezet adószámát, esetleg nevét is he
lyesen jelölte meg - az adóhatóság az adó
ívek feldolgozását követően szeptember
1. napjáig bezárólag megkeresi az abban 
megjelölt szervezetet, amely 30 napon 
belül igazolja bejegyzésének keltét, s 
hogy nincs köztartozása. (Az értesítéstől 
számított 30 napos határidő jogvesztő 
hatályú: ha a kedvezményezett szervezet 
ezen időtartam alatt nyilatkozatát elmu
lasztja, elesik a támogatás összegétől!) A 
törvényben rögzítettek alapján, a támo
gatás átutalásáról meghozott APEH- 
határozatot követően, szerencsés esetben 
az ez év október 31-éig hozzájuthat a tá
mogatás összegéhez a kedvezményezett 
szervezet.

(Részlet a Kurázsi c. lapbólj

MINTA

Rendelkező nyilatkozat a befizetett 
adó egy százalékáról.

A kedvezményezett adószáma: 
19151544 1 11 

A kedvezményezett neve:
Majki Népfőiskolái Társaság

Tudnivalók
Ezt a nyilatkozatot tegye egy borítékba, 
amelyen feltüntette a nevét, lakcímét és a 
személyi számát.
Fontos!
Ahhoz, hogy rendelkezése teljesíthető le
gyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon az Ön nevét, 
lakcímét és a személyi számát pontosan 
tüntesse fel.
Örülnénk, ha olvasóink a KETHETES-t 
megjelentető Majki Népfőiskolái Társaság 
célkitűzéseit támogatásra méltónak talál
nák, s ezt számunkra kedvezményező nyi
latkozatukkal is megerősítenék.

i----------------------------------------------------------------------------------------v-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
j Városunkban is számos egyesület (pl.: Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete), alapítvány (pl.: Bányász Klub Alapítvány), |
| és közintézmény (MKK) megfelel a támogatás kritériumainak. Róluk az Oroszlány Barátainak Köre Egyesület rövidesen kiad- j
] ványt fog megjelentetni Elekes Lászlóné szerkesztésében. |
! Addig is az MKK információjában szívesen szolgálnak felvilágosítással mindenkinek! i
_______________________________________________________________________________________________________________________________i

BEMUTATKOZIK A MUNKANÉLKÜLIEK ÉS 
ÁLLÁSKERESŐK EGYESÜLETE!

1993. december 8-án alakul
tunk. Az alakuló közgyűlésen 30 fő 
vett részt, de ez a létszám közel 3 
hónap múlva 160 főre emelkedett, 
majd 1994 végére elértük a 240 fős 
tagságot.

Legfontosabb feladatunknak - 
mint jelenleg is- azt tartottuk, 
hogy segítsük tagjainkat álláshoz 
jutni. 1994. és 1995-ben ez 160

munkanélkülinek jelentett meg
nyugtató megoldást.

Az elmúlt időszakban egyesü
letünk tagjai és gyermekeik részé
re szerveztünk egésznapos juniá- 
list. A rendezvény nyitott volt, bár
kit szívesen láttunk. 1995 nyarán 
tagjaink gyerekeit (korlátozott lét
számban) elvittük a balatonsze- 
pezdi üdülőtáborba díjtalanul,

amelyet a Munkanélküliek és Ál
láskeresők Országos Szervezete fi
nanszírozott. Az elmúlt két évben 
tagjaink részére megszerveztük 
díjtalanul a személyi jövedelem- 
adó bevallásának elkészítését. A 
városi Munkaügyi Kirendeltség 
munkatársaival közösen látoga
tást tettünk a kábelgyárban Mó
ron.

Megbeszéltük a további lehető
ségeket az oroszlányi munkavál
lalók elhelyezésére.

Az elmúlt gyakorlatot szeret
nénk folytatni, illetve bővíteni.

Heti egy alkalommal úgynevezett 
klubdélutánok szervezését tervez
zük, ahol beszélgetésre, tapaszta
latcserére és a tagság igényei sze
rinti ismeretbővítésre kerülne sor 
a Művelődési Központban.

A Munkaügyi Kirendeltséggel 
kialakult jó kapcsolatot tovább kí
vánjuk folytatni és kamatoztatni. 
Erősíteni kívánjuk együttműködé
sünket a Civil Fórumban működő 
egyesületekkel és klubokkal. Ter
vezzük felvenni -szorosabb kapcso
latot- a megyeszékhelyen működő 
Álláskeresők Klubjával.
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EURÓPA ÉS AZ 1100 ÉVES 
MAGYARORSZÁG

A rómaihoz hasonló nagy birodalom ál
ma sokszor szerepelt a történelem folya
mán az uralkodók céljai között, de Nagy 
Károlynak csak rövid időre sikerült kia
lakítani a frank birodalmat, mely Nyu
gat- és Közép-Európát és Eszak-Itáliát 
foglalta magába, s széthullása után jöt
tek létre a nemzetállamok: a nyugati 
frankok országa: Franciaország, a keleti 
frankok országa, a későbbi Németország, 
Lotharingia, s az itáliai városok. Aztán a 
Német-Római Császárság alakult meg, 
mely fénykorát II. Henrik idején élte a 
XI. században, de még a mi Luxemburgi 
Zsigmondunk, sőt V. Károly is német
római császárnak mondta magát.

A XIII. században alakult ki a modern 
Európa, melyre a rendi állam a jellemző, 
ahol bár a király uralkodik, de az egyházi 
és világi főurak, köznemesek, hellyel- 
közzel a városok képviselői már bele 
akartak szólni saját ügyeik intézésébe. A 
pápaság és császárság harca mindkét fél 
számára kudarccal végződik. Angliában 
megszületik az első alkotmány 1215-ben, 
a Magna Charta, mely az uralkodói ön
kényt gúzsba kötötte. Franciaországban 
kialakulnak a belső önkormányzattal 
rendelkező városok, bíráskodnak, vásárt 
tartanak. A művészetben először a ro
mán, majd a gót stílus alakul ki, s épül
nek a gyönyörű katedrálisok. A tudomá
nyok művelésére létesülnek az egyete
mek. Az ókorban ilyenek még nem vol
tak. Sorbonne, Oxford, Bologna, Prága, 
Pécs, Krakkó. Az ipart céhekben űzik, a 
Keleti-tengeri Hanza városok és a Föld
közi tenger a kereskedelem fő útvonala. 
Majd a rendi államot fölváltják a közpon
tosított monarchiák, ez az abszolutiz
mus, zsoldos hadsereg, árutermelés, 
pénzgazdálkodás. De még mindig a 
feudális arisztokrácia uralkodik.

3. A XV. század végén és a XVI. század
ban óriási változásokkal beköszönt az 
ÚJKOR. Sor kerül a Föld körülhajó
zására, a nagy földrajzi felfedezések nyo
mán az Atlanti-óceán lesz a kereske
delem fő útvonala, ami a nyugati orszá
goknak hallatlan fejlődési lehetőséget 
kínál. 1450.: Gutenberg találmánya, a 
könyvnyomtatás a műveltség könnyebb 
megszerzését biztosítja. A városi polgár
ság egyre jobban erősödik. Az egyház a 
fényűzés irányába haladva elhanyagolja 
a lelki életet, szükségszerűvé válik a re
formáció, mely egyházszakadáshoz vezet, 
de végül is mindkét oldal, a protestántiz- 
mus és a katolicizmus számára is hitbeli 
megerősödést hoz magával. Másrészt vi
szont az, hogy a középkor a földi életet si
ralomvölgyének tekintette és kizáróla
gosan a túlvilág felé irányult, előtérbe 
hozta az antik életideált, a földi életet, az

ember és a természet szépségei felé for
dulást: a humanizmust és az antik művé
szet reneszánszát, vagyis újjászületést.

A felvilágosult abszolutizmus királyi 
hatalma reformokkal akarja elkerülni a 
forradalmat, de megerősödik a polgár
ság, s kivívja jogait elsőnek Anglia, Hol
landia és Franciaország területén. Ez 
már a XVII., XVIII. század vívmánya. Az 
emberi szellem most már a “szabadság, 
egyenlőség, testvériség” jelszavára lob
ban lángra. Az emberi jogok: lelkiisme
reti, vallás-, szólás-, gyülekezési és saj
tószabadság kivívására törekszik, szakít
va a rendiséggel és hűbériséggel. Ez a 
nagypolgári forradalmak időszaka. De je
lentkezik a forradalom az iparban is a 
gőz, mint gépeket hajtó energia fel
találásával. A gőzgép, a gőzmozdony, a fo
nó- és szövőgép teljesen átalakítja a gaz
dasági életet és társadalmat. 1830-1840 
közt kialakul a polgári Európa demok
ratikus, parlamentáris kormányzata, a 
szabadversenyes, majd monopolkapita
lizmus, a gyarmatosítás és az imperializ
mus. Éleződik az egyre gazdagodó tőkés 
és az egyre elviselhetetlenebb helyzetben 
lévő munkás ellentéte, kirobban a gyar
matokért folyó első és a német hatalmi 
érdekekért folyó második világháború. 
Az újabb találmányok: villamos energia, 
telefon, távíró, rádió további nagyiramú 
fejlődést diktálnak.

Az égbekiáltó igazságtalanságok 
Marxot és Engelst a munkásosztály fel- 
emelkedését segítő elmélet kidolgozására 
ösztönzik. Ez jön kapóra Leninnek a 
nagy szovjet kísérlethez, az osztály nél
küli boldogabb társadalom kialakításá
hoz, melynek Magyarország is kísérleti 
nyulává vált. De ez a kísérlet kellő gaz
dasági háttér és ideológiai gubancok mi
att csődbe jutott.

Ezalatt nyugat, a fejlődés élére lépő 
Amerika az atomenergia feltalálása és a 
parányi elektromos csipek révén hallat
lan, s nehezen behozható előnyhöz jutott, 
jobb gazdasági adottságai révén meg tud
ja valósítani kapitalista társadalmi hát
térrel is a szociális vívmányokat. Európa, 
hogy az USA-val és ázsiai riválisaival 
jobban fel tudja venni a versenyt, kato
nai és gazdasági szövetségeket kezd kia
lakítani. Cél: az egyesült Európa. Alap
elvei: emberi jogok biztosítása, nemzeti 
ellentétek feloldásával eredményes e- 
gyüttműködés, kisebbségek védelme, 
magas kulturális színvonal, minőségi 
termelés, megbízhatóság a kereskedelmi 
kapcsolatokban, környezetvédelem és hi
giénia, kiegyensúlyozott államgazdaság. 
Ez lenne az ideális kép.

Folytatás a  követk ező  szám ban

AKIT SOKAN 
ISMERÜNK...

Nagy Petemé, Erzsiké 1982 óta vezető
je a Városi Vöröskeresztnek.

A munkája sokrétű és nagyon nehéz.
A taglétszám 2279. Ide tartozik 5 közsé
gi alapszervezet, Bököd, Dad, Kecskéd, 
Kömlőd és Szák-Szend. Összesen 45 
alapszervezeti titkár dolgozik Erzsiké 
vezetésével.

Megpróbálom felsorolni a teljesség 
igénye nélkül mi mindent kell egy Városi 
Vöröskereszt vezetőjének végezni. Véra
dásokat szervezni, szociális kereskedel
met végezni, hogy a kispénzű emberek 
olcsóbban jussanak ruhaneműkhöz, tisz
títószerekhez, Béres Csepphez. Tanfolya
mokat szervezni, vetélkedőket levezetni, • 
a fiatalokat szervezni, hogy legyen után
pótlás, akik továbbviszik mint önkénte
sek ezt a szép feladatot. Egész évben 
meghallgatni mindenki panaszát, aki 
segítséget kér és arra rászorul.

Erzsiké elmondta, hogy 1996 karácso
nyára egy kicsit jobban fel tudott készül
ni a Vöröskereszt, mert a polgármesteri 
hivataltól kaptak 100.000 forintot, ami
ből élelmiszer-csomagot készítettek. Eh
hez még a Megyei Vöröskereszttől is 
kaptak és közel 700 csomag került a rá
szorulóknak. A művelődési házban in
gyenes ruhaosztás volt, és tudtak szalon
cukrot adni a “Mindenki karácsonyára” 
is.

Erzsiké sokat dolgozik, és mindenki
hez türelmes, egyet azonban ő sem visel 
el: ha megpróbálnak visszaélni a bizal
mával. Mivel mindenről statisztikát kell 
vezetni, előkeresi a bizonyítékot, hogy az 
ügyfél elé tárja.

Sajnos, egyre több a segítségre szoruló 
ember. Van, aki csak pár jó szóra megy 
be az irodába, elég neki, ha Erzsiké meg
hallgatja.

Régen is voltak önkéntes segítők, és 
most is vannak. Éppen ezért Erzsiké el
határozta, hogy ha lesz egy kis szabadi
deje, megszervezi a “Veterán Vöröske
resztesek Találkozóját”. De még sok dol
ga van, a leltárok és a tavalyi év elszá
molásai.

Már jönnek az újabb ügyfelek: Erzsiké 
kedves, segítsen! - és ő ha tud, segít.

Diószegi Gáborné

ÖNNEK KÖZVETLEN VONALA 
VAN A KÉTHETESHEZ'.

Feldühítették, semmibe vették, 
méltánytalanság érte, ideges? 

Mondanivalója van írásainkkal 
kapcsolatban?

Hallott, látott valami érdekeset? 
A KÉTHETFS-t telefonon mindig

eléri: 361-801
(üzenetrögzítő és fax is egyben)

Hívjon, hogy megtalálhassa a lap
ban azt, amit szívesen olvasna!
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F E S S  K FT.
OROSZLÁNY

Árajánlat f é j e

Dispersit 161 3.450,-
Tilatex falfesték 16 1 2.700,-
CINDY habfürdő 2 1 286,-
4 1-es öblítő 296,-
DOSIA öblítő 1 1-es koncentrátum 224, - 
DONETT öblítő 250 ml-es 92,- Ft-ról

70,- Ft
QUANTÓ öblítő koncentrátum + 
ajándék 327,-

A GASZTRONÓMIA 
Kft.

1997. február 15-én 
19 órai kezdettel a Béke szállón 

tartja hagyományos

FARSANG! BALJÁT
Belépőjegy Vacsorával 700,- Ft

Jegyek a Béke szálló 
presszójában 

kaphatók

O R O S Z L Á N Y

Színes, 
egy- és 

többszínű 
céges

levélpapírok, borítékok, 
nyomtatványok gyártása.

Rövid határidővel!

V

K önyvkötészetünk könyveit 
helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDA 
OROSZLÁNY

Felsőtelep S361-122/25-71 J

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

1 9 1 4 9 1 9 6 1 1

A kedvezményezett neve:

BÁNYÁSZ KLUB ALAPÍTVÁNY 2840 Oroszlány, Táncsics M. út 1.

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye ecjy olyan , e lappal azonos méretű borítékba, amelyen 
feltüntette a NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS A SZEMÉLYI SZÁMÁT.

FONTOS!
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és a személyi számát pontosan 
tüntesse fel.

A MÁJ KI NÉPFŐISKOLÁI 
TÁRSASÁG, A KÉTHETES ÉS 

AZ OVTV
legalább középfokú végzettséggel 

rendelkező fiatalok részére

Ú J S Á G Í R Ó I  
TÁN FOLYAMOT INDÍT!
A stúdió olyan gyakorlati alapismeretek el
sajátítását biztosítja, amely jól hasznosít
ható a helyi tömegkommunikációban való 
szerepvállalás során -helyi, iskolai, újság, 
rádió, TV- eredményesen segítheti a hivatá
sos újságíróvá válás folyamatát.
A stúdió tanárai a helyi médiák munkatár
sai mellett a megyei és az országos sajtóból 
ismert kiváló elméleti és gyakorlati szak
emberek.

Bővebb felvilágosítást az MKK infor
mációjában és a 361-801-es telefonon 
lehet kérni.

Jelentkezni január 20-tól 
a helyszínen lehet. 

Részvételi díja: 10.000,- Ft (a Majki 
Népfőiskolái Társaság tagjainak 50% 
kedvezmény), melyet a jelentkezéssel 
egy időben a helyszínen kell befizetni.

l (Részletfizetés is lehetséges!) JJJ

&  s SACI

J l l i j v it iA q ^ o l t
a 'Fjjhóczi úti üzletsoron

Csokor, cserepes virág, koszorú árából 
2.000 jFt-ig 5%,

2.000 %t fe le tt 10% kedvezményt ad 
minden kedves vásárlójának/

%(yitva a hét minden 
napján.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ÉS KÖNYVTÁR  

FEBRUÁRI PROGRAMJAI
I- én 19.00 Nemzetiségi bál
4-én 17.45 TOP FILM DAYLING színes 
amerikai akciófilm
6-án 18.00 BIBLIA előadás (Könyvtár, 
olvasóterem)
8-án 17.45 TOP FILM MINDEN GYA
NÚ FELETT színes, amerikai thriller
II- én 17.45 TOP FILM LEGBELSŐ 
FÉLELEM színes, amerikai thriller (18 
éven felülieknek)
13- án 18.00 BIBLIA előadás (Könyvtár 
olvasóterem)
14- én 14.00 NAPKÖZIS MOZI 
FLIPPER színes, amerikai családfilm
14- én 20.00 BLUES KLUB
15- én 17.45 TOP FILM JACK színes, 
amerikai film vígjáték
18-án 17.45 TOP FILM HULL A PELY
HES színes, szinkronizált, amerikai 
film vígjáték
22-én 17.45 TOP FILM  HOLTIDŐ- 
NICK OF TIME színes, amerikai thriller 
(16 éven felülieknek)
24- én 17.00 ZENEBARÁT KLUB
25- én 17.45 TOP FILM AZ IGAZIRA 
VÁRVA színes, amerikai film (16 éven fe
lülieknek)
Március 1-jén 17.45 TOP FILM 
ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM színes, ame
rikai film

Mindenkit szeretettel várunk!
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Köztünk élnek
AKINEK ÉLETE AZ EMBEREK SZOLGÁLATÁBAN TELT

Embernek lenni

Komikus dolog embernek lenni.
Hír, kincs, gyönyörért pokolra menni.
Hamis eszmékért halálba menni.
Isteni mégis embernek lenni!
Ég és Föld erőit szolgává tenni,
Idő és tér urának lenni,
A napsugárral versenyre kelni;
minden embernek testvére lenni.

Ezek a gondolatok határozzák meg 
dr. Balogh György életfilozófiáját és pálya
futását. Oroszlányban tán nincs is olyan em.ber, aki ne ismerné őt, 
hiszen még nem is volt olyan régen, amikor minden bajunkkal hoz
zá szaladtunk. Neki panaszkodtak el fájdalmainkat és szorongá
sainkat, s ő mindenre tudott orvosságot, hiszen életét a gyógyítás 
oltárára tette fel. Mint orvost ismerte mindenki, és csak kevesen 
tudták felőle, hogy versíró ember is.

Bevezetőm mottójául dr. Balogh György versét választottam. Akik 
csupán mint ormost ismerték őt, immár ismerjék meg, mint embert. 
Életpályájára visszatekintve így emlékezik:

-A Vésztő melletti Okányban születtem, 1915-ben. Édesapám az 
ottani földbirtokos Swartz József alkalmazásában dolgozott, Ro- 
mogy pusztán. Az elemi iskolát a faluban végeztem. Somogyi József 
tanítóm segítségével kerültem a szeghalmi gimnáziumba. Szüleim 
anyagi helyzete nem engedte volna meg a továbbtanulásomat, de 
mert kitűnő tanulmányi eredményeim voltak, ezért Nagy Miklós, 
gimnáziumi igazgatóm javaslatára kaptam havi 200 pengős ösz
töndíjat, s ennek segítségével mehettem a budapesti Pázmány Pé
ter Tudományegyetem orvosi karára. Pályaválasztásomat az a szo
morú eseménysorozat határozta meg, hogy édesanyám és nagyné- 
ném TBC-ben hunytak el. A gyógyításnak akartam szentelni éle
temet, hogy mindenkin segíthessek, aki a segítségemre szorul.

A diploma megszerzése után a budapesti Szent János Kórház tü
dő osztályára mentem segédorvosnak. Itt dr. Szungyi alorvos segít
ségével szereztem orvosi gyakorlatot. Azután, minthogy Szungyi 
doktor Dunapentelére ment főorvosnak, nem akartam tovább a 
kórházban maradni. Ugyanebben a kórházban dolgozott Frangó 
doktor, aki a Tatabánya melletti Síkvölgyi Szanatóriumba került 
főorvosnak, ő közölte velem, hogy Oroszlányban bányaorvost keres
nek. Telefon megbeszélés után értem jöttek, s elhoztak 
Oroszlányba, ahol biztosítottak számomra egy kétszobás, teljes 
komfortú lakást Felső-telepen, 1945 végén.

Mint bányaorvosnak kiterjedt volt a körzetem. Szekérrel jártam 
Környebányára, Vértessomlóra, Gesztesre, Majkpusztára és Bo- 
kodra. Közben felépült Oroszlányban az első szakrendelő. Ide jött 
belgyógyász szakorvosnak Somos doktor. Vele együtt végeztem a 
gyakorlatot a laboratóriumban. A szakorvosi rendelőbe járt két

hetenként a tüdőgyógyász Tatabányáról. Minthogy már előzőleg a 
János Kórházban is szereztem mellkasröntgen gyakorlatot, így be
jártam a szakrendelőbe is röntgenorvosi vizsgálatokra. Ebben a 
megosztottságban dolgoztam 1945-től 1954-ig, s mellette még az 
éjjeli ügyeletet is elláttam. Feladatköröm nem volt körülhatárolt: 
végeztem sebellátást, foghúzást, vezettem le szüléseket, ha úgy 
hozta a szükség.

Megtörtént, hogy a feleségem, Margóka asszisztált a szülés leve
zetésénél, petróleumlámpával világítva. Volt úgy, hogy gyertyafény 
mellett segítettem világra az újszülöttet. A nyári szabadságom 
alatt bejártam Tatabányára, a megyei kórház belgyógyászati osztá
lyára, ahol Vass doktor segítségével végeztem a belgyógyász vizs
gálati gyakorlatokat. Ezek birtokában vállaltam az oroszlányi ren
delőintézetben a belgyógyászati szakvizsgálatokat, amikor Somos 
doktor Kanadába távozott. Az oroszlányi városi tanács segítségé
vel a budapesti Baross utcai klinikán szereztem szakorvosi dip
lomát.

Amikor felépült az új szakrendelőintézet, ide mentem belgyó
gyász szakfőorvosnak. Innen mentem nyugdíjba 1980-ban. A nyug
díjas évek alatt, a rendelő intézeti főorvosa engedélyével naponta 
bejártam az Öregek Otthonába a betegek orvosi ellátására.

Kérdésemre, hogy mikor jegyezte el magát a költészettel, moso
lyogva válaszol:

-Mindig érdekelt a zene és az irodalom. Kiegészítője volt az éle
temnek, feloldotta a feszültségemet, segített elviselni az elviselhe
tetlent. Az orvosok sokszor néznek szembe a rideg halállal. A gya
kori orvosi tehetetlenség feloldására teremtenek maguknak egy új 
világot. Ennek tanúi a verseim.

Nagyon szerettem és féltettem a gyermekeket. A bányaorvosi 
rendelőben sok beteg gyermekkel foglalkoztam.

Számos szép verse közül a szivéhez legközelebb állót idézzük:

Kérésem feleségemhez

A szívem, szeretet-tengerszem.
Egy-egy cseppje minden versem.
Gyújtsd össze virágkehelybe,
Esténként gyönyörködj benne.

Balogh doktorék nyugdíjas éveikben sem tagadták meg értelmisé
gi mivoltukat. Lankadatlan érdeklődéssel kísérik figyelemmel váro
sunk kulturális életét.

Megtisztelnek jelenlétükkel minden rendezvényt, s aktív tagjai a 
Nyugdíjas Értelmiségi Klubnak, állandó látogatói a képzőművé
szeti tárlatoknak, színházi és zenei rendezvényeknek, kíváncsi és 
értő résztvevői a tudományos előadásoknak.

Kívánjuk, hogy még sokáig éljenek közöttünk !

Trubicza Ágnes

S o o te rs
EXPRESS FILMKIDOLGOZÁS

1 ÓRA ALATT!
OLVASÓSZEMÜVEGEK KEDVEZŐ ÁRON 

IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT 
SOOTER'S ■ AHOL A Z  ÖN PÉNZE  

TÖBBET ÉR!

< 3 J jS f i£ I Í ll
Papír,

nyomtatvány,
játék

ÍRÓSZER, 
MYOMTATVÁhY, 

MÉVJEGYKÁRTYA- ÉS 

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉSE!
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KULTURÁLIS f l f í f
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ez d e rü lt  ki a N yilv á n o ssá g  
E g y esü let leg u tó b b i ü lésén

Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én fejezte be a nemzeti Him
nuszunk megírását. A Kultúra 
Napja alkalmából 4 napos ren
dezvénysorozatnak adott helyet 
az oroszlányi Műveló'dési Köz
pont és Könyvtár.

Régebben évente összeültek a 
népművelők, hogy megbeszéljék 
a város kulturális életével kap
csolatos esetleges problémákat. 
Ezt a hagyományt elevenítette 
fel a “Városunk kulturális élete 
tegnap, ma és ... holnap!” címmel 
rendezett tanácskozás. A 23-án 
15 órakor kezdődő eszmecsere 
résztvevőit Harangozó Jánosné 
köszöntötte, majd előadásával 
Székely Antal polgármester nyi
totta meg.

Ha visszagondolunk az elmúlt 
néhány évtizedre, megállapít
hatjuk, hogy kultúrára soha 
nem jutott elegendő pénz. A vá
rosban az ún. hőskorszakban 
mégis kiépült a közművelődést 
szolgáló intézményrendszer, 
megnyitotta kapuit az MKK, a 
zeneiskola, szakkörök, önképző
körök, népdalkörök működtek. 
Manapság háttérbe kerültek a 
művelődés azon területei -pl. a 
zene, rajz, képzőművészet-, me
lyek fontosak a gazdag lelkivi- 
lágú emberré váláshoz.

Bár a kultúra nem áru, bizo
nyos, hogy a pénztárca még egy 
jó ideig határt fog szabni a prog
ramok szervezésében.

“A polgármestertől ilyenkor 
mindenki bíztató ígéretet vár. Az 
idei költségvetésünk még nincs 
kész, de amennyire lehet, támo
gatni fogom a kultúrát. Addig

csak azt tudom mondani: nem 
szabad a reménytelenség bűnébe 
esni.”

Schmidt József, a művelődési 
bizottság elnöke, Oroszlány vá
ros Közművelődésért Alapít
vány Kuratóriumának elnöke az 
összefogást hangsúlyozta vita
indítójában. A városi pénzek u- 
gyanis arra is szűkén elegendő
ek, hogy a dolgozók bérét, a fű
tést és a világítást kifizessék. De 
bízik abban,, hogy ha a József 
Attila idézet szerint mindenki 
megpróbál dolgozni pontosan 
szépen a kultúra érdekében is - 
mégpedig közvetlen keresétbeli 
haszon nélkül!-, akkor a város
nak lehet holnapja, sőt, holnap- 
utánja is!!! Három felkiáltójellel 
hangsúlyozva.

Szabolcs András, az MKK 
igazgatója, a Majki Népfőiskolái 
Társaság elnöke kevésbé opti
mista. O a harmadik felkiáltóje
let egy másik írásjelre cserélné: 
kérdőjelre. Hiszen le kellett mon
dani az ifjúsági hangversenyt. 
Már nincs filharmóniai sorozat a 
városban, mert nem keltek el a 
bérletek. A hajdani négy szín
házbérlet sorozat helyett csak 
egy van -mindössze 180 fő igé
nyelte.

Az érték -állítólag- bennünk 
van. Kérdés, miért nem kerül fel
színre. “Vannak országos, Eu
rópa, sőt világbajnokok körünk
ben, de ez itt oly természetes. Mi
ért nem értékeljük, ha valaki si
kereket ér el a városon kívül? 
Miért nem becsüljük értékein
ket? Miért nem értékeljük a tel
jesítményt?” Szabolcs András 

szinte költői kérdései vé
leménycserére késztették 
a jelenlévőket. Csak az i- 
dő szabott határt az e- 
gyéni gondolatok kifejté
sének. 17 órától ugyanis 
Kertész Imre várostörté
neti filmjeit vetítették. A 
tanácskozás és mozizás 
közti szünetben Orosz
lány város polgármeste
re fogadást adott a részt
vevőknek,

Lovasi A n drea

A meghívók (a Nyilvános
ság Egyesület tagjai), a meg
hívott vendégek (Oroszlány 
város polgármestere,^az ORI- 
TEL Kft. tulajdonosa és al
kalmazottai), a jelenlévő ön- 
kormányzati képviselők (.Ba
logh György, Jugovics József, 
Schmidt József, Szedlák Já
nos, Varga János és Varga 
Sándor) az érdeklődő polgá
rok (pl.: Balogh Tamás, Dé
nes László, Nagy Lajos), va
lamint a sajtó képviselői (Ko- 
márom-Esztergom Megyei 
Hírlap, QVTV, KÉTHETES), 
igen élénk és tartalmas esz
mecserét folytattak.

Az egyesület elnöke (Bara
bás Mihály) bevezetőjében 
szólt az OVTV mint közszol
gálati intézmény tevékenysé
gének, a város polgárainak 
érdekeit is figyelembe vevő 
megszüntetésének körülmé
nyeiről. A vitaindítóhoz kap
csolódóan Balogh György és 
Balogh Tamás az ORITEL 
Kft. új műsor-, ill. csatornaki
osztások (csomagok kialakí
tása), valamint az NKR, ill. 
kábeltelevíziós rendszer 
“Bérleti (üzemeltetési-beru
házási) szerződésesei kap
csolatban műszaki, várospoli
tikai nézeteiket fejtették ki. 
A vendégek és a képviselők 
úgy a “csomagokkal”, mint a 
díjakkal kapcsolatban a 
szerződés esetleges módosí
tását is igénylő vitát folytat
tak. Az “1996. évi I. törvény a 
rádiózásról és a televíziózás
ról” 1996. július 1-jével, il
letve 1997. január 1-jétől ír 
elő főbb kötelezettségeket. Ez 
utóbbiak közül az ún. fizető 
csatornák utáni jogdíjak kér
dése ma is rendezetlen. Ebből 
adódik, hogy a szolgáltatás 
díja számos vitára adhat o- 
kot. Ez a vita jelent meg a 
résztvevők sokszínű hozzá
szólása eredményeként. Az 
1997. január 21-től megvaló
sult változtatások fogadta
tása a körültekintőbb előké

szítő munka (pl.: önkormány
zat, társasház- és szövetke
zeti közösségek tájékozta
tása) eredményeként a lakos
ság körében pozitívabb megí
télésre talált volna, hiszen a 
106,-Ft/hó és a 412,- Ft/hó díj 
(összevetve más szolgáltatók 
díjaival) is kedvezőnek ne
vezhető.

Az OVTV magánosítása 
(71/1996. (XI. 19.) KT sz. 
határozat) kapcsán az “egye
sületi”, “közalapítványi”, va
lamint a “közhasznú társa 
sági” forma lehetőségeiről a 
médiatörvényben előírtakat 
is figyelembe véve esett szó. 
Az adásvétel tárgyát képező 
intézmény berendezéseinek 
használati értékét, a bérleti 
díjak nagyságát, valamint az 
önkormányzati támogatás 
mértékét és ellenértékét az 
érintettek és az érdeklődők is 
több megvilágításban ele
mezték. Tény, hogy az ellen- 
érték nagyságát alapvetően a 
könyvi értékek és a már leírt 
eszközök értékbecslése hatá
rozta meg. A nyílt, ill. zárt
körű pályáztatásokkal kap
csolatban a polgármester, az 
MSZP érdektelenséggel kap
csolatosan Schmidt József 
fejtette ki véleményét.

Végső soron úgy a kábel- 
rendszer, mint a Városi Tele
vízió helyi vállalkozás ma
radt, s ez mindenképpen jó 
pont lehet, hiszen a város és 
polgárai továbbra is maguké
nak érezhetik, egy egységben 
e szolgáltatás!

Zárszó: (nem végszó): Idő
közben a testület ülésezett, a 
város polgárai egyenes adás
ban követhették az esemé
nyeket, Ülést tartott a Közi
gazgatási Bizottság, átgon
dolta a szerződést az ORI
TEL Kft.

Mostani álláspont szerint - 
röviden- a szerződés úgy jó, 
ahogy van. Jelenleg egyik fél 
sem kezdeményez módosí
tást.

H artm ann István

TARTALOM
-A XX. század betegsége 

-Sziporkák 
-írt a tanító néni 
-Díszmadarak 
-Előre szólunk 

-OKIK vagyunk! 
-Sport
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fi XX. SZfíZfíD BETEGSÉGE seiporkák
*Az életszínvonal romlása, a mun

kanélküliség, a családi problémák jelen
tős mértékben megnövelték a pszichés 
jellegű megbetegedések számát.

*Napjaink leggyakoribb pszichiátriai 
kórképe a depresszió. A betegvizsgálatok 
egyharmadánál ez a diagnózis. Sőt, sok
szor a szervi megbetegedések is erre ve
zethetők vissza, a panaszok mögött lelki 
problémák húzódnak meg. Sajnos, a be
tegségben szenvedőknek csak a 15-20%-a 
fordul orvoshoz. Az egyéb elmebeteg
ségek előfordulása a lakosság körében 
1%. Országosan egyre növekszik az ön
gyilkosok száma, ebben világelsők va
gyunk. Az alkoholizmus és más szen
vedélybetegségek száma is nő.

*Városi szinten ezek a statisztikai 
adatok szintén érvényesek. Megnőtt a 
betegforgalom, az 1995-ös évhez viszo
nyítva 3000-rel nőtt a betegek száma. Az 
ideggyógyászati szakrendelésen naponta 
40-50 beteget látnak el. Leggyakoribb 
panasz a depresszió. Már gyermekkor
ban is gyakran előfordul. A túlzott igény- 
bevétel, a magas iskolai követelmények 
miatt sok a fáradt, túlterhelt gyermek. A 
fiatalok körében a pályaválasztás, a 
munkába állás, a párválasztás és a csa
ládalapítás okozhatnak problémát. Az 
ebben a korban elszenvedett lelki sé
rülések kihatással vannak a felnőtt kor
ra is. A középkorúak szorongásai mögött 
családi konfliktusok, munkahely elvesz
tése, újabb pályák elsajátításának gond
jai állnak. Az idősebb korban a testi be
tegségek, az elszigetelődés és a magány 
okoz lelki panaszokat. Ebben az életkor
ban gyakran előfordulnak kényszer
képzelgések, félelmek, üldözési mániák, 
hallucinációk.

*Dr. Vass Teréz ideggyógyász és 
pszichiáter elmondása szerint napja
inkban fontos a lelki egészség megóvása, 
a mentálhigiéné. Egyre több a lelkileg

sérült ember, ezért szükséges a meg
előzés, a prevenció. Városunkban ideg- 
gyógyászati, pszichiátriai, általános el
látás és ideggondozás folyik. A mentálhi
giéné nemcsak az egészségügy feladata, 
nagy a felelőssége a családnak, a pedagó
gusoknak, családgondozóknak. A jól mű
ködő család a társadalom alapközössége. 
A harmonikus családban élő gyermekből 
egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt vá
lik. A gyermek a családban sajátítja el az 
élethez szükséges alkalmazkodóképes
séget. Sajnos, a családok veszélybe kerül
tek, sok a formális és csonka család. Fel
keresik az ideggondozót családi krízisek, 
válások, munkanélküliség és alkoholiz
mus miatt. Oroszlány lakosságára jel
lemző a heterogenitás. A sokfelől érke
zett emberek, akik a bányánál he
lyezkedtek el, nagy számban mutatják a 
szenvedély- és alkoholbetegségek tüne
teit. A betegek közül 2-3% kerül időben 
orvoshoz, a többség csak akkor, amikor a 
szervezet már leromlott, a szervi bajok és 
szövődmények is kialakultak. Városunk
ban sok az idős, magányos, paranoid 
betegségben szenvedő ember. Őket a 
családsegítők veszik gondozásba. Fontos 
feladatuk a tehetetlen, beteg, egyedül élő 
emberek ellátása, a kórházból kikerült 
betegek ápolása. Törekedni kell a bete
gek családba történő visszahelyezésére 
és az otthonukban való gondozásra.

*A pszichiáter véleménye szerint az 
iskolák, a pedagógusok nagy erőfeszí
tésekkel próbálják az ifjúságot egész
séges életre nevelni. Nagyon fontosak a 
különböző intézmények önsegítő csoport
jai, ezek úgynevezett védőközösséget 
nyújtanak a beteg számára. Oroszlány
ban, a Művelődési Központban is indíta
nak ilyen csoportokat, ahová az orvosok 
közösségbe tudják irányítani a rászoruló 
betegeket.

B. H. M.

Tini-lány sors

Tinilánnyá érettem!
Olyan szerelmes lettem,
Hogy napokig nem ettem.
Múlt az idő felettem 
És lassan kihevertem.

•fí V  ̂ *1' 'í'
Egy s más dolog oly érthetetlen,
Némely ember milyen sérthetetlen!

sfc sfs
Só ízű élet

Szeretlek jobban a sónál 
a só ízesíti az ételeket, 
a te szerelmed ízesíti 
az én nehéz életemet.

V V *í' •í'
Csellengők

Bekerültem egy bandába 
ennek nagyon megörültem,
Pár év börtönt le is ültem,
Örültem, hogy kikerültem.

Vonulás

Messze száll az égi úton 
a bús darusereg.
Miért hagyjátok-e tájat?...
Tán nem elég meleg?

M E G V ITA TTÁ K
Oroszlány Általános Rendezési Tervét 
(ART) a február 10-i lakossági fórum 
résztvevői (10 fő városi polgár!?;.

Szabó Piroska környezettervező és 
Réder Tibor közlekedéstervező körül
tekintő gondossággal elhangzott tar- 
visrhértetőjét élénk vita követte.

(Következő számunkban bővebben 
szálunk az ART-ról.)

GONDOLATOK EGY SZÁMRÓL, AVAGY HOGYAN TERJED A BABONA?
Mostanában nagyon sok 

ritka -a nagyközönség számá
ra kevésbé ismert- elmélettel 
lehet találkozni a minden
napok során. A természetes 
számoknak titokzatos, rejté
lyes jelentőséget tulajdonító 
felfogás (számmisztika) hívei
től is a sajtóban olvasni, a rá
dióban hallani, néha a televí
zióban látni lehet ezeket a 
megnyilatkozásokat. A hozzá 
nem értő laikus -mint magam 
is- bizony rácsodálkozik ezek
re az ismertetésekre és gondo
latébresztőként hat ez so
kunkra. így történt ez velem 
is bár egyáltalán nem élek a 
számok bűvöletében, mégis 
felfigyeltem egy számra.

A természetes számsor ne

gyedik tagja, a 4-es számjegy 
volt a gondolatébresztőm, erre 
irányult figyelmem. Remé
lem, a tisztelt olvasó nem ne
heztel rám, ha itt most köz
readom e számmal kapcsola
tos észrevételeimet.

Négy csillagászati fő vi
lágtáj van földünkön. Ugyan
csak négy évszak követi egy
mást, de az egyházi évben is 
négy vasárnap öleli fel az Ad
vent (eljövetel), a karácsony e- 
lőtti időszakot. A fentiek bizo
nyára nem a véletlenből adód
nak.

Ha tovább vizsgálódunk, 
akkor láthatjuk, hogy az em
bernek négy végtagja van. Az 
élővilágban a legtöbb emlősál
lat négy lábon jár, és a ma-

dárvilág is négy végtaggal 
rendelkezik.

Ha a mindennapi haszná
lati tárgyakat figyeljük meg, 
itt is előfordul ez a szám. 
Négykerekű a lovaskocsi, a 
szekér, az autó. Négy lába van 
az ágynak, asztalnak, a szék
nek.

A matematikában négy 
negyed az egész. Négy egye
nes által határolt síkidom a 
négyszög. Négy negyedóra egy 
egész óra, a zenében négyne- 
gyedes ütem is van. A lakó
telepi panel tömbházaknak is 
túlnyomó többsége négyeme
letes. A földterületmérésnél 
négyszögben számolnak. A 
gyógyászatban négy kereszt
tel jelölik a rendkívül erős

mérgeket. A középiskolai ok
tatás négyéves, a táncban is
mert a francia négyes. A bizal
mas beszélgetések négyszem
közt történnek. Van négyök
rös székéi-, négylovas hintó, 
négycsillagos tábornok. A sze
rencse jelképe pedig a négy
levelű lóhere és még foly
tathatnám a sort.

A fent leírtakból azt hiszem, 
egyértelműen kitűnik, hogy a 
4-es számjegy kulcsszerepet 
tölt be életünkben!

A számmisztika hívei ugyan 
nem tulajdonítanak neki 
különösebb jelentőséget, de a 
fentieket végigkövetve én 
mégis tisztelem ezt a számot.

K ulcsár Em il M iklós



K€DV€S SZÜLŐK!
Gyermekeink már megkapták az első 

félévi munkájukról szóló értesítést. Elis
merést vagy elmarasztalást tartalmaz? 
Ha az előbbit, nyugodt, boldog a család,
ha az utóbbit? Hát ez a .....  kölyök!
S nyugtalanság, bűntudat, dorgálás jel
lemzi a családot- a nemtörődömségre nem. 
is merek gondolni.

Felmerül a kérdés: Megtettünk-e min
dent annak érdekében, hogy gyermekünk 
képességeinek megfelelően dolgozzon? Ha 
igen? Nincs baj! Ha nem? Hogyan tud
nánk ezen segíteni? Ehhez próbálok ta
nácsot, ötletet adni. Ha idejében elkezdik 
a munkát, a tanév végére kevesebb prob
lémájuk lesz. Lássunk hozzá!

* * * * * * * *
Az iskolás gyermek szellemi munkájá

nak alapvető formája a tanulás. A tanu
lás erőfeszítést és kötelességet, munkát 
jelent a gyermek számára, ezzel szemé
lyiségét formálja, gazdagítja ismereteit, 
készség- szokásrendszerét, értelmi ké
pességeit, fejleszti akaratát, erkölcsi tu
lajdonságait, érzelmi életét.

A tanuláshoz való helyes viszonyt az 1-
4. osztályokban alapozzuk meg. Meg kell 
szerveznünk a rendszeres tanulást! Eh
hez biztosítanunk kell a tanulás fel
tételeit.

Ilyen feltétel a pontos iskolába járás. 
Ez a tanulók zöménél nem jelent nehéz
séget, de minden osztályban akad né
hány ismételten későn járó gyerek vagy 
kimaradozó gyerek. A késés, kimaradás 
okát azonnal fel kell deríteni, a közelben 
lakó gyerekek bevonásával, azok szülei
nek segítségével megszüntethető a későn 
járás. Beszélgessünk el, játsszuk el a reg
geli felkelést, mosakodást, mutassuk be 
a nyugodt öltözködést, a reggelizés fon
tosságát, a körültekintő közlekedést. 
Számítsuk ki közösen, mennyi a készü
lődés ideje, hánykor kell felkelnie, mikor 
induljon el otthonról, hogy időben érkez
zen az iskolába. Ha napközis, ismerjük a 
reggelizés időpontját, s úgy indítsuk út
nak, legyen ideje a reggelizésre. A pon
tossággal a nyugodtságot biztosítjuk a 
gyermeknek. Ne kezdje éhgyomorral a 
munkát!

1. osztálytól kezdve szoktassuk gyer
mekeinket ahhoz, hogy a szükséges tan
szerrel jelenjenek meg az iskolában.

Legyen mindenkinek órarendje (első
ben rajzos) és használja is ezt. Otthon is 
legyen ez jól látható helyen!

A táska berakása- 1-2. osztályban ál
landó útmutatást, mind az 1-4. osztá
lyokban folyamatos ellenőrzést követelő 
feladat. A későbbi osztályokban is lehet 
néha ellenőrizni, főleg azoknál, akik so
rozatosan otthon felejtenek valamit. Le
gyen a táska berakása az iskolába lé
péstől kezdve a tanuló egyéni munkája, 
ne végezze el ezt helyette a szülő! O csak 
irányítson, figyelmeztessen, ha szük
séges, segítsen.

Neveljük folyamatosan a tanszerek 
rend-ben tartására gyermekeinket. A 
szükséghez képest legyen tolla, tollbetét
je, hegyes ceruzái. A tanszer a tanuló 
munkaeszköze, azt neki kell munkára 
készen tartania.

Biztosítsunk otthon is a tanuláshoz

nyugodt környezetet, jó megvilágítással. 
A polcot, a fiókot, az asztalt -amelyet 
használ- ő tartsa rendben.

A rendszeres tanulás megköveteli a 
gyermektől, hogy tevékenyen vegyen 
részt az oktatási folyamat egymást köve
tő lépéseiben, ne hagyja ki annak egyes 
mozzanatait, se nagyobb összefüggő rész
leteit. A tanítók, tanárok feladata a fi
gyelem felkeltése és ébren tartása a tan
órákon. Figyelmetlensége nemcsak a sa
ját tanulmányi előrehaladását gátolja, de 
zavarja, elvonja a figyelmét a nevelők
nek, a tanulóknak a közös munkától.

Keressük meg egyénileg, mi az oka a 
figyelmetlenségnek:

testi fejletlenség, iskolaéretlenség, 
érzékszervi fogyatékosság (rosszul 

hall, lát),
a családi nevelés hiánya, 
a tudatos figyelem lassú ütemű fej

lődése.
Az ilyen gyermekeknél különböző el

járásokra van szükség:
pihentetés, körültekintő ültetés, gya

kori bíztatás, figyelemfejlesztő gyakorla
tok beiktatása, türelmes bánásmód stb.

Fordítsunk különös gondot arra, hogy 
jól megértsék a házi feladatot.

Mit és hogyan segítsünk otthon? 
Neveljük őt arra, hogy a házi feladatot 

önállóan készítse el. Hogyan? A gyerek 
hozza az iskolatáskát, kiveszi a füzetét, 
kinyitja. Az anya, vagy apa megbeszéli a 
gyerekkel a feladatot, bizonyosodjék meg 
róla, hogy a gyermek érti azt. Ha érti, ott 
marad vele, de hagyja a gyermeket egye
dül dolgozni (5 perc). Ha kész a feladat
tal, megjutalmazza azzal, hogy beszélget 
vele, játszik vele stb.

Ezután megbeszélik a következő fela
datot. A gyermek egyedül dolgozik. Kb. 
azonos időponttal kezdjük (5 perc). A kö
vetkezőben hosszabbítjuk a munkával 
töltött időszakot. Újra megbeszéli a szülő 
a gyermekkel a feladatot, most már 
hosszabb ideig tanul egyedül (10 perc). A 
tanulási idő egyre emelkedik. 5 perc, 10 
perc, 15 perc, 20 perc...

A házi feladatot egyedül kell elkészíte
nie! Most csak a kezdetnél beszéli meg a 
feladatot a gyermekkel, hagyja őt egye
dül dolgozni. Csak akkor jutalmazza, ha 
már teljesen befejezte a munkát. Ott ül 
mellette, de nem szól.

így eljuthat a szülő oda, hogy nem is 
kell mellette lennie, önállóan fog dolgoz
ni a gyermek. A távollétet is kis idősza
kokkal kell kezdeni, és lassan emelni, 
amíg a gyermek képes lesz egyedül dol
gozni.

Az első-másodikosoknak szükségük 
van a szülő vagy nagyobb testvér jelen
létére. Vegyék sorra, milyen írásbeli házi 
feladat van, mit kell megtanulni, miben 
van problémája, amit gyakorolni kell. A 
gyermek számára melyik tárgy az, amit 
kevésbé szeret, lehetőleg azt vegye előre, 
amíg a figyelme, motiváltsága nagyobb. 
Az írásbeli munkát is a nehezebb feladat
tal kezdjük. Nehezebb-könnyebb válto
gatásával biztosítjuk őt az idő múlásával 
is a figyelem összpontosítására. Közben 
buzdítsuk, dicsérjük a gyermeket. Szé
pen írtál! Milyen ügyes mondatokat 
mondtál! Hangsúlyosan olvastál! stb.

Tanító néni
Folytatása következik
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A madárvilág közel 
áll az ember szívéhez, 
az egyik madár gyönyörű énekével, a 
másik csodálatos színével és hangutánzó 
képességével vonja magára a figyelmet. 
A városlakó ember szükségesnek érzi, 
hogy általuk kapcsolatban maradjon a 
természettel, ha már maga nem élhet a 
természetben, igyekszik abból valamit a 
lakásába vinni. Talán ebből a szempont
ból kerülnek hobbi állatok a lakásba, és 
azok köre is nagyon változó. Van, aki ha
lakat, hüllőket gondoz, más kutyával, 
macskával osztja meg otthonát, a másik 
tábor a díszmadarakra esküszik. A ha
lak, hüllők szépek, de csendesek, a macs
ka, kutya ugyan kézzelfogható, igazi 
társ, de ők napi többórás elfoglaltságot 
kívánnak. Olyan embereknek, akik ked
velik a madáréneket, kevesebb idejük jut 
állatgondozásra, és nem idegesíti őket a 
kalitjában sokszor örökmozgó kismadár, 
azoknak ajánlhatók a díszmadarak.

E sorozat kapcsán szeretnénk hasznos 
tanácsokat adni a madárkedvelőknek. 
Miután eldöntöttük a kérdést, hogy dísz
madarakat tartunk, igyekezzünk szak
könyveket beszerezni, szakfolyóiratokat 
járatni, esetleg belépni egy-egy díszma
dártenyésztő klubba, egyesületbe (ilyen 
működik Oroszlányon is a Művelődési 
Központban, ahol minden hónap utolsó 
hétfőjén 17 órai kezdettel tartják a dísz
madárkedvelők foglalkozásaikat), láto
gassunk meg több szaküzletet, vagy ve
gyük fel a kapcsolatot közvetlenül a te
nyésztőkkel.

A díszmadarak csoportját négy nagy 
részre oszthatjuk fel:
1. díszpintyek (egzőták),
2. kanári madarak (szín-ének- és alak),
3. papagájok (kis-közép-nagy), 
valamint díszbaromfik (dísztyúkok, ka
csák, fácánok).

Lakásba az első három csoportból 
választhatunk, míg kertünket díszba
romfiakkal is benépesíthetjük. Európá
ban az első díszmadarakat, melyek 
kanári madarak voltak, 1478 tájékán a 
spanyolok honosították meg, ettől az 
időponttól kezdve számíthatjuk a céltu
datos tenyésztőmunkát is. Sokan azt 
tartják, hogy a madártartás állatkínzás, 
azonban ez nem igaz, mert a jól tartott 
díszmadarak a megfelelő elhelyezés mel
lett a fogságban is rendszeresen sza
porodnak, és ma már a háziasítás folya
matából eredően számos színvariáció is 
megjelent és ezek az állatok az ember 
oltalma nélkül nem is élnének meg 
nálunk a szabadban.

Végül, hogy a cikk címére válaszoljak, 
díszmadár az a madár, melyet az ember- 
saját kedvteléséből tart, azonban jegyez
zük meg, hogy az a madár, amelyik ná
lunk díszmadár, természetes élőhelyén 
vadmadár, ezért védeni kell őket!

A cikksorozat következő részében az 
első madaraink beszerzéséhez írok 
tanácsokat.

H orváth F erenc d íszm adártenyésztő
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EURÓPA É5 AZ 1100 ÉVES 
MAGYARORSZÁG

Mi történt ezalatt a Kárpát-meden
cében?

A 896-os évet ünnepeljük ma annak 
időpontjaként, hogy a “puszta fiai” (ezt 
jelenti a magyar név) megjelentek Eu
rópában. A mai kutatások szerint 892 és 
901 között zajlott le a honfoglalás, elő
ször Erdély és az alföldi ligetes puszták, 
majd a Dunántúl és északon a Kis-Kár- 
pátokig érő terület elfoglalásával. A Kár
pátok vidéke még lakatlan volt. László 
Gyula a kettős honfoglalás gondolata 
mellett tör lándzsát, vagyis, hogy már a 
7. században idevonuló avarok harcos
társai: az onogurok is magyarok voltak, 
róluk terjedt el nyugaton a Hungarus, 
Hungarn elnevezés. De ezt még sokan cá
folják, pl. Kosáry Domokos is. Ugyanígy 
nem bizonyított sajnos még ma a hun
magyar rokonság gondolata sem, ez a tu
domány mai állásfoglalása alapján olyan 
jellegű hiúságunkat legyezgető illúzió, 
mint a románok számára a dákoromán 
elmélet, vagyis, hogy ők a rómaiak egye
nes leszármazói.

A magyarok megjelenésekor csak a 
Kárpát-medence volt az a hely, ahol még 
nem volt megszilárdult államalakulat. 3 
külső hatalom osztozott ezen a területen: 
Dunántúlon a frank birodalom keleti 
határa húzódott meghódított szláv veze
tőkkel, ENy-on a Morva Birodalom, Er
délyben és a Tiszavidéken a Bolgár Bi
rodalom tolta ki határait. De ezek egyike 
sem jelentett komoly ellenállást a cca. 
100, maximum 400.000 főre becsült ma
gyarság honfoglalásakor. Őseink, ez a lo
vasnomád pásztornép még egy darabig a 
régi életformát folytatta. Európában 
ugyan már letelepült népek éltek, de egy
mással szembeni ellentéteik lehetővé tet
ték a kalandozásokat. Ez volt az az idő
szak, amikor Európa népeit északról a 
vikingek, keletről a magyarok támadása 
zaklatta. Ahogy ma látjuk, ezek a hadjá
ratok nem ötletszerű kezdeményezések 
voltak, hanem megtervezett adóztató, 
felderítő és elrettentő zsákmányszerző 
akciók. így ismerkedtek meg azzal az is
meretlen világgal, amelybe most bele
csöppentek. Hihetetlen, de eljutottak 
egészen Spanyolország északi részéig, 
Páviát megsarcolták, Rómát is megi
jesztették, bajor területekre is betörtek 
egyes hercegek szövetségében, keleten 
pedig Bizánc vaskapuját is megdönget
ték.

Külsejükben is eltértek az európai 
embertípustól, ezért csúnyának tartották 
őket. Finnugor-török-tatár jellegzetessé
geik idegenszerűnek tűntek. Ahogy leír
ják, nagy fejük, lapos homlokuk, nap
égette, széles arcuk, vastag orruk, kiálló 
pofacsontjaik közt bennülő szemük, 
beretvált tar koponyájukon lobogó gesz
tenyeszín üstökük, s a lovaséletben el
torzult görbe lábuk nem keltett tetszést.

A nyugati írók csodálták Isten türelmét, 
hogy “ily szörnyetegeknek adta Pannó
nia gyönyörűséges országát”. Sajnos, év
századokba került, míg ezt a negatív kri
tikát úgy-ahogy sikerült megváltoztatni. 
Pedig már az akkori krónikások pl. Bölcs 
Leó bizánci császár és Freisingeni Ottó 
német püspök is sok pozitív tulajdon
ságukat említi meg. PL: rettenthetetlen 
bátorság, furfang, szabadságszeretet, 
nyíltszívűség, nélkülözést tűrni tudás, 
megfontoltság, közügyek iránti érdeklő
dés és pompakedvelés. Különös, hogy 
ezek a tulajdonságok évszázadokon ke
resztül is kísérnek bennünket.

Konstantinosz görög császár szerint 
két nyelven beszéltek: finnugor eredetű 
magyar köznyelven és törökül. Nemze
tiségi szervezetben éltek, ismerték a 
magántulajdont, de a nyáj, a föld, vagyis 
a bírtok közös volt. Az újabb kutatások 
azt bizonyítják, hogy ez a nyugatiak által 
rettegett és lenézett nép sem olyan sze
gény, sem olyan elmaradott nem volt, 
mint ahogyan azt igyekeztek beállítani. 
Mint ahogy a Nemzeti Múzeumban lát
ható kiállítás mutatja, lakályosan kié
pített nemezsátorban=jurtában laktak, 
prémekkel, szőnyegekkel díszítve, vagy 
földbe mélyített kis házakban, melyek 
nem voltak rosszabbak, mint az itt élő 
szlávok otthonai. Ruházatuk sem volt 
szegényes. Nemcsak az előkelők ruháit 
díszítették ötvösmunkával cizellált gom
bok, díszek. A nők hajfonatában arany, 
ezüst korongok lógtak, lószerszámaik, 
csizmavereteik gondos munkával készül
tek. Tarsolylemezeik művészmunkákról 
árulkodnak. Beszerezhették ezt krími gö
rög kereskedőktől is, de nagy a valószí
nűsége, hogy saját ötvöseik voltak, mint 
ahogy fazekas, varga, szűcs, ács, szíj
gyártó, kötélverő, stb is volt köztük. Bi
zonyított, hogy földműveléssel is fog
lalkoztak. Vallásuk természetimádás 
volt. A törzsfő és fejedelem méltóságának 
mágikus hatást tulajdonítottak. A föl
döntúli képesség eredetét a totemállatra 
vezették vissza. A Turul madár lesz szim
bolikus atyjává Almosnak, akit feláldoz
nak az új haza elfoglalása előtt, hogy örö
költ varázsereje és képességei átszállja- 
nak fiára, Árpádra. A VII. századtól 
amellett, hogy hittek a Föld, víz, levegő, 
Nap, Hold, tűz szellemében, hittek egy 
mindenek felett álló égi istenben, a Föld 
és az ég urában és teremtőjében, akit e- 
gyedül neveztek istennek. Ez könnyítette 
meg számukra a kereszténység elfoga
dását. Szép jelképe volt hitüknek az élet
fa. Szerintük a világ 3 nagy rétegre osz
lik: a középső a mi világunk, az alsó a 
gonosz erők, a felső a szellemek világa. 
Papjaik: a sámánok lelke az életfán átjut 
a felső világba elragadtatási élménye
iben. Volt írásuk is: a rovásírás.

Folytatás a követk ező  lapszám ban

r  ELŐRE SZÓLUNK, 
hogy a 

képviselő-testület idei 
üléstervében szerepel 

többek között:

Február 25.: A város ’97. évi költség- 
vetése.
Március 25.: Oroszlány város álta
lános rendezési terve, az állattartási 
rendelet módosítása, az uszoda és a 
strand üzemeltetése.
Április 22.: A nem lakás céljára szol
gáló helyiségek eladása, a ‘96. évi költ
ségvetés és beruházások végrehajtása, 
a város és Majk idegenforgalmi fej
lesztése.
Május 20.: A helyi építési rendelet 
megalkotása.
Május 29.: Közmeghallgatás.
Június 17.: Intézményvezetői pályáza
tok elbírálása, á városi jótékonysági 
szervezetek munkája.
Augusztus 12.: A város környezet- 
védelmi programja, az önkormányzat 
vagyonhasznosítási tapasztalatai, ki
tüntetési javaslatok elbírálása. 
Augusztus 20.: Ünnepi testületi ülés 
Majkon.
Szeptember 23.: A költségvetés I. fél 
évi teljesítése, útfelújítási koncepció. 
Október 21.: A  szennyvíztisztító- és 
csatornahálózat koncesszióba adása, a 
Szakorvosi Rendelőintézet tevékeny
sége.
November 25.: A ‘98. évi költségvetési 
irányelvek, beruházási koncepció. 
November 27.: Közmeghallgatás. 
December 23.: A köztisztasági rendelet 
módosítása, a testület 1998. évi mun
katerve.

ÖNNEK KÖZVETLEN 
VONALA VAN A 

KÉTHETESHEZ!

Feldühítették, semmibe 
vették, méltánytalanság 

érte, ideges? 
Mondanivalója van 

írásainkkal kapcsolatban? 
Hallott, látott 

valami érdekeset?

A KÉfl/ETFS-t telefonon 
mindig eléri: 361-801 
(üzenetrögzítő és fax 

is egyben)

■ — -  « •

Hívjon, hogy megtalálhassa 
a lapban azt, amit szívesen 

olvasna!
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Rakottyay Zoltán

Térjetek meg

Isten fiát Báránynak nevezték,
Mi megváltásunkra halálba küldték. 
Hogy ne legyen részünk az örök 
kárhozat,
Minden bűnünkért 6 volt az áldozat.

Ember! Gondolj bele, mit tett veled, 
Megszerezte nekünk az örök életet!
Neked nem kell nagy dolgokat tenni, 
Egyet kell csak: Jézusban hinni.

Borulj le, bánd meg minden bűnödet, 
Szentlélek segíti azontúl életed.
Tekints másképp a világra, emberekre, 
Állj itt a Földön újjászületve!

Áldjad, dicsőítsed, magasztald az Urat, 
Ő kiegyenesíti görbe életutad! 
Megmondta: aki benne bízik,
Örökké él, és el nem. kárhozik.

Mert úgy szerette Isten a világot,
Hogy elküldte Jézust, a hatalmas 
megváltót.
Ha valaki hisz az 6 szavában,
Örökké él a Mennyek országában.

“Én az Úr vagyok, a te Istened, 
aki kihoztalak téged Egyiptom
nak földjéről, a szolgálat házából. 
Ne legyenek néked idegen isteneid 
én előttem.”

(II. Móz. 20:2-3)

Ha a Tízparancsolat tíz igéje között 
egyfajta rangsorolással élünk, akkor ez, 
az 1. parancsolat a legnagyobb az összes 
között. Amikor Jézust megkérdezték, 
melyik a legnagyobb parancsolat, O is 
ezt emelte ki: “Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelked- 
bó'l és teljes elmédből. Ez az első és nagy 
parancsolat.” (Mt. 22:37-38.)

Ez a törvény szíve, hiszen erre nézve 
nyer értelmet az összes többi rendel
kezés. E nélkül is igazak, s az emberi 
együttélés tekintetében elengedhetet
lenek a többi parancsolatok; ám ez adja 
meg igazán a súlyát. A Tízparancsolatot 
nem azért kell megtartani, mert elfogad
juk e kijelentések igazságát, bár ez is 
fontos, hanem azért, mert “Én, az Úr 
vagyok a Te Istened.”

Az első fontos kijelentése ennek a pa
rancsolatnak az, hogy Isten a világ egye
düli ura. Nem valamiféle világszellem 
vagy őseszme, nem a megszemélyesített 
jó vagy az ember belső vágyának 
kivetítődése, hanem a Biblia Istene. Az 
az Isten, aki az ószövetségi népnek mint 
Jahve, az újszövetségnek pedig mint 
Jézus Krisztus Atyja jelentette ki magát. 
Ő az Úr egyedül, minden az Ő hatal
mában, tulajdonában van a teremtés jo 
gán, hiszen O hozta létre egyetlen szavá

A közösség 1990 nyarán alakult kato
likus és evangélikus fiatalok részvételé
vel. Jelenleg kb. 30 fős az ifjúság.

Oroszlány már hallhatott és láthatott 
minket, hiszen egyházi ünnepek alkal
mával énekléssel szolgálunk a katolikus 
és evangélikus templomban.

Minden szombaton délután 
6 órakor találkozunk az evan
gélikus gyülekezeti teremben. 
Énekelünk, dicsérjük az Urat, 
imádkozunk, Bibliát tanulmá
nyozunk, beszélgetünk, eseten
ként körtáncokat táncolunk, 
előadásokat nézünk.

Az ifjúsági fórumokon he
lyet kapnak a bennünket is ér
deklő és körülvevő témák.

A hét közben egy-egy este 
kisebb csoportokban imádkozunk, pré
dikációkat, előadásokat hallgatunk ka
zettán. Mindennapos tevékenységünk, 
hogy mozgássérült testvérünket gondoz
zuk. Fiúk és lányok járnak délután és es
te hozzá ágyba fektetni és segíteni őt a 
lakásban és a templomba járásban. 
“Hitbeli, lelki növekedésemben sokat kö
szönhetek az ifjúságnak, Isten nagy 
ajándéka, hogy megismerkedhettem ve
letek.” -mondta Zoli éppen a napokban. 
(Bemutatkozásunk mellett Zoli versét 
olvashatják.)

Nyaranta sokan közülünk részt 
vesznek ifjúsági táborokban, csoportve
zetőként hittanos táborokban. Rendsze
ressé vált, hogy a szünidőben magunk 
alá gyűrjük kétkerekű drótszamarainkat 
és még egy-két kilométert, hogy túráz
zunk. Voltunk Pannonhalmán, a Bala
tonnál, a Bakonyban, tavaly elutaztunk 
a Zempléni hegységbe.

val ezt az egész világmindenséget.
Ő az Úr.
Ez az Úr azonban nem valami távoli, 

életünktől messze eső hatalom, mint pl. 
a korábbi történelmi korok teljhatalmú 
uralkodói, akinek ugyan rendeletéiről 
hallottak az emberek, adóit nyögték, de 
személyes kapcsolatban nem álltak vele. 
Isten nem csak általánosságban Úr, ha
nem egészen személyesen, minden em
ber életének. Azt mondja, hogy a “te Is
tened”. Nem csupán egy Isten, egy elér
hetetlen és felfoghatatlan hatalmasság, 
hanem a “te Istened”. Akár elfogadod, 
akár nem, akár hiszed, akár nem. “Én az 
Úr vagyok, a te Istened”. Aki egész közel 
van, akit kérni lehet, mert válaszol, aki 
véd, figyeli életünket, és oly sokszor segít 
rajtunk, mert személyesen a mi Urunk.

S ez az Úr kér bennünket törvé
nyében. “Ne legyenek néked idegen Is
teneid én előttem”.

Az első Igében a hűséget parancsolja 
nekünk. Ne keressünk életünknek más 
urat, ne váljunk hűtlenekké, mert Ő hű
séges. Kitartott ószövetségi népe mellett, 
pedig az hányszor elfeledkezett róla, és 
járt más istenek után. Kitart keresztyén

A közösség legfontosabb jellemzője, 
hogy hiszünk Jézus Krisztusban, aki 
meghalt a bűneink miatt, feltámadt, és 
most is vár mindenkit, örök életet ad an
nak, aki hisz benne. Egy frappáns megfo
galmazás szerint mi “odaátról” valók

Ifjúsági Közösség
vagyunk. Isten Szentlelke az, aki össze
tartja és formálja a közösséget, ő teszi 
számunkra egyértelművé és elfogad
hatóvá a Biblia tanítását.

Elsődleges feladatunknak tartjuk az 
örömhír továbbadását, azt, hogy Jézus él 
és magához vár mindenkit, hogy örök 
életet adhasson.

Zenélünk és éneklünk, bizonyságot 
teszünk és tanítunk. Ilyen formában vé
gezzük ezt a szolgálatot.

Várjuk azokat a fiatalokat, akik meg 
akarják tudni, hogy mi az élet értelme, 
mi van a földi élet után. Várjuk azokat, 
akik Jézust szeretnék elfogadni életük 
urának és megváltójának.

Várjuk azokat is, akik nem értenek 
egyet -részben, vagy teljesen -azzal a 
nyilvánvaló tévedéssel, hogy Isten nem 
létezik.

egyháza mellett, pedig az egyház is sok
szor letért, letér az igazi útról.

S kitart a mi kis gyarló lényünk mel
lett, pedig mi magunk is hányszor vál
tunk erre méltatlanokká.

De O kitart, mert hűséges, mert sze
ret. S ezt várja tőlünk is. Teljes hűséget, 
azt, hogy fogadjuk el Őt, ne akarjunk 
máshoz tartozni, különböző ideoló
giákhoz, mozgalmakhoz, mert Ő az egye
düli Úr, az Isten. Ura a világnak, egyház
nak, és személy szerint minden em
bernek.

S ugár Tamás segédlelkész

OKIK VfiGYCJNK
bemutatkozik az 

Oroszlányi Keresztény

Ifj. Gál D om onkos
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A Városi Vöröskereszt tablója
A gyermeklátogatók kedvence a Kutyabarátok 

Egyesületének nívós kiállítása volt

A megnyitóra készülve 
ModriánVilmos és Juhász Attila fotómű

vész, a Majk Barátainak Köre elnöke

Részlet a Táncsics Óvoda műsorából 
a kiállítás megnyitón

Az SZJA 
1%-ával 

támogat
ható 

szervezetek 
váro

sunkban

(Igény esetén a 
listát következő 
lapszámunkban 
folytatjuk!)

Szervezet neve Adószáma Számlaszáma
Bányász Klub Alapítvány 19149196-1-11 11740061-20006383
Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 19150749-1-11 11740061-20006417
Gyermekeink Egészségéért, Körenyezetünk Védelméért Alapítvány 18600715-1-11 63000043-15400413
KÉM Cukorbetegek Egyesülete Oroszlányi Klubia 19149330-1-11 63300099-19000888
Lengyel József Alapítvány 18604379-1-11 11740061-20012759
Magvar Óvodapedagógiai Egyesület Oroszlányi Köre 18600708-1-11 63000029-15201630
Maiki Népfőiskolái Társaság 19151544-1-11 11740061-20007140
Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 18601871-1-11 11740061-20009049
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Oroszlányi Csoportja 19024471-1-41 11705008-20109369
Oroszlány Város Polgárőrsége 18602140-1-11 11740061-20007243
Oroszlányi Horgász Egyesület 19888073-2-11 11740061-20100140
Oroszlányi Triatlon Egyesület 19148205-1-11 11740061-20005430
Oroszlányi Uj 5. Számú Általános Iskoláért Alapítvány 18600038-1-11 11740061-20007133
Óvodásokért Alapítvány 19148786-1-11 63000029-15201647
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 19891068-1-11 11740061-20014809
Összefogással Gyermekeinkért Alapítvány 19148274-1-11 11740061-20005289
Preventív Humán Misszió 19148377-1-11 11740061-20010733
Rozmaring Hagyományőrző Egyesület 18600997-1-11 —

Vöröskereszt Városi Vezetősége 19002093-2-41 11611006-01104900
Művelődési Központ és Könyvtár 15387628-2-11 11740061-15387628
Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány (Ságvári Isk.) 19148463-1-11 —

Micimackó Barátaiért Alapítvány (Petőfi S. Óvoda) 19148858-1-11 —
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FESS KFT. 
OROSZLÁNY

Áruajánlata

TOMI KRISTÁLY 5,4 kg-os 939,- 
PERSIL 300 gr-os 99,-
PERSIL 3,6 kg-os 1.099,-
DONETT öblítő
koncentrátum 250 ml-es 70,- 
TILATEX falfesték 16/1-es 2.700,- 
DISPERZIT 16/1-es 3.450,-
LIMIT zománcfesték 1/1-es 838,-

i S zü lők, n e v e lő k , g y e re k e k ! i 
1997. fe b r u á r  2 6 -á n  

s z e rd á n  1 0 - 1 8  ó rá ig  
| ÍAMKÖ/VYVKIÁLLÍTÁS É5 j 

VÁSÁR
i a z  o ro s z lá n y i M ű v e lő d é s i i 
| K ö zp o n t és K ö n y v tá rb a n ! |

Minden érdeklődőt
i szeretettel várunk! i
i________________________________________________i

.,L ' V

KOMÁROM-ESZTERGOM i  1- -■ .

MEGYEI REGIONÁLIS 7  A  f  
VALLALKOZASFEJLESZTESI ^  

ALAPÍTVÁNY KÖZPONT

/ I  Vállalkozásfejlesztési A lapítvány a következő 
szolgáltatásokat kínálja vállalkozóknak 

és vállalkozni szándékozóknak:

- kedvezményes adótanácsadás
(1997 március 3 1-ig. keddenként 16-18-ig)

- hitelkonstrukciók 1-30 millió forintig
- kedvezményes tanfolyamok
- vásári támogatások (külföld, belföld)
- üzleti tervkészítés
- általános tanácsadás
- egyéb információk
V Á R JU K  RÉGI ÉS ÚJ ÜG YFELEINK ET!

Cím: Polgármesteri H ivatal földszint 
S  361-444/104 mellék

O R O S Z L Á N Y

Színes, 
egy- és 

többszínű 
céges

levélpapírok, borítékok, 
nyomtatványok gyártása.

Rövid határidővel!

K önyvkötészetünk könyveit 
helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDA 
OROSZLÁNY

V
Felsőtelep ®361-122/25-71 J

A GASZTRONÓMIA 
KFT. AJÁNLATA

Vállaljuk esküdök, 
rendezvények 

lebonyolítását, hideytálak 
készítését.

*  *  *  * * *  *

Olcsó szálláshelyek 
a Béke szállón!

A MÁJ KI NÉPFŐISKOLÁI 
TÁRSASÁG, A KÉTHETES ÉS 

AZ OYTV
legalább általános iskolai végzettséggel 

rendelkező érdeklődők részére

I N G Y E N S S 
ÚJSÁGÍRÓI 

TAN FOLYAMOT INDÍT!
Jelentkezni február 20-ig lehet.

Bővebb felvilágosítást az MKK infor
mációjában és a 361-801-es telefonon 
lehet kérni.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ÉS KÖNYVTÁR  

FEBRUÁRI PROGRAMJAI
14-én 14.00 NAPKÖZIS MOZI
FLIPPER színes, amerikai családfőin
14- én 20.00 BLUES KLUB
15- én 17.45 TOP FILM JACK színes, 
amerikai filmvígjáték
18-án 17.45 TOP FILM HULL A PELY
HES színes, szinkronizált, amerikai 
filmvígjáték
22-én 17.45 TOP FILM HOLTIDŐ- 
NICK OF TIME színes, amerikai thriller 
(16 éven felülieknek)
24- én 17.00 ZENEBARÁT KLUB
25- én 17.45 TOP FILM AZ IGAZIRA 
VÁRVA színes, amerikai film (16 éven fe
lülieknek)
M árcius 1-jén 17.45 TOP FILM 
ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM színes, ame
rikai film

M indenkit szeretettel várunk!
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Az őszi szezon 
kezdetétől új ed
ző irányítja az 
ŐSE NB Il-es 
kosárlabdacsapa
tát: Tóth László 
testnevelő tanár. 
Egyik hétközi 
edzés előtt be
széltünk meg ta
lálkozást a sport- 
csarnokban.

A megadott időben érkezett a fiatal, ko
moly sportember, bacilusoktól kissé 
megtámadottam Öltözőjében került sor a 
rövid interjúra.

Már az elején megtudtam, hogy tős
gyökeres oroszlányi. Az Arany János is
kolába járt, 7-8.-os korában az OBSK 
serdülő csapatához vitte két edzője: 
Vass László és Zsolnay Árpád. Közép
iskolai tanulmányait a tatai Eötvös 
katonai szakán végezte el, természetesen 
itt is tovább kosarazott. Sorkatonai szol
gált következett, ezt egy rövid kitérő, 
majd az egri főiskolai felvétel zárta. 
(1985-89.) Itt földrajz-testnevelés szakos 
tanári diplomája mellé sikerült kosárlab
daedzői oklevelet is “begyűjtenie”.

-Hogyan alakult Eger után az életei
-Visszakerültem Oroszlányba, és a Jó

zsef Attila iskolában kaptam állást. Ek
kor még jól ment a kosarasoknak az NB 
I-ben... Továbbra is a minisek maradtak 
az enyémek. 1990 tavaszán az OBSK ko
sárlabda együttese visszalépett a bajnok
ságtól, s ezzel megszűnt létezni. Júni
usban megalakult az ŐSE, melynek ala
pító tagja lettem. Még mindig a miniknél 
ténykedtem, egészen a múlt év derekáig.

Valamivel előbb szereztem tudomást 
arról, hogy Jugovics József egészségi 
okokból abbahagyja az aktív edzős-

ködést. Ennek kapcsán merült fel a ne
vem a felnőtt gárdánál.

-Meglepte az “előléptetés”?
-Váratlanul ért. Hiszen eddig a “na- 

gyok“-ról szinte semmit nem tudtam. 
Amikor biztossá vált elődöm távozása, 
csak ezt követően kezdtem az “ismer
kedést” a fiúkkal, mint edző.

Nem éppen könnyű helyzetemet nehe
zítette az, hogy a csapat legjobbja, az 
igen ponterős Farkas József NB I-es 
klubhoz igazolt! Rá épült eddig a csapat 
taktikája. (25-30 pontokat dobott!) Ez 
taktikai és szerkezeti változásokra kény- 
szerített. Az őszi szezonban ez nem ment 
zökkenő nélkül, szurkolóink is meggyő
ződhettek róla. Úgy érzem, játékosaim 
azon vannak, hogy minél tökéletesebben 
megvalósítsák útmutatásaimat. Farkas 
utódát a mai napig keresem...

-A tavaszi idény az ŐSE részéről jól 
indult.

-Igen, ez tény. Két hazai meccsünket 
imponáló játékkal, biztosan nyerte csa
patom. Különösen értékesnek tartom a 
MAFC II. elleni győzelmünket, hiszen ők 
az élvonalba tartoznak. Azon töröm még 
a fejem, miért van az, hogy idehaza rend
re nyerünk, idegenben pedig bizonyta
lanul, gyengébben szereplünk? Meg
próbálom a kérdésre a választ kutatni, s 
a tapasztalatokat a későbbiek során 
hasznosítani.

-Mit vár a fiaitól a szezon végére1
-Jelenleg az NB II. Déli csoportjában a

6-7. helyen állunk, az új tabella még nem 
érkezett meg.

Ha a csapat hozni tudná azt a formát, 
amit ezen a két mérkőzésen produkált, 
akkor feltétlenül az első öt között kell 
hogy végezzünk!

-Bükki-

CIVIL
KEZDEMÉNYEZÉS
Újabb lehetőségét is megvitatta az 

oroszlányi CIVIL FÓRUM február 11-én. 
Az összejövetel első részében a “Civileké 
a ház” rendezvény eredményeit vették 
számba és a továbblépés lehetőségeit vi
tatták meg. Az önkormányzat képvise
letében jelenlévő alpolgármester, Rajnai 
Gábor elismeréssel szólt a januári ren
dezvénysorozatról, méltatta az egyesü
letek, alapítványok szerepét a helyi de
mokratikus közélet fejlődésében.

A rendezvény eseményei az MKK 
olvasótermében videón megtekinthetők, 
külön fotósorozatok is rendelkezésre áll
nak.

Második napirendi pontként Elekes 
Lászlóné a “Civil szervezetek és önkor
mányzatok együttműködéséinek lehető
ségeit ismertette, a továbbképzés tapasz
talatai alapján.

Harmadik napirendi pontként a Ma
gyar Elektrotechnikai Egyesület Orosz
lányi Szervezetének, valamint a Bánya
gépészet a Műszaki Fejlődésért Ala
pítvány képviselőjeként e sorok írója a 
Civil Fórum szövetségi formában, jogi 
személyként történő működésének le
hetőségeiről beszélt.

Ajelenlévők támogatásával 3 fő vállal
ta az “Alapító Okirat” tervezetének 
elkészítését, majd a tagok részére véle
ményezésre történő átadását. A jelen
lévők közül többen úgy látták, hogy csak 
ez a fajta egyesületi-szövetségként való 
működés biztosíthatja a Civil Fórum 
számára azt a szervezettséget, amely 
lehetővé teheti igény esetén az önkor
mányzati munkában való részvételt 
és/sőt országos elterjedése esetén akár 
egy kétkamarás parlament létre
hozásához is utat mutathatnak!

H artm ann István



OROSZLÁNY VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  

K É PVISELŐ TESTÜ LETE  
FEBRUÁR 13-ÁN  16 ÓRÁTÓL  

RENDKÍVÜLI 
ÜLÉST TARTOTT

A női foglalkoztatás visszaesése, a szü
letések számának csökkenése és a ked
vezőtlen jogszabály-változások miatt 
csökkent a bölcsődei férőhely-szükséglet. 
A városban 160 férőhely és 103 böl
csődébe járó gyerek van jelenleg. Illetve 
a képviselő-testület döntése értelmében 
a férőhely 130-ra csökkent és megszűnt a 
III. számú telephely a Mészáros köz 9. 
alatt, valamint értékesíti az önkor
mányzat a Haraszthegyi u. 2. sz. alatti 
volt bölcsődét, amely az utóbbi 1 évben 
játszóházi funkcióval próbált működni.

* * * * *

Döntés született a volt szociális 
foglalkoztató épületében hajléktalanok 
részére egy menedékhely kialakításáról 
is.

(Az ülésen elhangzott, hogy egyre töb
ben laknak a városkörnyéki kertekben, 
mivel tartozásaik fejében el kellett ad
niuk városi lakásukat, s így ők is gyakor
latilag hajléktalanok! Ezek szerint haj
léktalan utánpótlás önerőből hosszabb 
távon is biztosított! Tehát mégsem a más 
vidékről érkezett hajléktalanoknak ké
szül a menedékhely, mint attól egyes 
képviselők tartottak.)

| A VÉRT február 21-i köz
gyűlésén visszahelyezte a tár
saság székhelyét Oroszlányba.

Erről nyilatkozik Székely 
Antal polgármester, melyet la
punk március 14-i számában 
olvashatnak.

TARTALOM

-Babicska 
-Borverseny 

-Díszmadarak 
-Kedves Szülők! 

-Merkuriusz 
-Vörös mami

H-OS HÍREK
Az Oroszlányi Horgászegyesület tit

kára, Bíró Aladár sajnálattal közli, 
hogy az APEH állásfoglalása értel
mében egyesületük az adó 1%-ával nem 
támogatható.

Támogatható azonban az Oroszlány 
város Közművelődéséért Alapítvány, 
melynek adószáma: 19150794-1-11.
Az Alapítvány legfontosabb közeli cél
jai között szerepel egy hiánypótló vá
rostörténeti könyv megjelenésének se
gítése.

JÓ TETT HELYÉBE...
A közelmúltban éppen megbeszélésre 

igyekeztem. Az Asztalos utca közepe tá
ján utolértem egyik régi ismerősömet, 
aki kissé furcsa testtartással kaptatott 
célja felé. A 70. évéhez közeledő férfi - 
igen beszédes lévén- szóáradatot zúdított 
rám. Hamarosan a következő történet 
“birtokosa” lettem:

Az elmúlt év novemberének vége felé 
az az ötlete támadt, hogy kiskertjének éj
jeli védelmét megszervezi, amely a város 
belső területén fekszik. Elképzelését 
gyorsan valóra is váltotta, mégpedig 
eléggé rendhagyó módon. A telek kör
nyékén jól ismert két kukázót. Mivel 
nem okozott fejtörést számára azok 
“munkarendje”, őket bízta meg a nemes 
feladattal. Az éjszakák idejére átengedte 
nekik házikóját, hadd legyen fedél a 
fejük fölött... Egy ideig nem is volt sem
mi gondja, ám hamarosan elkezdődött a 
bajok sora.

Úgy indult a dolog, hogy sehogy sem 
sikerült bizonyos szerszámokat meg
találnia. Ekkor kezdett először gyana
kodni. Aztán eltűnt a gázrezsója. Ezt 
már szóvá tette a “vagyonőröknek” . 
Nagy vita kerekedett belőle, s termé
szetesen ő lett a vesztes. Ám betelt a po
hár, amikor új gumikkal felszerelt ke
rékpárjának hűlt helyét találta. A felek 
között parázs jelenet játszódott le. A két 
“sértett” -akiket ezúttal menesztettek-, 
elégtételt vett a gazdán. Alaposan össze
verték búcsúzóul, melynek során bal 
válla is eltörött. A majdnem eszmé
letvesztésig eltángált férfi valahogy ha- 
zavánszorgott. A család azonnal mentőt 
hívott, kórházba került. A kórház tett 
feljelentést a rendőrségen az elkövetők 
ellen.

Lassan három hónapja ennek, ered
mény eddig sehol...

Találkozásunkkor a Gyógyházba tar
tott kezelésre. A tanulság levonását a 
kedves Olvasóra bízom!

A BEISKOLÁZÁSRÓL
A régi és ismertebb nevén “Isko

laérettségi vizsgálat”-nak nevezett fel
mérést minden évben elvégezzük a Ne
velési Tanácsadóban.

Azoknál a tanköteles korba lépő gyer
mekeknél indokolt ez a vizsgálat,
-akik nem jártak óvodába,
-akiknél a szülők bizonytalanok az isko
lakezdés optimális időpontját illetően, 
-akiknél a szülő és az óvodapedagógus 
között nincs egyetértés ebben a kérdés
ben,
-akik augusztus 31. után töltik be a 6. 
életévüket, de a szülők szeretnék az is
kolakezdést. (Ok nem tankötelesek, ha
nem az ún. évvesztes gyerekek.)

Tankötelesek azok az óvodások, akik 
május 31-ig betöltik 6. életévüket, s tan
kötelessé válhatnak a június, július, 
augusztus hónapban születettek. Utób
biaknál, a “nyári” gyerekeknél sok eset
ben eldönthető kérdés, hogy mi a jobb 
megoldás a gyermek és a család szá
mára, a szeptemberi iskolakezdés vagy 
még egy év óvodai foglalkozás, fejlesztés.

Folytatás az 5. oldalon

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A 
FEBRUÁR 25-1 ÜLÉSÉN 

MEGALKOTTA AZ IDEI ÉV 
KÖLTSÉGVETÉSÉT

Előtte azonban Székely Antal polgár- 
mester ünnepélyesen átadta a “Jó tanuló, 
jó sportoló” kitüntetéseket. (Csak emlé
keztetőül: Tóth Beatrix karatés, Richlik 
Gábor búvárúszó, Csűrös Gergely uszo
nyos úszó.) Valamennyiüknek kívánjuk, 
hogy további sportsikereikkel öregbítsék 
városunk jó hírnevét!

Ezt követően a polgármester ismertette a 
képviselő-testület 1997. évi költségvetési 
rendelet előterjesztését. Kiemelte, hogy az 
önkormányzat a leadott központi felada
tokhoz nem kapja meg a szükséges mérté
kű támogatást. Tovább csökkent a személyi 
jövedelemadó befizetés is a városunkban, 
ezt is a központi költségvetés egészíti ki. A 
költségvetés nagy részét a működés emész
ti fel, és még így is 30 millió Ft működési és 
90 millió Ft fejlesztési hitelt kényszerül fel
venni a város 1997-ben. A költségvetés
készítés első fázisában a hiány még 300 
milliónak mutatkozott. A többfordulós 
faragás után jutottak el az egyeztető tár
gyalások révén a jelen állapothoz, melyet 
kezelhetőnek ítélnek. A testület hosszas vi
ta után, egy módosító javaslattal kiegészít
ve az előterjesztést elfogadta.

Ezt követően a testület zárt ülésen foly
tatta munkáját. Szabolcs András



BfIB ICSK f!
Senki sincs felmenőim között, ki „olyan 

sokat adott volna nekem, mint Ő - a 
nagyanyám!

Szeretett. Igazán szeretett -minden falun 
szokásos olyan érdek nélkül, melyben köz
ponti szerepe van a “segítség, támasz” szó
nak. Én is szerettem és segítségére voltam 
szívesen, talán éppen azért nagyon, mert 
tudtam, hogy szeretete független a szoká
sos elvárásoktól és egyfonna összes gyer
meke és unokája iránt.

Hogy honnan volt ez a sok szeretet ben
ne, melyet napfény gyanánt árasztott re
ánk, csak most értem meg igazán, lévén 
magam is szülő és nagyszülő. Az az erő, 
mellyel az életet végigküzdöttem, talán az ő 
erejének a folytatása bennem. Mert erős 
asszony volt. Testileg nem nagyon, de a lel
ke nagyon erős volt, átsegítette őt az élet 
nehézségein és gyarlóságai fölé emelte.

1879 évben született egy földes szobában, 
ahol addig már három gyermek élte a maga 
gyermeki világát. A szoba a szokásos pa
raszti szoba volt, talán csak abban különbö
zött a többitől, hogy a szövőszék állt a leg
világosabb sarokban, mert takácsmester 
volt az édesapja. Az a sarok sem volt vala
mi túl világos. Láttam, mert jártam ott sok
szor. Kati néni, nagyapám legidősebb test
vére örökölte és lakta a házat az én gyer
mekkoromban. (Nemrég bontották le, ma 
szép modern lakóház áll a helyén.) Még 
négy leánygyermek született abban a szo
bában, és csak a nyolcadik volt a fiú, aki 
meghalt az édesanyjukkal együtt. Hét le
ánygyermek, mint az orgonasípok sorakoz
tak egymás mellé, minden évben egy és a 
sors kegyetlensége, hogy a nyolcadik, a vár
va várt fiú megszületett, de születésével 
gyászba borította a szegény, addig nagyon 
boldog családot. “Az Úr adta, az Űr vette el” 
és elvette vele a hét kislány édesanyját.

Mostohát kaptak. Hamar', mert a gyerme
kek nem maradhattak anyai gondoskodás 
nélkül. Jellemző a korra és a falu társadal
mára, hogy a hét árva részére minden ne
hézség nélkül akadt mostohaanya, kinek 
becsületére legyen írva, hogy édesanya 
módjára nevelte fel a kislányokat. Megta
nította őket mindenre, amire kellett, mun
kára, jó erkölcsre. Szidta is őket, s szükség 
esetén a varkocsukat is megcibálta, de 
mindezt anyai szívvel és kézzel. Soha 
nagyanyámtól, de testvéreitől sem hallot
tam egyetlen rossz szót sem mondani rá, 
szerették igazi anyjukként.

Mint már írtam, a dédapám takács
mester volt. Csöndes, bölcs emberként tisz
telték a faluban. Ő sem élt sokáig. 1905-ben 
egy nagy tűzvész alkalmával -a faluban 
akkor még sok veszélyes tűzeset volt- mikor 
minden épkézláb ember oltotta a tüzet.

Akkor érte a baj. Kimelegedett, talán 
megfújta a szél, ki tudja, tüdőgyulladás vit
te el. Nem ismertem, ám csak tisztelettel 
hallottam emlegetni.

A hét lány, mint a mesében, mind szép 
volt. Négyükről van képem. Egyfonna a 
háttér és a beállítás is. Az öltözetük is egy
forma. Hajuk simára fésülve szoros konty- 
tyal, szálegyenes, karcsú mindegyik. Kor 
szerint sorban férjhez mentek. Nagy
mamám is, mikor rajta volt a sor. Sohasem 
tudtam meg, és rajta kívül senki sem tudta, 
kit szeretett. Egy biztos, a nagyapám ko
sarat kapott, mikor először kérte. Mikor ki
ment a kosárral, valamiben megbotlott az 
ajtó előtt és hasra esett. “De hisz jövök én 
még ide”- mondta erre. Jött is, és a kö
vetkező évben nem kapott kosarat. Ahol 
sok lány volt a családban, ott a soron követ
kező tolta a maga előtt lévőt, az nem várha

tott, aki vitte, azzal menni kellett. Szegény 
Babicska! De jó asszony volt. Feleségnek 
nem tudom, de kötelességtudását ismer
tem. Féijét haláláig magázta, rossz szó so
ha nem esett közöttük. Betegségében meg
ápolta, eltemette, meggyászolta, megsiratta 
tisztességgel.

40 évet éltek egy házasságban, de nem 
mondhatom, hogy mindig együtt. Nagya
pám két gyermek születése után 1901-ben 
Amerikába ment. Nem volt semmijük. A 
menyecskesors keserves volt, nemcsak 
Oroszlányon, hanem az egész világon, ahol 
az emberek a földből éltek. A paraszti sors, 
a röghözkötöttség és a nehéz munka miatt, 
valami hasonló családi hierarchiát felté
telez.

Tehát itthon maradt az én drága Babics- 
kám, aki akkor még “nasa andika” (a mi 
menyünk) volt, s mivel már gyermeket 
szült; lobogó szalagok nélkül hordta kon- 
tyán a tutyit - egyedül.

Az első amerikai pénzküldeményből 
házat vett. Nem is akármilyet! Molnár háza 
volt az, Mohoséknak hívták a molnárékat. 
Igazi bemohosodott két öreg volt. A malmot 
már eladták előbb (új gazdája után Fidrich 
malomnak nevezték), s a házat is eladták, 
hogy legyen aki karbantartsa, mert ők már 
semmire sem voltak képesek és gyermekte
lenek voltak. Az első szobát ők lakták, az 
szép padlós, zsalugáteres ablakos nagy szo
ba volt, embermagasságú kerek öntöttvas 
kályhával -melyet körbe virággirlandok dí
szítettek- és fényezett bútorral. Nemsokára 
meghaltak az öregek, s azután az lett a tisz
taszoba.

Nagyszüleim egész életükben a hátsó, 
földes szobát lakták. Az sem volt rossz. Fa
gerendás, beépített csempés tűzhellyel, 
sarokpaddal (Petrán Pál készítette 1909. 
feliratú -már amerikai pénzből vett) s 
kétoldalt kinyitható nagy asztallal, mely
ben ott volt a nagy fiók a kerek kenyér szá
mára. Két ágy, bölcső, négy szék, sarokpolc 
a bibliának, falitükör és rózsás pléh ingaóra 
voltak még a berendezési tárgyak, télen 
meg persze a rokka is.

Az egyetlen ablakban zöld mázas kancsó. 
Az én gyeimekkoromban már szőlőt is mű
veltek. Attól fogva mindég volt bor a kan
oséban, azt itták vízzel hígítva, -víz helyett- 
meit a víz szinte ihatatlanul rossz ízű volt, 
de én soha senkit még csak spiccesen sem 
láttam a családból.

Ünnepek előtt szépen feltapasztotta 
nagyanyám a szobát. A fal mellett fehér a- 
gyagból cakkos mintát húzott, és szép sárga 
homokkal felhintette. Naponta csak felse
pertük, de előbb fellocsoltuk egy lyukas 
bögrével szépen, körbe-karikába, hogy ne 
veijük fel a port.

Nagyon szerettem azt a házat. A 
szobákat, a konyhát és benne a nagy tűzhe
lyet katlannal és kemencével, melyben 
olyan jó volt bámulni a zsarátnokot ke
nyérsütéskor. Szerettem a hűvös első kam
rát, melynek falánál végig deszkapallón áll
tak a gabonás és lisztes zsákok, kendei-vá- 
szon ruhába csavarva a nagy gömbölyű ke
nyerek. Pince nyílott belőle. Vakablakaiban 
tejesköcsögökben aludt a tej. Padlásán pe
dig kizárólag a diótermést terítették szét. 
Nem is volt lépcsőfeljárata, csak a leghosz- 
szabb létra érte fel az ajtaját.

A hátsó kamra deszkáin is álltak gabonás 
zsákok, de nyáron ott sorakoztak a kosa
rak, melyben rosta alatt ültek a kotlósok a 
tojásokon. Titokzatos dolog, hogy lettek 
azokból a tojásokból kiscsibék, totyogós kis
kacsák? Gyermeki fantáziámban egyre ez 
motoszkált.

Szerettem a padlásra menni. Mennyi kö
csög, fazék, vizeskorsó, cseréptál, a csorba 
drótozott edények és rég nem használt szer
számok halmaza, melynek még a rendelte
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tését sem tudtam. Egérrágta öreg énekes
könyvek, kalendáriumok és amerikai újsá
gok mellett még Aller lapot is találtam. Ott 
voltak a kenderkikészítés összes szerszá
mai cséphadarók, favillák, öreg csizmahú
zók társaságában, de ott volt a bölcső is, ha 
nem volt éppen valahol szolgálatban. 
Ősszel csöveskukorica borított minden 
szabad helyet. Bizony, a padlást is felta
pasztotta a nagyanyám minden évben 
aratás előtt, akárcsak a szérűt, ahol az asz- 
tag és a cséplőgép állt masinázáskor.

Övé volt a hatalmas kert minden munká
ja. Az ólak -hidasok tisztántartása, barom
fi, disznók etetése, tömés, fejés stb., s mikor 
özvegy lett, még lovat is gondozott.

Nagyapám szorgalmasan küldte a dollá
rokat Amerikából, minden abból lett véve. 
Egyszer azonban honvágya támadt. Divat 
lett Oroszlányon, hogy kinek férje van 
odakinn, lefényképeztette magát és küldte 
ki Amerikába a képet. Sok ilyen volt, nagy
apám is ezáltal kapta meg a honvágy-be
tegséget. Azonnal pakolt és hazajött.

1907. és 1908-ban így még két gyermek
kel megszaporodott a család. Az egyik gyer
mek ikerszülésből maradt meg, amelyik 
nem maradt életben, az István nevet kapta. 
Ugyanezt a nevet adták a következő gyer
meknek, mert nagyon szerettek volna egy 
Istvánt. Mikor ez a második István 25 éve
sen élete virágjában meghalt, azt mondták 
a faluban, azért, mert nem jó a halott gyer
mek nevét adni a következőnek, nehogy el
hívja magához. Nagyon beteg volt a nagy
anyám szegény a szülések után. Hajszálon 
múlott az életben maradása. Osszeroncsolt 
teste sohasem nyerte vissza teljes egész
ségét. Talán ez is közrejátszott, meg az, 
hogy ház már volt, gyermek is volt elég, de 
föld még nem, hogy nagyapám ismét kezébe 
vette a vándorbotot és irány Amerika. Nem 
gondolta szegény, hogy egy világra szóló 
háború jön közbe, és forrón szeretett fele
ségét csak öregedő asszonyként látja vi
szont. Azt is mondhatnám, hogy öregasz- 
szonyként, mert abban az időben falun 45 
éves korában már öregasszonynak számí
tott a legszebb asszony is.

Az én diága nagyanyám szép volt. Nem
csak az én elfogultságom látta így. Szép, 
tiszta arca, fimon vonásai, magas homloka, 
vagy csak a szorosan hátrafésült haj tette - 
nem tudom-, de homlokáról, szemeiből su
gárzott az értelem. Születetten intelligens 
volt. Gondolkodása, beszéde világos, sza
batos. Szlovák anyanyelvét és a magyart 
egyformán szépen beszélte, s a magyar be
széde valami sajátos -nem szlovákos színe
zetű volt. írt és olvasott szlovákul es ma
gyarul, de németül is értett, emellett is
merte a gót betűket. Szép asszony volt és 
ruházatára olyan, akire ráillett a mondás: 
“mintha skatulyából húzták volna ki”. Tud
ta viselni a ruháit és bármit dolgozott soha
sem látszott elhanyagoltnak. Biztos sokan 
megkörnyékezték fiatalabb korában a ma
gányos szépasszonyt. Egyszer a második vi
lágháború alatt, mikor a bombatámadások 
elől nála kerestem és találtam menedéket 
gyermekeimmel, elpanaszoltam neki vala
mi sérelmemet. Akkor ezt mondta nekem: 
“Bizony lányom, az asszony férje nélkül 
olyan, mint a kert kerítés nélkül, bárki 
beletaposhat. Ne vedd a lelkedre”.

Mikor az első öt évet gürcölte Dedicskó 
Amerikában, Betlehemben, Babicska a két 
gyermekével napszámba járt, saját megél
hetésüket megkeresendő. Akkor- még az 
volt a szokás, hogy a gyerekek, mint valami 
ráadás, mentek az anyjukkal és valahol 
eljátszottak, amíg az dolgozott, az étel
maradékból pedig valami nekik is jutott. 
Erre számítani kellett a gazdasszonynak.

F olytatás a  követk ező  lapszám ban



KÉTHETES 3

SORRENDBEN A lf. 
BORVERSENY VOLT

Az alapszín hal
ványzöld papír, 
rajta egy fürt sző
lővel. Ez volt a 

meghívó a Bányász Klubba, a 
15. Borversenyre. Molnár Fe
renc igazgató úr mondott kö
szöntőt a megjelent vendégek
nek, és örömmel állapította 
meg, hogy 53 palack bor várja 
a megmérettetést, a kóstolást. 
38 fehér és 15 üveg vörösbor. 
Bejelentette, hogy a szokástól 
eltérően a Bányász Népdal 
Kör műsort ad Tordai József 
vezetésével, bordalokat hall
hatunk, és megyei gyűjtésből 
egy mondókát a borról, ami na
gyon sok igazságot tár elénk. 
Tordai úr el is mondta nekünk 
a hosszú verset, ami azzal fe
jeződött be: “Teli a pohár a ke
zembe, áldott legyen Jézus ne
ve!”

A műsort követően mega
lakult az önkéntes jelentke
zőkből álló 5 tagú zsűri, Né
meth Ferencné, az ászári pince 
bormesterének vezetésével. 
Erzsiké ismertette a szabályo
kat, a pontozást, ízre, színre, 
összhangra tekintettel. És 
megkezdődött az órákig tartó 
felelősségteljes munka. A ven
dégek a gyertyafényes aszta
loknál, ahol hajtogatott teper
tőspogácsa is volt, szintén kap
tak kóstolót minden palack 
borból.

A felszolgálásnál segítettek 
az énekkar nőtagjai is, ünnepi 
ruhájukkal emelték az est 
hangulatát.

Németh Ferencné elmondta, 
sok jó  borral találkozott, bár a 
tavalyi szüret nem kedvezett a 
szőlőtermelőknek. Végül dön
tés született. Minden részt
vevő kapott egy különlegesen 
szép oklevelet. A díjazottak
nak gratulálunk!

D iószegi Gáborné

A BORVERSENY 
DÍJAZOTTAL:

Arany:
Szakács Dezső vegyes-fehér 
Iván László Ezerfürtű 
Akócs Vilmos Rizling 
Varga György Tramini 
Zsoldos László Kékfrankos ’95.

Ezüst:
Selmeczi István vegyes-fehér 
Fehér József vegyes-fehér 
Havelda Lajos vegyes-fehér 
Tanács Lajos vegyes-fehér 
Németh Tibor vegyes-fehér 
Németh Tibor vegyes-fehér 
Likerecz Róbert Rizlingszil
váni
Likerecz Róbert Irsai Olivér 
Kovács Illés Kékfrankos 
Merle Pál Zweiger 
Méhes Gyula Kékfrankos

Bronz:
Hand] József vegyes-fehér 
Méhes Gyula vegyes-fehér 
Kovács Ferenc vegyes-fehér 
Németh János vegyes-fehér 
Annus János vegyes-fehér 
Kovács Ferenc Ezerfürtű 
Cseresznyés László Tramini 
Kovács Illés Cserszegi fűszeres 
Kriskó János vegyes-vörös 
Flajsz György Kékfrankos

OLVASÓI LEVÉL
NYITOTT AJTÓK AZ 
“ARANYOSOKNÁL

Az Arany János Általános Is
kola már második alkalommal 
várta a nagycsoportos óvodáso
kat 1 héten keresztül, február 
10-től 14-ig. A leendő iskolások 
megismerkedhettek az iskola 
épületével és betekin tést nyerhet
tek 1-1 tanítási órába, az első 
osztálytól kezdve a nyolcadikig. 
25 perc erejéig részesei lehettek 
1-1 órának, ahol a pedagógusok, 
az iskola tanulói segítségével be
vonták a kicsinyeket is a mun
kába.

Az óvodából az iskolába való 
átmenet, nem könnyű a gyerme
kek számára. Az ilyen jellegű is
kolalátogatás megkönnyíti, a ki
csinyeknek, hogy szorongás nél
kül lépjék át szeptemberben az 
iskola küszöbét, hisz már isme
rős a hely számukra. Szeret
nénk, ha gyermekeink vidáman, 
jókedvűen, sírás nélkül kezde-

nék el az iskolaéveket, hisz az el
ső benyomás, élmény az egész 
életükre kihat.. Kívánjuk nekik, 
hogy ez az élmény sok örömet, 
jókedvet és sikeres munkát je 
lentsen a számukra! Tudjuk, 
hogy a döntés nem a gyerme
keken. múlik, hisz a szülők dön
tenek, hogy hová írassák be 
gyermeküket. Én, mint. hosszú é- 
vek óta kicsiket, tanító tanító né
ni, azt. szeretném kérni a szülők
től, hogy a választásnál mérle
geljék gyermekük képességét, 
kérjék ki az óvónők véleményét, 
és úgy válasszanak gyermekük
nek iskolát.. A megfelelő válasz
tás nagy mértékben megkönnyíti, 
a gyermek munkáját és nem szo
rongó, vagy éppen tanulási, 
vagy magatartási zavarokkal 
küzdő kisiskolás válik belőle, 
hanem önfeledt, vidám., tudás
vággyal teli., igazi, kis első osztá
lyos, aki. jól érzi magát az óvoda 
után. az iskolában is.

-Czné-

II. MILYEN MADARAT VÁLASSZUNK?
A cikksorozat első részében röviden ismertettem a díszma

darak körét. Miután eldöntöttük, hogy madarat vásárolunk, 
próbáljunk meg körülményeinkhez, pénztárcánkhoz mérten 
dönteni.

A madarat beszerezhetjük állatkereskedésben és tenyész
tőnél. Megbízható helyről vásároljunk állatot, figyeljük meg 
egészségi állapotukat. A ragacsos tollazat, gubbasztás beteg
ség jelei, ilyen madarat ne vásároljunk meg!

Fogadjuk meg az eladó tanácsait, válasszunk egy nagyobb 
téglalap alakú kalitkát, ez lesz a kedvencünk otthona. Nem 
utolsósorban döntsük el, hogy milyen madárfajt választunk.

Aki szereti a madáréneket, válasszon kanárimadarat, itt 
csak a hímek énekelnek, a tojók nem. Az igazán jó énekes ka
nári drága madár, és mielőtt megvesszük, hallgassuk meg 
énekét, nehogy meglepetés étjén minket. A kanárimadárnál 
sokféle színből válogathatunk, van sárga, piros, izabell, kék, 
fehér, de van kontyos és simafejű madár is. Lehetőleg megbíz
ható helyről származó, gyűrűzött fiatal madarat vásároljunk 
kiállításokon, vagy tenyésztőktől.

Van, aki csendesebb madárra vágyik, nekik ajánlható a 
díszpintyek sokasága. A kezdőknek ajánlható a zebrapinty, 
rizspinty, ékfarkú amandina és a japáni sirályka. Hiába cso
dálatosan szép tollazatú a gouldamandina, a kezdők inkább 
válasszák az olcsóbb zebrapintyet, mely biztosan szaporodik 
és hosszú életű lesz.

Aki igazi társra vágyik, az válasszon a papagájok nagy csa
ládjából. Kedves és hosszú életű kedvenc a hullámospapagáj 
és a nimfapapagáj, melyek sokféle színben vásárolhatók. A 
hullámospapagájnak ismert nagyobb testű kiállítási (stan
dard) változata is. Kedvesek még az afrikai törpepapagájok, 
de őket csak párban vásároljuk meg, beszédre úgysem ta
níthatók. Papagájokból ha szelíd és beszélni tanítandó pél
dányt szeretnénk, mindig fiatal, hím madarat vásároljunk 
Ha van pénzünk és időnk, válasszunk igazán nagy papa
gájokat, melyek hosszú életű társaink lesznek. Ide sorolható a 
nagysándor-papagáj, jákó, különböző amazonpapagájok, 
kisebb kakaduk és arák. Ezen fajok választásakor csak 
CITES papírral rendelkező és tenyésztett, gyűrűzött mada
rakat vásároljunk meg.

A sorozat következő részében a díszmadarak elhelyezéséről 
írok.

H orváth F erenc (liszínád árt eny észt Ó

Viczena Istvánné

Télutó
Mátyás napján hideg szelek 
fújdogálnak,
Borongás az ég i.s,
Fák ágain bimbók, rügyek, 
Kis cinegék énekelnek.

Lomb hullatta erdő között, 
Hóvirágra lelünk.
S a fehér szirmú kis virágból 
Csokrokat, kötünk.

Csörgedező patak partján 
Ezüst színű, barkaágak 
Bársony ruhát öltöttek. 
Búcsúznak a télutótól, 
s a havas felhőktől.

Dudorászi.k a böjti szél:
A farsangnak vége,
Temessük el. a telet,
Jövő esztendőre.

Megszólalnak a tülkök, 
Csörögnek, a láncok, 
Hamvazkodó legények, leá
nyok
Maskarában ropják a táncot.

Megtelnek a kosarak,
Finom kalácsokkal,
S összeülnek a legények, 
Vidám lakomára.
Nagyot, esznek, nagyot isz
nak,
Szól a zene, szól a nóta, 
így múlik el farsang utója.
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EURÓPA É5 AZ 11 öö ÉVES M AGYARDR5ZÁG
Kétségkívül nagy utat kellett megten

niük honfoglaló elődeinknek, hogy a már 
letelepedett hűbéri társadalmat alakító 
nyugatiak színvonalára jussanak, tisztel
jék a magántulajdont, elfogadják a szelíd
ség és szeretet vallását. Ezen az úton Ár
pád-házi királyaink, akik a pogány karizma 
(6 ujj) és a keresztény szentség hordozói 
voltak, eredményesen vezették népünket.

A kalandozások kudarcba fulladása u- 
tán két rendkívüli bölcs uralkodónk, Géza 
és István belátta, hogy ha nem akarunk az 
előttünk itt járt nomád népek sorsára jut
ni, el kell fogadnunk a nyugati normákat. 
Nem a keleti életszemlélet, a nomád pász
torkodás és a pogány értelemben vett sza
badság, sem pedig a bizánci kultúra (bár
milyen magas is) a fejlődés útja. Elfogadtuk 
a nyugati frank mintákat: államszervezés, 
egyházszervezés, a keresztény életeszmény. 
996-ban Pannonhalmán már működik az 
első magyar- iskola! De meg tudtuk ó'iizni a 
nemzeti függetlenségünket azáltal, hogy 
István nem a német-római császártól, ha
nem a pápától kért koronát. Különös érde
kessége a történelmi helyzeteknek, hogy 
Csehország mér ekkor megvolt, de csak a 
XIII. században lett királyság, a Hartvik 
legenda szerint pedig a lengyel király is épp 
akkor kért koronát a pápától, amikor 
István, de a pápa István térítő érdemeire 
való tekintettel neki adta át az előzőleg a 
lengyeleknek szánt koronát. Tehát már 
akkor is együtt törekedtünk Európa felé.

Mennyire lett Magyarország a ke
resztény Európa része? István királyunk 
Márián keresztül a keresztény Isten vé
delme alá helyezi országát. A behívott 
szerzetesek tanítják a fejlettebb földmű
velésre, kézművességre, kultúrára a ke
ménynyakú magyar lakosságot. A keresz
tény életideál az Árpád-házi királyi család 
sok tagjának életében valósul meg: maga a 
mélyen hívő István, akinek ellentmondásos 
feladatát a Szörényi-Bródy féle rockopera is 
remekül világítja meg. “Törvényedre sújt le 
kardom, ha ölnöm kell, hogy védjelek.” A 
liliomos Imre herceg, László, aki köré 
bizonnyal nem véletlenül szövődött a legen
dák sora, Árpád-házi Szent Erzsébet, a 
thüringiai Lajos őrgróf felesége, IV. Béla 
testvére, akinek szegények felé forduló 
önzetlen szeretete Európa művészeit is 
megihlette, IV. Béla leánya, a Nyulak- 
szigeti apáca: Boldog Margit, aki élet
áldozatával engesztelt országa bűneiért, és 
az apa fiú ellentétek feloldásáért.

De nyugatra szakadt fiai után sokszor 
utánunk nyúlt az ázsiai Kelet. Már kezd
tünk beépülni az európai rendbe. Leráztuk 
Bizánc felénk irányuló hatalmi igényét, 
segítettük Nyugatról a Szentföldre induló 
keresztes hadjáratokat, sőt II. Endre kirá
lyunk részt is vett benne. Már megindult a 
rendi szervezkedés is, a királyi és főnemesi 
túlkapások miatt a köznemesek, vagyis a 
királyi szerviensek, s 7 évvel a haladó angol 
Magna Charta után megtörtént első alkot
mányos törvényünk megszövegezése, az 
Aranybulla 1222-ben, amikor 1241-ben a 
tatárok rohama teljesen elpusztította az 
országot.

IV. Béla királyunk nagy dolgot cselekedett, 
amikor 2. honalapítóként megvalósította az 
újjáépítést. Sajnos, az Árpád-ház, ez az 
igazán nemzeti és első uralkodó házunk 
rövidesen kihalt, s a nápolyi Anjoukra: 
Károly Róbertre és Nagy Lajosra várt a 
feladat, hogy az országot az interregnum 
időszaka és a kiskirályok hatalmaskodása 
után megerősítse. De nekik is sokat köszön
hetünk. Mindent elkövettek, hogy orszá
gunkat a nyugati színvonalra emeljék. 
Károly Róbert fellendítette a bányászatot. 
A világ aranytermelésének 1/5-e akkor 
Magyarországról került ki. A magyar 
aranyforint kiváló nemzetközi fizetési 
eszköz lett. 1335-ben a lengyel és cseh 
királlyal szabályozzák az E-D irányú 
kereskedelmi forgalmat. Nagy Lajos szemé
lyében a lovagkirály eszménye, udvarában 
a lovagi játék és kultúra virágzott fel. A 
művészet magas fokát a Kolozsvári test
vérek: Márton és György Sárkányölő Szent 
György szobra bizonyítja, mely már a re
neszánsz előfutárának tekinthető.

Lajos a “nagy” jelzőt hódításainak kö
szönhette, Lengyelország és a déli bánsá
gok területével elekor volt a legnagyobb a 
magyar birodalom: erről írhatta a költő 
némi túlzással:

“Nagy volt hajdan a magyar, 
nagy volt hatalma, birtoka.
Magyar tengerbe hunyt el 
észak, kelet, dél hulló csillaga.”
Ma ezt a magyarságot már nem érté

keljük annyira, mert részben dinasztikus 
családi érdekeit szolgálta, bár az is igaz, 
hogy jó érzékkel itáliai szövetséggel akart a 
Balkánon erős hatalmat kialakítani, s ez a 
török hatalom megerősödésével nagyon jó 
lépés lett volna, de birodalma halála után 
összeomlott. Az utána következő Luxem
burgi Zsigmondnak már a támadásra erős 
török birodalommal kellett számolnia, ho
lott az Árpád-korban a Balkán irányában 
még a magyarság volt a hódító. A nikápolyi 
csatában sikerült az európai hadviselés leg
javát felsorakoztatni a török ellen, de hiá
ba, a török katonailag erősebb volt. Ettől 
kezdve Európától nem kaptunk segítséget, 
bár Zsigmond német-római császár is volt. 
Zsigmond udvarában jelentős képzőművé
szet virágzott. A Zsolnay László által meg
lelt szoborfejek, késő gótikus szobrok igen 
magas művészi színvonalról tanúskodnak.

Az első komoly török támadás Nándor
fehérvárnál 1456-ban történt. Egész Eu
rópa aggódva figyeli a fejleményeket és 
megtörténik a csoda: Hunyadi János meg
állítja az egész Európát fenyegető török tá
madást. Felzúgnak azóta a harangok 
Európa-szerte minden délben. Aztán talán 
egyik legfényesebb időszaka a magyar tör
ténelemnek: Hunyadi Mátyás uralkodása. 
Mátyás a gazdaságilag, politikailag zava
ros helyzetben lévő országot virágzóvá te
szi. Zsoldos hadsereg, ügyes adóztatás, 
mely nem nyomorba dönt, hanem jólétet 
biztosít. Reneszánsz műveltség, Hess And
rás nyomdája, a gyönyörű Corvinák= kézzel 
írott pompás könyvek...

Folyt, a következő számban

B e m u ta + k o z iU  az o r o s z lá n y i  
K eH 'b  CK r á to k  K ö

(rem én y ek b en  g a z d a g o d v a . ..

Egy éve, hogy dr. Magyar Henrikné 
Ilike átadta ifj. Horváth Ferencnek az 
oroszlányi kertbarátok szakkörének ve
zetését. Ilike hosszú éveken át segítette 
tudásával a kezdő és haladó kertészeket 
Úgy gondolta, legyen fiatal vezetője a 
szakkörnek, ő ezután is segíti tapaszta
latával, ha szüksége lesz rá.

A Dubovinszky házaspár vállalta a 
gazdasági ügyek intézését és a kirán
dulások szervezését. Kora tavasszal el
mentünk a Kertészeti Egyetem kiállí
tására, csodálatosak voltak az akkor nyí
ló nárciszok és tulipánok. Aki akarta, be
szerezhette az első palántákat és dísz- 
bokrokat. Szeptemberben Gödöllőre láto
gattunk az Országos Mezőgazdasági Ki
állításra. Sok mindent láttunk. A kiállí
tásnak volt egy utcája, ahol a Pest me
gyei Kertbarátok Köre tartotta a bemu
tatóját. Amikor elmondtuk, hogy mi is 
kertbarátok vagyunk, nagyon kedvesen 
kínáltak minket a különleges gyümölcse
ikből. Délután meglátogattuk a Grassal- 
kovich kastélyt.

Szintén szeptemberben megnéztük a 
Nemzetközi Virágkiállítást Szigetszent- 
miklóson. Úgy éreztük magunkat a sok 
ezer virág között, mintha virágország
ban járnánk. Nagyon sok volt a külön
leges virág, de a fődíjat a virágok király
nője, a rózsa vitte el. Nála csak az ára 
volt szebb, egy szál rózsa ezer márkára 
volt biztosítva.

Hazafelé betértünk Martonvásárra. 
Sétáltunk az ősparkban és a titkokat sej
tető öreg fák alatt. Megcsodáltuk a 
Brunszvik kastély gyönyörű épületét, és 
megnéztük a Beethoven emlékkiállítást.

Még egyszer indult csoport Budapestre 
az orchidea kiállításra, ami szintén gyö
nyörű élményeket adott.

Egész évben sok mindent láttunk, 
sokat tapasztaltunk, amit a kisker
tünkben hasznosítani tudunk, úgy a régi 
tagok, mint akik csak ebben az évben 
léptek be a szakkörbe. A Bányásznapon 
nagy sikerű terménybemutatót és kiál
lítást rendeztünk.

Az évet decemberben zártuk, Szabóné 
Betka vezetésével szép karácsonyi asz
tali díszeket készítettünk.

Terveink vannak erre az évre is, 
várunk minden érdeklődőt a hónap utol
só keddi napján 17 órától az MKK-ban, 
ahol hasznos előadásokat hallunk.

Szeretnénk a klubtagokkal újra kirán
dulni, tapasztalatot gyűjteni, amit itthon 
s mi kis kertünkben hasznosítani 
tudunk.

D iószegi Gáborné
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Azoknál a gyermekeknél, akik az idén 
7 évesek lesznek (tehát 1990-ben szület
tek), szintén fontos vagy kívánatos lehet a 
fejlettségi vizsgálat. Ők már nem “repe- 
tázhatnak” az óvodában (kivéve orvosi ja 
vaslatra), de eldöntendő kérdés lehet, 
hogy sima vagy kis létszámú osztályba ke
rüljön a gyermek, hogy terhelhető-e tago
zattal, vagy hogy értelmi fogyatékosság 
gyanúja esetén indokolt-e a tatai Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság 
vizsgálata.

Kis létszámú osztályt azoknak a tanu
lóknak a számára szervez, ill. indít az ál
talános iskola, akik
-részképességzavarral küzdenek, és/vagy 
-fejlődésük lassúbb ütemű vagy egye
netlen,
-megkésett beszédfejlődésűek, beszédhi
básak,
-szorongó, gátolt viselkedésűek, vagy ép
pen hiperaktívak,
-figyelemzavarosak,
-beilleszkedési, alkalmazkodási zavarral 
küzdenek stb.

Ezeknek az osztályoknak a tanulólét
számát 15 főben maximálták, az oktató
munkának része az egyéni és kiscsoportos 
speciális fejlesztés, korrepetálás. Bár a 
tantárgyi követelményrendszer megegye
zik a sima 1. osztályéval, a haladási tempó 
kevésbé feszült, a gyermekek képességei
hez igazodva megengedőbb, rugalmasabb.

Tapasztalataink és a visszajelzések 
szerint az iskolaérettségi vizsgálatok 
hasznosítása, és -sok esetben- szükséges
sége vitathatatlan. Az utóbbi években 
egyre több szülő kéri önként (s ez jó jel) a 
vizsgálatot, mert kíváncsi gyermeke ké
pességeire, fejlettségi szintjére.

A vizsgálatokat 3 szakemberből álló 
team-ben végezzük. Csoportos és egyéni 
vizsgálati helyzetben “mérjük” az isko
lakezdéshez szükséges képességek, kész
ségek fejlettségi szintjét, s az iskolaérett 
viselkedés kritériumait.

Játékos, érdekes feladatok követik egy
mást az iskolás szituációt imitáló vizsgá
lati helyzetben. Az ábrázolás, mennyiség
fogalom, gondolkodás, figyelem, emlékezet 
vizsgálata mellett megállapítható a gyer
mek motiváltsága, feladattudata, munka
érettsége, beszédkészsége, általános tájé
kozottsága, képezhetősége stb.

A tényleges vizsgálatot a szülőkkel való 
beszélgetés előzi meg. Ekkor már az óvó
női vélemény birtokában vagyunk, s ez ko
moly segítség ahhoz, hogy jobban megis
merjük a gyermeket. Meghallgatjuk a 
szülő elképzeléseit, szempontjait, s ezeket 
messzemenően figyelembe vesszük javas
latunk kialakításában.

Vizsgálatainkon gyakran részt vesznek 
a gyermekek óvónői, s idén először egy al
sós tanítónő is rendszeresen látogatta és 
segítette a team munkáját. A vizsgálat 
után a szülőkkel és a szakemberekkel tör
ténő együttes megbeszélés alatt születik 
meg a közös döntés, s adjuk ki a szakvé
leményt, ami a gyermek érdekeit képvi
seli.

K ellem é  Vojczek M ariann  
in tézm ényvezető p sz ich ológu s

K€DV€S SZÜLŐK!
A tantárgyak tanulásának egymásután

jában ügyeljünk arra, előzze meg a szóbeli 
lecke, a szabályok megtanulása az írásbeli 
házi feladat elvégzését, a szabályok gyakor
lati alkalmazását.

PL: Megtanulták a mondatfajtákat. El
mondatjuk velük a szabályt, a megha
tározásokat. Példát mondatunk mindegyik 
mondatfajtára. Keressen az olvasó
könyvben vagy más irodalmi műből monda
tokat. Olvassa hangosan fel. Indokolja meg, 
milyen mondat, miért az. Látott szövegben 
hallás után felismertetni. íijon önállóan, 
vagy mondjon különböző mondatokat! A 
helyes megoldásra ügyeljen! Alakítsa át a 
mondatot! Pl.: Nyílik a hóvirág. Nyílik már 
a hóvirág? De jó, nyílik már a hóvirág! Bár 
már nyílna a hóvirág! Nyíljon már ki a 
hóvirág! Fordítsunk gondot arra, hogy a 
gyei'mekek helyes módon tanulják a szóbe
li leckét. A szöveget előbb lassan kell né
hányszor végigolvasni. Ha hosszabb a 
szöveg, helyes az első olvasást követően rö- 
videbb, értelmes részekre tagolni. Az egyes 
részek legfontosabb mondanivalójának 
megállapításával, s majd ezután kell meg
próbálkozni elmondásával. A szövegvissza
mondás helyessége olvasással ellenőriz
hető. Ügyeljünk arra, hogy a tanult a- 
nyagot -versek, prózai művek, idézetek 
kivételével- ne szó szerint, hanem saját sza
vaival adja elő a gyermek. Az egyes részek 
elolvasása után kérdést tehet fel, amelyre a 
szöveg alapján összefüggő választ is adhat. 
A helyesen feltett kérdés a rész lényegét 
fejezze ki.

Ügyeljen a szülő a gyermek helyes be
szédére is . Az “és” kötőszót ne használja so
kat! Ne ismételje a szavakat! Bíztassuk, 
gondold meg mit akarsz mondani, ezután 
nyugodtan fejezd ki a gondolatodat!

A helyes beszédre, a szókincs gyarapí
tására nagyon jó alapul szolgál az 1-4. osz
tályban az olvasmányok tartalmának el
mondása is. A vázlat elkészítése is segíti a 
tartalom vagy szövegmondásban.

Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy 
az iskolában kijelölik az anyag lényegét, s 
ezt kell összefüggően, értelmesen elmonda
nia a tanulónak. Akkor nem lesz nehézség 
ebben, ha a gyermek érdi a feladatot, ha 
megélhette a tananyagot.

A szülők ne végezzék el az otthoni tanul
mányi munka egyetlen részletét sem a 
gyermek helyett, de ne is hagyják magára. 
Segítséget csak akkor nyújtsanak, ha az 
önálló próbálkozás kudarcot vallott. Ez 
esetben se adják készen a megoldást, segít
ségük tartalma a helyes megoldás irá
nyába való elindítás legyen. Ha ilyenkor is 
úgy érezzük, hogy nem tud megbirkózni va
lamely feladatával, beszéljük meg a pe
dagógussal, s gondoskodjunk közösen a hi
ányzó megértés pótlásáról, az önálló alkal
mazáshoz szükséges jártasság kialakí
tásáról.

Gyakoroljuk a gyermekekkel az összea
dást, kivonást, szorzást, osztást fejben. Mo
sogatás, néha séta közben játszva 
kérdezhetjük: 8+4=?, 9+5=?, 9x6=?, 7x4=?, 
14-3=?, 17-8=?, 36:4=?, 72:9=? stb.

A választ eleinte lassabban, majd mindig 
határozottabban mondja ki a gyermek, 
írásban is készíthetünk feladatokat. Ha
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tározzuk meg, mennyi idő alatt kell el
készülnie velük. A szöveges feladatoknál 
győződjünk meg:

-érti-e a szöveget?
-fel tudj a-e állítani a megoldási tervet? 
-pontosan elvégzi-e a kijelölt műve

leteket?
-választ ad-e a kérdésre?
-gondos, pontos-e a munkája? stb.
A szöveg nem arra a műveletr e utal, mint 

amellyel az összefüggések felismerésével 
meg kell oldaniuk. Sok fordított szövegezé
sű feladatot oldjunk meg. A megértést rajz
zal, a mennyiségek ábrázolásával, viszo
nyításával könnyítsük meg. (Számegyenes) 

Pl.: egy dobozba 250 db vaj fér, 50 darab
bal több, mint amennyi sajt. Hány doboz 
sajt fér egy ugyanakkora dobozba? A meg
fordítás lényege: így hallom: vaj>sajt. Igv 
fordítom meg: sajtcvaj.

250 db vaj 50>sajt
sajt 250-50=200 < 250 vaj. Tehát a sajt 50 

darabbal kevesebb, mint a vaj.
200 a sajt, 250 a vaj. 250-200=50 a 

különbség.
Az egyik szám 36, tizenhattal kevesebb, 

mint a másik. Mennyi a másik szám?
36<16 *? 36+16=* *=52 a másik szám. 

Ellenőrzés: 52-16=36.
Zsuzsi 20 Ft értékű bélyeget vásárolt. 

Négyszer annyit, mint Andi. Hány forintért 
vásárolt bélyeget Andi?

Döntsük el, kinek volt több pénze? 
Zsuzsinak, mert ő négyszer annyit ho

zott, mint Andi. Andi akkor négyszer ke
vesebbet, tehát húsznak a negyedrészét 
költötte el.

20:4=* *=5
Válasz a kérdésre: Andi 5 forintért vá

sárolt bélyeget.
Egy autóversenyző 159 km-t tesz meg 

óránként. Hány perces út van még neki 
hátra a 954 km-es távból, ha már 3 órát 
autózott?

1 óra alatt 159 km-t tesz meg. 3 órát 
autózott már. 159 kmx3=477 

Tehát megtett 477 km-t. Az egész út 954 
km, ha ebből megtett 477 km-t, akkor 477 
km van még hátra, ami pontosan az egész 
út fele.

954 km-477 km=477 km van hátra. Tehát 
a másik feléhez is 3 órára, azaz 180 per cre 
van szüksége.

1 óra 60 perc 3 óra 60 percx3= 180 perc. 
Megoldási terv: 954 km- (3x159 km)= *
*= 477 km.
Persze -a matematikai példák is bi

zonyítják-, hogy az előzőleg felvetett prob
lémákat jól meg tudjuk oldani, fontos, hogy 
a gyerek tudjon és szeressen olvasni. A mai 
gépesített világunkban is adjunk könyvet a 
kezükbe, beszéljük meg velük a mű cselek
ményét. Mi volt benne a legérdekesebb rész 
számára? Milyen új ismeretet tudott meg 
belőle? A kötelező olvasmányok, az ajánlott 
könyvek segíthetnek bennünket ebben.

Ha az iskolába lépés első pillanatától 
kezdve okosan segítjük gyermekünket, 
elérjük, hogy önállóan is el tudja látni mun
káját, a tanulást. Nem késő soha elkezdeni, 
ha valahol baj van. Türelemre, időre, buz
dításra van szüksége a gyereknek, érezze, 
én is számíthatok valakire a problémáim 
megoldásában. Legelsősorban szeretet és 
nem szigorúság szükséges a neveléshez!

S ok  tü re lm et, ö rö m et és  s ik e r t  k ívá n  ct 
k ö zö s  m u n k á h oz : a  T anító n é n i .
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M E R K U R I U S Z
Szerkeszti a Hallév Csillagász Szakkör

A EEKETE-LYUK  
ELÁRULJA MASÁT
1939-ben dolgozták ki a neutroncsil

lagok elméletét, azon égitestekét, amik 
bizonyos fajta csillagrobbanások után 
maradnak vissza, és tisztán a semleges 
töltésű, neutronnak nevezett részecskék 
építik fel.
Megvizsgálták azt is, mi van akkor, ha a 
csillag tömege növekszik. Ez azért ér
dekelte a tudósokat, mert mint tudjuk, 
minél nagyobb egy test tömege, annál 
nagyobb a felszíni gravitációja. Ha a 
csillag tömege meghaladja a Nap három
szorosát, akkor még a neutronok sem 
képesek ellenállni a rendkívüli tömeg
vonzásnak, ami az adott csillag összerop
panása után bekövetkezik. A neutron- 
csillag összehúzódik és egyre sűrűbbé 
válik, majd a növekvő gravitációs erő 
hatására az összehúzódás mind gyorsab
ban folytatódik. Ha egy csillag (akár 
neutroncsillag) összehúzódik, felszínén a 
tömegvonzás annál erősebbé válik, minél 
közelebb van a felszín az égitest mag
jához. A csillagászok által először vizs
gált fehér törpének, a Szinusz B-nek a 
tömege pontosan megegyezik a Napéval, 
de mivel felszíne sokkal közelebb van a 
középpontéhoz, mint a Napé, így a felszí
ni gravitációja is sokkal nagyobb, (A Na
punkon egy 100 kg-os ember durván 3 
tonnát nyomna, egy fehér törpén billió- 
szőr annyit! - a szerk.) A fekete-lyukak 
voltaképpen a hatalmas vonzóerő csap
dájába esett égitestek, anyaguk ponttá 
zsugorodik, s talán el is tűnik a világe
gyetemből; a gravitáció fogságából még a 
fény sem szabadulhat -tehát sötétek. E 
láthatatlanná vált égitesteket John 
Archibald Weeler nevezte el fekete
lyukaknak (black hole).
Hogyan árulják el, leplezik le magukat? 
Például, ha egy csillag a fekete-lyuk kö
zelébe kerül, az elszívja a csillag anyagát 
és a csillag alakja eltorzul. Az elvonzott 
csillaggázok pályára állnak a fekete
lyuk körül és keringés közben ún. akkré- 
ciós korongot hoznak létre - akár az 
egész csillagot felfalhatja a kozmikus 
kannibál. “Táplálkozása” közben erős 
röntgensugárzás szabadul fel, ami 
speciális távcsövekkel érzékelhető.
Lám, a telhetetlen zabálógép elárulta 
magát...

Olvasm ányai a lapján írta:
M ár A ndrás 6. oszt. tanuló

ISTEN, A 
JOLLY JOKER

A világ keletkezése. Mítoszok, legen
dák, vallási rendszerek állnak elő ősidők 
óta különböző magyarázatokkal, elkép
zelésekkel. Az emberi gondolkodás szük
ségszerűnek tart megjelölni egy pontot 
visszafelé az időben, amikor az egész el
kezdődött. A legtöbb vallás a teremtő Is
tenre bízza a probléma megoldását. Az 
időtlen Isten létrehozott egy időben jól 
behatárolt világot, egy színházat szerep
lőkkel, díszlettel és kellékekkel, s mi
közben zajlik az előadás, addig ő titok
zatosan meglapul a háttérben, esetleg 
néha súg vagy be is avatkozik.

Miért van szükség Istenre kozmoló
giai szempontból? Mert Isten Jolly Joker, 
betölti a legnagyobb kérdés támasztotta 
űrt (legalábbis látszólag): hogyan kelet
kezett a világ, hogyan lett a semmiből

ŰRBÉLI
Miben különbözik az űrrepülőgép a 

hagyományos hordozórakétáktól?
Lényegében abban, hogy sokkal na

gyobb része újrafelhasználható a világűr
ből való visszatérés után.

Az űrrepülő egyik eleme a két gyorsító 
fokozat, amik szilárd hajtóanyaggal 
működnek (a rendszer két szélén találha
tók). A másik rész az oxigént és hidro
gént tartalmazó folyékony hajtóanyag 
tartály. Ezen helyezkedik el az űrre
pülőgép, vagy más néven- orbitális egy
ség. Leginkább egy deltaszámyú szuper
szonikus repülőre hasonlít. Az orr-rész
nél van a pilótafülke, ahonnan a három 
vagy maximálisan hét fős személyzet 
irányítja az űrrepülőgépet. Törzsében a 
rakodótér található, amiben különböző
eszközök (műholdak, űrlaboratóriumok) 
juttathatók Föld körüli pályára.

A fellövés előtt 5-10 perccel feltöltik a 
nagy üzemanyag tartályt, majd 10 má
sodperccel előtte elégetik az esetleg ki
szabadult hidrogént. Indítás előtt 5 má
sodperccel begyújtják a két segédrakétát 
és az orbiteren lévő főhajtóműveket. Kb. 
40 km magasságban leválik a két segéd
rakéta és ejtőernyők segítségével le
ereszkedik a felszínre, ezek újra fel- 
használhatók. Nagyjából 110 km maga
san leválik a folyékony üzemanyag tar
tály, ami megsemmisül, elég a légkörben. 
(Ilyenkor lehet például UFO-t látni -a 
szerk.) Az űrrepülőgép “felkapaszkod
hat” még 300 km-re, ahol keringés

valami. Mai fizikánk erre legfeljebb 
éppoly spekulatív válaszokat tud adni, 
amilyeneket a vallások.

Na jó, de kérdem én: minőségileg mi 
különbség van a kettő között?

A hívő megoldottnak tekinti a kérdést 
azzal, hogy az oksági láncolat legelejére 
Istent helyezi, mint legfőbb okot, az Első 
Mozgatót, Teremtőt. Azonban ugyan
olyan megalapozottsággal kérdezhetjük: 
és Istent ki teremtette? Egy vallásos 
valószínűleg azt válaszolja: öröktől fogva 
van és kész! Ugyanezt az érvet az anyag 
örökidejűsége, mint alapvető tulajdonsá
ga mellett is fel lehet hozni, s ugyanany- 
nyit ér, mint az előző válasz.

Valószínűleg ott van a baj, hogy min
den rációnk az idő foglya, hogy az idő di
menziójában létezünk, melynek alapvető 
kategóriái (legalábbis az ember mikro- 
szintjén) a kezdet és a vég. Ám lehetnek 
más dimenziók, ahol ezek a fogalmak ér
telmetlenek. Sőt, lehetséges, hogy a mi 
négydimenziós tér-időnknek hívott vala
miben is értelmetlenek, de mivel a fogal
mak végső soron emberi “találmányok” , 
korántsem biztos, hogy tőlünk független, 
objektív valóságot képesek megragadni.

Az örök kérdés marad.
Isten nem old meg semmit...

F orgács J ózse f

INGÁZÓ
közben elvégzi feladatait. Robotkarjával 
kiemelhet rakteréből műholdakat vagy 
egyéb hasznos terhet. (Február közepén 
ilyen módszerrel fogta be a Discovery ja
vítására a Hubble-űrteleszkópot -a 
szerk.) Küldetése lejárta után belép a 
légkörbe, a súrlódás fékezi le, s az így fel
szabaduló óriási hő ellen speciálisan 
vegykezelt kerámialapok védik. Sikló
repülés után landol -a nagy kifutópályán 
300 km/h sebességgel ér földet. Ezután 
karbantartás következik, s jöhet az új 
fellövés.

Az USA űrrepülőgép flottája négy 
darabból áll: Columbia, Discovery, Ende- 
avour, Atlantis.

O lvasm ányai a lapján írta: 
B enedek F eren c 6. oszt. tanuló
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OROSZLÁNY
*

Áruajánlata

A Z  OROSZLÁNYI
KÖZÖSSÉGI RÁDIÓ
létrehozását tervezzük!

Várjuk azok je len tkezését -  

személyek, szervezetek-, akik 
részt vállalnak, segítenek 

ebben!

TJX MOSÓPOR
3.6 kg 855,-

BIOPON
3.6 kg 869,- 

TOMI KRISTÁLY
5.4 kg 939,-

PERSIL
3.6 kg 1090,-

DISPERSIT
16 1-es 3450,- 

LIMIT zom áncfesték
1 1-es 838,- 

PAPÍRZSEBKENDŐ
100 db-os 69,-

H fíP U T€L€FO N  
HfífíTMfíNN és TSfí-tói

Kedvező áron, 
jó  minőségben

G f í f í f í N c m v n L ,  H a m m

@361-926 vagy 

06-20-264-671

A MÁJ KI NÉPFŐISKOLÁI 
TÁRSASÁG, A KÉTHETES ÉS 

AZ OVTV

I N G Y £ M E $ 
ÚJSÁGÍRÓI  

TANFO LYAM A
MÁRCIUS 22-ÉN 

10 ÓRAKOR 
KEZDŐDIK 

AZ MKK-BANI

Találkozunk március 10-én 
16.00-18.00 óra k ö z ö tt a 
M űvelődési K özpont és 

Könyvtárban. 
Akadályoztatás esetén írásban 

adja ie  szándékát az 
MKK információjában.

ÉRTESÍTJÜK A 
CIVIL FÓRUM 

TAGSZERVEZETEIT,

HOGY KÉRÉSÜKRE 
1997. MÁRCIUS 8-ÁN 

(SZOMBATON) 9-16 H-IG 
AZ MKK-BAN 

PÁLYÁZATÍRÁSI 
TRÉNINGET TARTUNK.

A részvétel ingyenes!

Színes, 
egy- és 

többszínű 
céges 

levélpapírok, 
borítékok, nyomtatványok 

gyártása.

Rövid határidővel!

Könyvkötészetünk könyveit 
helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDA 
OROSZLÁNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR 

MÁRCIUSI PROGRAMJAI
I- jén  17.45 TOP fil/n
ÉRZÉKEK ISKOLÁJA színes magyar film 
4-én 17.45 TOP film KALANDOROK 
színes, amerikai film
6- án 18.00 BIBLIAI ELŐADÁS 
Hol a határ...
A jogos harag és az indulat
7- én 14.00 NAPKÖZIS MOZI
A NOTRE DAME-I TORONYŐR 
a Walt Disney stúdió filmje
8- án 17.45 TOP film SENKI BOLONDJA 
színes, amerikai film
II- én 17.45 TOP film ALKONYAITÓL 
PIRKADATIG színes amerikai film 18 éven 
felülieknek
13- án 18.00 BIBLIAI ELŐADÁS
Hol a határ... A felelősség és aggodalmas- 
IlocI as
14- én 20.00 BLUES KLUB Fellép a 
Rémember együttes
15- én 17.45 TOP film FRANCIA CSÓK 
színes, amerikai filmvígjáték
17- én 10.00 OVI MOZI
19.00 Bérletes színházi előadás APÁCÁK 
az Észak Komáromi Jókai Színház előa
dásában
Rendező: Mikó István meghívott vendég
18- án 17.45 TOP film FEJJEL A FALNAK 
színes, amerikai film
20-án 18.00 BIBLIAI ELŐADÁS 
Hol a határ...
A szép és a rút, az ízléses és az ízléstelen 
22-én 17.00 Az MKK-ban működő klubok, 
szakkörök TAVASZI TALÁLKOZÓJA 
17.45 TOP film TISZTÍTÓTŰZ színes 
amerikai akciófilm 16 éven felülieknek
24- től MAKETT KIÁLLÍTÁS
25- én 17.45 TOP film 
RAGADOZÓK színes, amerikai kalandfilm
26- án 9.00, 10.00 OVISZÍNHÁZ 
PINOCCIO a győri Csörgősipka Színház 
előadása

HUB6R ÜZLCTHfiZ
Festékáru, tapéta, 

szőnyegpadló, csempék, 
járólapok kaphatók! 

Győződjék meg szerény 
árainkról!

Fürst S, u. 13. 
© 34/362-404

Gázkazánok, boylerek, 
konvektorok
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Köztünk éln@k

M I N D E N K I  M A M I J A
Angella nénit még Tatabányáról, egészen fiatal asz- 

szony kora óta ismerem. Mindig tevékeny, pezsgő- 
nyüzsgő, örökösen szervezkedő, és cselekvésben elöljá
ró, igazi mozgalmi ember volt, és ugyanaz ma is, 
nyolcvanegy évesen.

Róla valóban elmondható, hogy örökifjú, mert még 
a nyolcadik x után sem csökkent az aktivitása.

Oroszlányban tán nincs is olyan ember, aki ne is
merné őt, Vörös Dezsőnét, Mamit, mindnyájunk ma
miját. Igaz, most kicsit lelassította a 
mozgását a lábtörés, de ma is tervez és 
szervez. Most se nyugszik. Jelenleg ő a 
Nyugdíjas Klub vezetője. A látogatók 
egymás után adják a kilincset. Közülük 
egyik a szomszédasszony, kinek létezé
séért Mami külön hálákat rebeg a Te
remtőnek, noha egyáltalán nem vallásos.
Azt mondja, hogy kevés ilyen jó szom
széd létezik a világon, áldott jó lélek. El
hiszem, mert ezúttal is azt kérdezi, hogy 
mire van szükségei Ellátja étellel, ital
lal, bevásárol, segít, amiben csak tud.

A Nyugdíjas Klub tagjai közül már 
mindenki meglátogatta, de még most is 
jönnek. Aztán érkeznek barátok, test
vérek és ismerősök. Soha sincs egyedül.
Vonzza magához az embereket. De hát csoda ez? An
gella néni életét egyetlen nagy érzelem hatotta és ha
tározta meg, a szeretet. Ez vezérelte egész hosszú éle
tén keresztül, mind a mai napig. Akik ismerik őt, a- 
zok tudják felőle, hogy egy nagyszerű közösségi em
ber, aki emberi kapcsolatok nélkül elképzelni sem 
tudja az életét. Mami nemcsak örökifjú, de örökéletű 
is lesz a planétán, mert mindig annyi a nyüzsögni- 
valója, hogy meghalni sem ér rá.

Mindig ilyen volt. Emlékszem, még kislány korom
ban történt, közvetlenül a háború után, amikor An
gella néni a Magyar Demokratikus Nők Szövetsége 
vezetőségi tagjaként szervezte a napközi otthon lé
tesítését, melyet az akkori nehéz időkben a Nemzeti 
Segély és a bányai segélyalapokból hoztak létre és üze
meltettek. Az MNDSZ tagjai főztek, mostak, takarí
tottak a gyermekekre, és tették mindezt egyetlen fil- 
lérnyi ellenszolgáltatás nélkül, csupán a gyermekek 
iránt érzett anyai szeretetükből. Meg akartak menteni 
az életnek minden gyermeket. Biztosítani akarták szá
mukra a védett környezetet, a mindennapi normális 
étkezést, miközben sok anya kényszerült munkát vál
lalni, miután a családapák elestek a háborúban, vagy 
hadifogságba kerültek és a család kenyérkereső nélkül 
maradt. A rászoruló családokat támogatták, gyerme
keiket etették, felruházták. Sokszor, ha máshonnan 
nem kaptak pénzt erre a célra, akkor kulturális ren
dezvényeket tartott az MNDSZ és a Vöröskereszt, 
melyeknek bevételét a gyermekek segélyezésére fordí
tották. Angella néni alapító tagja volt a Nőszövet
ségnek, éppúgy, mint a Vöröskeresztnek és a Szakszer

vezetnek. Mindegyik szervezetnél vezetői posz
ton dolgozott, csupán társadalmi munká
ban, minden anyagi ellenszolgáltatás, fi
zetség nélkül. Mosolyog, ahogy felidéződnek 
benne az akkori emlékek. “Csak azt tettük, 
amit kellett, és ha újra kezdhetnénk, megint 
ugyanezt tennénk.” Ha tettekről beszélj min
dig fejedelmi többesben szól. Sohase O, min

dig m.i. Aki másokért élt, becsvágyat nem ismer.
Vittek bennünket, az akkori tatabányai gyerme

keket nyaraltatni és táborozni. Intézték az óvodákban 
és iskolákban a napi egyszeri étkeztetést, hogy éhes ne 
maradjon egy gyermek sem. Hozták számunkra a me
leg tejet, kávét, kakaót és zsemlét. Bizony, a háború 
után ők, a Demokratikus Nőszövetség tagjai, élükön 
Angella nénivel, voltak a mentő és őrző angyalaink.

Egy szatyorból díszes dobozokat és okleveleket önt 
az asztalra. A dobozokból kitüntetések, 
érmek, plakettek csillannak elő. Meg sem 
lehet számolni, olyan sok van belőlük. 
Mami sorolja őket: Munka Érdemrend 
ezüst fokozata, 1979. Munka Érdem
rend, 1956. Érdemes társadalmi munká
ért az MNDSZ kitüntető oklevele, Érde
mes társadalmi munkáért kitüntetés, a 
Hazafias Népfront oklevele. Ezüst Ér
demrend a 25 éves bírósági, népi ülnöki 
munkáért. Aztán egy gyönyörű bronz 
plakett 1974-ből, amikor 20 éves fennál
lását ünnepelte a város, és ezzel a plaket
tel tüntették ki Angella nénit a városért 
végzett kiváló társadalmi munkájáért.
A rengeteg kitüntetést hosszú lenne mind 

felsorolni. Csupán azt bizonyítja valamennyi, hogy 
aki kapta, annak társadalmi munkája elisme
réseként adományozták. Társadalmi munkából pedig 
meggazdagodni nem lehetett sem a. Kádár-rendszer
ben, se előtte, se utána. Aki egész életét az emberek 
szolgálatának szentelte, az nem épített sarokházat, se 
balatoni nyaralót, mert amíg dolgozott, nem ért rá 
meggazdagodni, s aki másokért élt, az magára soha
sem gondolt.

Angella néni nem csügged a jelenlegi nehéz kö
rülmények láttán sem, mert ő az örök optimista, aki 
azt vallja, hogy mindig volt valahogy és lesz is. Amíg 
él, nem csügged. Semmit nem sokall és nem is keve
sell. Egész életében kevésből kellett megélnie, családot 
nevelnie, és abból a kevésből jutott mindenkinek. Fel
nevelte és iskoláztatta két fiát, Dezsőt és Lacit. Amíg a 
férje élt, könnyebb volt az élet. Most csak ebből az egy 
kicsi nyugdíjból kell boldogulnia, hiszen mire min
dent kifizet, alig marad megélhetésre.

Mégis, még ebből a kevésből is jut az unokáknak is. 
Felragyogó szemmel mondja: "A legnagyobb boldogsá
got már az unokáim és a dédunokáim jelentik szá
momra. Van négy unokám és hat dédunokám, a hete
dik most van útban.”Aztán hozzáteszi még: "Nem kell 
itt túl sokat beszélni az én életemről. Aizért éltem, hogy 
segítsek azokon, akik a segítségemre szorultak. Az a 
cél vezérelt, hogy támogassam a gyermekeket, az ifjú
ságot és az öregeket, és ezt teszem ma is."

Szívből kívánom, hogy még sokáig tudjon tevé
kenykedni, és még sokáig örülhessen az unokáinak és 
a dédunokáinak, áldott egészségben.

T ru b ic z a  Á g n e s

IMRE BÁCSI MOZIJA
Az Oroszlány Barátainak Köre 
január 23-án az MKK-ban ve
títést rendezett Kertész Imre 
várostörténeti filmjeiből.
Amikor még fiatal volt a város, 
amikor még tiszták voltak a ház
falak, amikor még voltak játszó
terek, mindenkinek volt munká
ja, lakása, kenyere és biztonsá
ga, erről az Oroszlányról szólt 
Imre bácsi mozija. Kattogott az 
öreg vetítőgép, néha sercegett a 
hang, ugrált a kép, de 10-20 év
vel fiatalabbak lehettünk, amíg 
pergett a film. Egy tűt sem lehe
tett volna leejteni, annyian vol
tunk a teremben. Városunkban a 
felsőbbség mindig tudta, mivel 
boldogítsa a népet. Épült, szé
pült a település, lakások nőttek 
ki a földből, új munkahelyek szü
lettek. Védett korban voltunk, s 
mi hálásak a prémiumért, a 
kitüntetésekért, a lakásért. Má
jus 1-jén fegyelmezett sorokban, 
önfeledt mosollyal vonultunk a 
vörös zászlóerdők alatt, ke
zünkben lufit és kis zászlócskát 
lengetve, optimista mosollyal 
integettünk a dísztribün il
lusztris társasága felé, akik né
pükre büszkén megtapsoltak 
minket, s visszaintegettek ne
künk. A végén szervezett rend
ben leadtuk a transzparenseket 
és a zászlókat, és jöhetett a 
virsli, a sör, no me;“ a kultúrmű
sor. Mi, KISZ-fiatalok, népünk 
büszkeségei, mint jóllakott nap
közisek felszabadultan viháncol- 
tunk -természetesen megfelelő
en engedélyezett keretek között- 
és tudtuk, hogy bennünk apáink 
reménye. Várt minket is a szer
vezett jövő biztonsága, az egye
nes vonalú egyenletes fejlődés, s 
elképzeltük, amint diadalmene
tünk végighalad a szocializmus 
útján, a kommunizmus napsü
tötte csúcsai felé!
S egyszer csak eltűnt szemünk e- 
lől a délibáb. Hol volt, hol nem 
volt, itt sem volt, ott sem volt, 
szép is volt, jó is volt, ‘89-ben vé
ge volt. Már csaknem elfelejtet
tük! S most itt vagyunk hiteha- 
gyottan, hámló vakolatú, ösz- 
szefirkált falú házaink között, 
félve a holnaptól, egymástól, a 
hajléktalanoktól, a kukázóktól, 
útonállóktól, rablóktól, gondos
kodó hatalom nélkül, önvédelem
re képtelenül, esetlenül, formát- 
lanul, elesetten, szabadon...
S hol van az ifjúság?
Eltűnt, mint apáink reménye...

G .Á S .

Papír,
nyomtatvány,

játék

ÍRÓSZER, 
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OROSZLÁNYBAN A  
VÉRT SZÉKHELYE
A Vértesi Erőmű Rt. 1997. február 2 1-i 

rendkívüli közgyűlése -visszaállítva az 
1996. augusztus előtti állapotot- a mi
nősített többséget (75% + 1 fő) lényegesen 
meghaladó szavazati aránnyal visszahe
lyezte a cég székhelyét Oroszlányba.

Különösen városunk polgármesterének 
küzdelmes munkáját dicséri, hogy a dön
téshozók vállalták korábbi álláspontjuk 
(tévedésük) módosítását. A VERT tevé
kenységétől közvetlenül függ az orosz
lányi lakosok mintegy 60%-ának a megél
hetése. Tatabánya esetében ez csupán 9% 
körül van. így a foglalkoztatási, szociális 
és területfejlesztési politikának sarkala
tos kérdése városunk életében a VERT 
tevékenysége.

-Bizalommal tekinthetünk a jövőbe, 
hogy a székhely ügy a presztízskérdé
seket és a várható oroszlányi (erőmű- 
bánya) fejlesztéseket érintően is pozitív 
végkifejlődéssel zárult- mondta el első 
gondolatait Székely Antal, városunk pol
gármestere.

-A tulajdonosok hány százaléka jelent 
meg a VÉRT ezen rendkívüli közgyű
lésén?

-A pontosított, számszerű adatok a 
közgyűlés jegyzőkönyvéből nyerhetők. 
Szavazásra az ÁPV Rt., MVM Rt., 
Kincstár (Magyar Állam), oroszlányi ön- 
kormányzat, Bányavagyon-hasznosító 
Rt. (észak-dunántúli), Oroszlányi Szén
bányák FA, tatabányai önkormányzat, 
TABAX-HOLDING Rt., Budapest Bank 
Rt. és a dorogi önkormányzat volt jogo
sult. Mások vagy nem jöttek el, vagy 
késtek, ezért nem szavazhattak.

-Kik maradtak távol?
-A kis önkormányzatok.

F olytatás a  6. o ldalon

TARTALOM
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AZ A SZENT MÁRCIUS
1848. március 3-án, a pozsonyi ország- 

gyűlésen, Kossuth Lajos új, átfogó prog
ramjavaslatot terjesztett elő, melyben 
alkotmányt követelt az egész Habsburg 
Birodalom számára, felelős nemzeti kor
mányt Magyarországnak, és jobbágyfel
sza b a d ítá s t , 
valamint pol
gári reformo
kat az elnyo
mott osztá
lyoknak. A 
bécsi udvar 
ta k tik ázott , 
kereste az el- r<-~' 
utasítás lehe- C V '  
tőségéit, ami- ; ^
kor váratla
nul, 1848. 
március 15- 
én, Bécsben 
kitört a forra
dalom.

Hősei a diá
kok és a külvárosi munkások voltak, 
akik rövid utcai harc után kivívták Met
ternich elbocsátását, és az alkotmány be
vezetésének ígéretét. Metternich elmene
külésével összeomlott a szentszövetségi 
rendszer.

A bécsi forradalom szikrája Magyar
országot is lángra lobbantotta. Amikor 
március 14-én este a bécsi hajóval meg
érkezett a nagy hír, az ifjúság vélemé
nyét Petőfi így fogalmazta meg: “íme, a 
forradalom förgetege már itt zúg a szom
szédban. És mi tétovázunk? Nem! Cse
lekedni fogunk... Tenni kell, és mindjárt 
holnap... hátha holnapután már késő 
lesz.”

Március 15-én reggel Petőfi, Vasvári és 
Jókai vezetésével a Pilvax kávéházból 
indult a fiatalok lelkes csoportja. Prog
ramjukat az előzőleg szerkesztett 12 
pont, érzelmeiket pedig a Petőfi tollából 
született új evangélium, a Nemzeti dal 
fejezte ki. Kis csoportjukhoz először 
egyetemisták, jogászhallgatók és orvos- 
tanhallgatók csatlakoztak, majd a pesti 
kispolgárok, s a József-napi vásárra fel
jött parasztok. Az egyre lelkesebbé váló 
tömeg előbb a Landerer-féle nyomdához 
vonult, ahol a “nép nevében” lefoglalt gé
peken kinyomtatták a szabad sajtó első 
termékeit, a Nemzeti dalt és a 12 pontot. 
A múzeum téren tartott nagygyűlésen 
már vagy tízezer ember szorongott. Pest-

Budát elöntötte a forradalmi láz. Dél
után a városi tanács is csatlakozott a for
radalmi programhoz, s a városházán 
megalakult a forradalom irányító szerve, 
a Közcsendi Bizottmány. Közben Budán 
a régi rend őrzői, a helytartó tanács urai,

7000 főnyi 
h e ly őrség re  
számítva ter- 
r o r a k c i ó r a  
gondoltak és 
azt latolgat
ták, nem len
ne-e célsze
rűbb a nyug
talanabb fejű
eket bebörtö- 
nöztetni, ami
kor kibontott 
z ász l ókkal ,  
m i n t e g y  
h ú s z e z e r  
ember jelent 

meg a kapuk 
előtt. “A nagyméltóságú helytartó tanács 
sápadt volt és reszketni méltóztatott, és 
öt percnyi várakozás után mindenbe 
beleegyezett.”- írja Petőfi naplójába, a 
boldog nap estéjén. A katonaság lábhoz 
tette fegyverét, eltörölték a cenzúrát, és 
szabadon bocsátották a politikai fog
lyokat. Az egy évvel korábban bebörtön
zött Táncsics Mihályt diadalmenetben 
vitték Pestre, ahol azon az estén a Nem
zeti Színház a Bánk bánt játszotta.

Közben a bécsi forradalom híre Po
zsonyban is új irányt szabott az egymást 
drámai gyorsasággal követő események
nek. A főrendek a császárvárosban 
történtek hatására megjuhászodtak és 
csatlakoztak Kossuth követeléseihez. A 
szabadság első boldog perceit élő bécsi 
nép határtalan lelkesedéssel fogadta 
Kossuthot, mert nem felejtették el, hogy 
ő volt az első, aki március 3-ai felirati ja
vaslatában az osztrák népnek is alkot
mányt követelt.

Közben Bécsbe megérkezett a pesti for
radalom híre, s a bizonytalan Habsburg 
Birodalom egységét komolyan veszélyez
tető helyzetben a bécsi udvar kénytelen
kelletlen engedett. Elfogadta a magyar 
országgyűlés követeléseit, s miniszterel
nökül jelölte gróf Batthyány Lajost. 
Megalakult az első magyar kormány.

Trubicza Á gnes



Mikor már özvegy volt és nála is 
volt napszámos, mindig szívesen 
látta a gyermekes anyákat, akik 
már akkor nehezen kaptak munkát 
gyermekkel együtt. A harmincas 
években már többnyire pénzzel fizettek, 
de gyermekkel együtt nemigen kosz
toltak senkit.

Volt nagyanyámnak -meg is kell le
gyen valahol- egy kis fekete borítású 
könyvecskéje, melybe fíllérnyi pontosság
gal feljegyezte a nagyapám küldte össze
gek részletes felhasználását. Ilyen téte
lek vannak: kotló, csizma, Palinak csiz
mafejelés, malacokat vettem, fűzettem 
saláriumot, egyházadó, árendát, kölcsön
kamatot üngre, kötényre való, 1-1 q búza 
vagy árpa ó'rlésért, kéményjavításért stb. 
Boldog lennék, ha azt a kis könyvecskét a 
magaménak tudhatnám.

Nagyapám második amerikai útja egy 
fél fertály földet, és egy kis szőlőbirtokot 
eredményezett. Nőttek a gyerekek, 14-16 
éves fiú vagy lány már teljes értékű 
munkaerőnek számított, s így benépesült 
az istálló 2 ló, 2 tehénnel, volt mivel meg
művelni a földet, élelemben nem szen
vedtek hiányt, csak az apát nélkülözték 
gyermekei.

1919-ben teljesen váratlanul hazatért 
az oroszlányi amerikások első csoportjá
val nagyapám. Még nem volt utasszállí
tás a háború miatt, valami csempészha
jóval jöttek. Örömmámorban úszott a 
falu.

Nagyapám úgy vette fel az ekeszarvát, 
mintha előző nap tette volna le. Izmos, 
barna, zömök ember volt. Odakint a leg
nehezebb munkát végezte a vasöntö
dében. Azt a szokását, hogy nem engedte 
puhára főni a marhahúst, biztos Ame
rikából hozta magával. Úgy szerette, ha 
rágni kellett. Talán ezért, mikor 65 éves 
korában meghalt, minden foga épen, 
egészségesen megvolt. Viszont, hogy 
egyeztethető össze, hogy halálát gyomor
vérzés okozta?

Máskülönben megmaradt külsőleg a 
maga paraszti mivoltában. Hordta a fe
hér kendervászon inget bő gatyával me
zítláb és csizmával ünnepnap. Egyszer 
egy héten szertartásosan megborotválko
zott és dolgozott látástól-vakulásig. Hogy 
pénzhez jussanak, a nagy gazdasági vál
ság idején- felcsaptak edényesnek. Csák- 
váron megrakodtak cserépholmival és 
faluztak vele, míg el nem adták. Az o- 
roszlányiak egyébként mindig nagy fu
varosok voltak. Faszénnel, mésszel ke
reskedtek. Úgy is hívták őket, “mesze
sek”. Hát az én nagyszüleim edényesek 
voltak.

A gazdaság nem volt olyan nagy. 
Tavasszal és betakarításkor összefogtak, 
de a négy férfi családtag közül egy más 
úton-módon is próbált pénzt keresni 
időnként.

Tehát férfierőben nem volt hiány, de 
köztudott, hogy ahol sok a férfi, az asszo
nyok dolga nem lesz könnyebb tőle. A fa
lusi asszonynak részt kellett venni min-
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den mezei munkában, ezenkívül azonban 
töméntelen sok munka teljes egészében 
őt terhelte. így a kenyérsütés, főzés, fe- 
jés, tejkezelés, piacozás, szapulás, mosás, 
meszelés, foltozás, az aprójószág gondo
zása, télen fonás, nyáron a kenderrel va
ló munka és a kert. Csodálatos, hogy a 
rengeteg muszáj munka mellett virágos
kert is virult nagyanyám ablaka alatt.

Ha bemegyek az istállóba (most az én 
nyulaim növekednek benne), lelki sze
meimmel látom Babicskát, amint fej, ete- 
ti-itatja a teheneket, simogatja őket. Hal
lom, a lovacskának mondja “ne....Csillag
ne”. Látom őt, szemet szór a baromfinak, 
dagaszt, tolja be a kemencébe a kenyeret, 
fűzi fel az érett pirospaprikát, pihenés
képpen ül a gádorban és zsákot foltoz. 
Látom meszelés, tapasztás közben és lá
tom ülni a terített asztal mellett meg
szokott helyén. Előtte a Tranoscius nagy
tót énekeskönyv, énekel .....  Bozse po-
zsehnati.

Amíg nagyapám élt, pontban déli ha
rangozáskor ültünk asztalhoz. Ő mondta 
el az asztali áldást, “aki ételt, italt adott” 
stb. Kicsi és mély virágos cseréptá
nyérokból ettünk és a kását hatalmas 
cseréptálban tették az asztal közepére. 
Ki-ki a maga előtti részt kanalazta. Néha 
rétessel volt megrakva a nagy tál. Sok
szor sütöttünk, mert minden megvolt 
hozzá a háznál. Ünnepnap még két sült
kacsa, vagy egy egész liba elfért rajta. 
Mindég 8-9-en ültünk az asztal körül. A 
kisgyerekek nem fértek el a nagy asztal 
mellett. Övék volt a macska asztal, olyan 
ácsolt, nagyobb hokedli féle, fejőszéken 
ültek mellette.

Rétest nyújtani én is segítettem. Kel
lett is, mert a hatalmas asztalt, melyen 
nyújtották, elég volt egyszer is körülgya
logolni, meg sok kézhez adogatást kí
vánt. Tőle tanultam -Babicskától- sütni- 
főzni, meg ellestem tőle sok mindent, 
aminek hasznát vettem később az 
életemben.

Nemcsak munkára tanított. Cso
dálatos erkölcsi érzéke volt és szavak 
nélkül plántálta belém a szépség és igaz
ság szeretetét. 15 éves koromig minden 
nyarat testvéremmel együtt a nagyszü
lőimnél töltöttünk. Az oroszlányi nyarak 
beléívódtak emlékezetem sejtjeibe. Min
den apró, látszólag jelentéktelen mozza
natra is emlékezem.

Sohasem beszéltem akkor a szlovák 
nyelvet, de 30 év után, mikor olyan hely
re kerültem, ahol csak szlovákul tudtak 
és kénytelen voltam megértetni magam,
3 nap alatt tanultam meg. Az otthon és 
az utca nyelve is szlovák volt akkor. Bár 
minden felnőtt tudott, de egymás között 
soha, csak jövevényekkel beszéltek ma
gyarul .

Az istentisztelet nyelve is vasár
naponként változott. Egyik héten tótul,
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másik héten magyarul énekel
ték és hallgatták a szent igét. Én 
a nagyanyámmal magyarul be
széltem, ő énvelem tótul. Na
gyon jól megértettük egymást.

15 éves koromban egy egész évig 
Oroszlányon tartózkodtam. Ez volt az 
utolsó igazán boldog esztendő az életem
ben. Félig gyermek, félig az ifjúkor kapu
jában.

Akkor ismertem meg a falu téli arcu
latát, a hosszú téli esték hangulatával. 
Kukorica- és tollfosztások, disznótor, la
kodalom, bálok (gazdaköri, iparos, nős, 
lövészbál) váltogatták egymást, minden 
este hosszú beszélgetésekkel, fonás, 
háncssodrás, béke! Mindez vele, és őálta
la volt számomra, s vele együtt a múlté, 
de emléke világít az utamon és meg
melegíti szívemet, ha eszembe jut.

1946 márciusában halt meg.
Nem tudtam, hogy olyan beteg. Aki 

sokat betegeskedik, de nincs vele más 
terhére, azt egészségesnek ismerjük. 
Utolsó útját kislányom keresztelőjére tet
te meg, többet nem jött ki a szobából, 
ahol élt és egy hónap múlva azon az 
ágyon halt meg, melyben gyermekeit is 
szülte. Két hétig sokat szenvedett, s én 
háborogtam és hadakoztam az isteni 
gondviselés ellen.

Boldogtalan asszony, boldogtalan 
anya, aki legjobb, legkedvesebb gyer
mekét virágzó fiatalon temette el, a sok 
munka és szenvedés gyermeke- meg
érdemelt volna csendes elmúlást.

A régi oroszlányi temetőben temettük 
el férje és fia mellé. Egyforma sírkő em
lékeztet arra, akik voltak valaha.

A város fejlődött, körülölelte a régi 
temetőt, s utakat tapostak rajta keresz- 
tül-kasul. Egy időben vandál fiatalok 
előszeretettel szórakoztak a temetőben. 
Összetörték a síremlékeket, letaposták a 
virágokat.

Sokan áthelyezték kedves halottjukat 
az új temetőbe, de kik ott nyugszanak 
most is, azért nő virág a sírjukon és 
tavasszal kizöldülnek a fák és elvadult 
bokrok a hantok felett.

Csak mi tudjuk, hol nyugszik a 
szeretett lény, s mi őrizzük emlékét 
szívünkben.

V. B. I.

Március 1-jén Tatabányán a 
kertvárosi művelődési házban ren
dezett megyei népzenei, népdal
köri minősítő hangversenyen 
Tordai József szólista kategóriában 
ezüst minősítést szerzett.
A Bányász Népdalkor elérte, a 
Rozmaring Népdalkor megőrizte 
eddigi ezüst minősítését.
A Vadvirág Citerazenekar első 
minősítő hangversenyén arany 
fokozatot szerzett.

Sikereikhez gratulálunk!
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^  B  OLVASÓI LEVELEK S  ^
VÁLASZ ISTEN A JOLLY 

JOKER CÍMŰ CIKKRE
Én hívő vagyok és számomra Istent Jolly 

Jokerként tekinteni tiszteletlenség. Isten 
valóban a Teremtő, aminek a legtöbb vallás 
és mítosz tartja. Isten valóban a Gond
viselő, mert Ő gondoskodik az ég madara
iról, a völgyek liliomairól és a Föld embe
reiről. Még azokról is, akik Ót el nem 
ismerik. Végül nyugodtan mondhatjuk, 
hogy Isten a Mindenható, mert feltámasz
totta Jézus Krisztust a halálból, hogy el- 
küldje nekünk és megszerezze az Örök 
Életet.

És azon a bizonyos pünkösdön elküldte 
Szent Lelkét, hogy megbékítsen bennünket 
önmagával, önmagunkkal és minden hara
gosunkkal. Istent keresni kell, hogy megis
merhessük Őt.

U. T.

A TAVASZ ÉBREDÉSE
Az idei tél nem szűkölködött a kemény hi

deggel, a hóval és a viharos szeleivel. Ifjú 
honfitársaink bizony kedvükre csúszkálhat
tak a síkos, jeges talajon, továbbá szánkóz
hattak településük domboldalain. A módo
sabbak felhúzhatták korcsolyás cipőjüket 
lábaikra és a befagyott tavak jégpáncélján 
róhatták köreiket. Akinek pedig éppen jég- 
korongozni volt kedve, szintén hódolhatott e 
szenvedélyének. A felnőttek és a gyerekek kö
zül is egy páran síeléssel tölthették el sza
badidejüket. Mi idősebbek -a 60 év felettiek- 
a jó meleg otthonunkból nem nagyon me
részkedtünk ki a zord hidegbe, csak ha na
gyon muszáj volt.

Mára már hála Isten, megenyhült az idő. 
A friss levegő szinte mindenkit a szabadba 
csábít a zártságból. Az ébredő természeti 
környezet hosszabb-rövidebb sétára hívogat 
bennünket. E sétánk közben a távolból a 
Vértes-hegység és az erdők tűnnek fel sze
münk előtt. Az erdőbe érve a lombtalan, ko
pasz fák is sugallják, hogy már nincs túl 
messze az 6 ébredésük sem. Az erdei út ös
vényén sétálva az aljnövényzet kezdődő 
zöldje töri meg az elsárgult, halottnak lát
szó felszínt. Már madárcsicsergést is hal
lani a távolból. A héják is vadásznak kisebb 
madarakat zsákmányolva. A fakopáncsok 
is szorgoskodnak, a korhadó fák ágait és 
törzsét kopogtatva. A cinegék is szorgoskod
va gyűjtik az élelmüket. A csuszkák meg rö
vid szökkenésekkel kúsznak a fák törzsén, a 
fakéreg hasadékait vizsgálgatva, élelem 
után kutatva. Az így folytatott munkálko
dásuk hangja messzire elhallatszik a moz
dulatlan, csendes erdei tájon. Az ősszel le
hullott -mostanra már korhadó- falevelek 
jellegzetes szaga vegyül a föld illatával. Itt 
a Majkot. övező Kolostor erdőben is előbújt 
már a hóvirág, az erdőjáró kirándulók örö
mére. Ha az időjárás még jobbra fordul, a 
zöld aljnövényzetben fellelhető lesz a szinte 
mindenki által kedvelt szép kisvirág, az 
ibolyát'E virág illata és kékje uralja a kör
nyezetet. Ez már félreérthetetlen jele a ta
vasz ébredésének és jövetelének. Minél előbb 
menjünk ki jótékony sétára a szabad ter
mészetbe!

K u lcsár E m il M iklós

FOGADÓÓRA A PETŐFI 
UDVAR LÉPCSŐJÉN

Március első vasárnapján, ragyogó nap
sütésben tartotta fogadóóráját Molnár Fe
renc települési képviselő, a szociális problé
mákkal terhelt körzetben. A lépcsőn mikro
fonba beszélt, így hallotta az egész környék.

A körfolyosón kinn álltak az emberek, de 
sokan lejöttek az udvarra is. Ott volt a szo
ciális szolgálat munkatársa és a Városi Te
levízió. Molnár képviselő úr nagyon jól fel
készült, mindenre válaszolt, amikor a hoz
zászólásokra került a sor. Próbálta az egyé
ni felelősséget hangsúlyozni, hogy minden
ki védje az otthonát. Ne jusson ez az épület 
is a zöld tömb sorsára. Felidézte a 60-as 
éveket, amikor még rendezettek voltak a 
lakások és a környék. Elmondta, hogy sok 
helyen a gyerekek tartják el a szülőket, 
mert hatféle címen lehet támogatást kapni, 
és sok szülő nem is akar dolgozni, inkább 
segélyből tengetik életüket. Az önkor
mányzatnak milliós tételekre rúg a kiadá
sa, amit szociális támogatás címén kifizet. 
A képviselő úr arra kérte az embereket, se
gítsék őt azzal, hogy maguk is tesznek 
valamit annak érdekében, hogy a sorsuk 
jobb legyen, a környezetük tisztább legyen.

KIÁLTOK, MIELŐTT 
MÉG KÉSŐ LENNE

Amiként, minden esztendőben, az idén is 
készülünk megünnepelni, március 15-ét. De 
vajon hol tesszük le az emlékezés koszorúit? 
Van-e Oroszlánynak szabadságszobra; 1848 
szabadságharc hőseinek egy igazán szép 
emlékműve, az ezt helyettesítő kőkolosszu
son kívül? Van- e, vagy lesz-e a márciusi for
radalom. hőseinek, és az ő tiszteletükhöz 
méltó, megfelelő szabadság-park, Petőfi. - 
vagy Kossuth-szobor? Mert a jelenlegi ún. 
“Hősi emlékmű”-vet és “Emlékpark”-ot nem. 
tartom rendeltetéshez méltónak két kocsma 
között, sem formailag elfogadható alkotás
nak a maga szocreál stílustalanságában 
meredezve, alig néhány méterrel átellenben 
a város főparkjában éktelenkedő másik 
kőkolosszussal.

Második égető kérdés, amely az előbbinél 
is fontosabb, hogy van-e ifjúságunk és hogy 
hol van a magyar ifjúság? A rendszerváltás 
után gyakorlatilag megszűntek az ifjúsági, 
mozgalmak. Városunkban sem BIT, sem 
DEMISZ, csupán keresztény ifjaknak léte
zik egy ökumenikus csoportjuk, amely noha 
nyitott, és kész az újabb tagok befogadá
sára, mégis eléggé elszigetelt -keresztényi 
mivoltát hangsúlyozva, minden mást kizár 
magából. No és hol van a fennen meghirde
tett cserkész mozgalom? Egy-egy jeles ün
nepen, úgymint augusztus 20-án, március
15-én, és pápa-látogatások alkalmával fúj- 
dogál a szellő néhány szál árvalányhajat 
egy-két. naftalinszagú cserkészkalapon, a- 
mely arra enged következtetni, hogy létezik 
valahol egy cserkész-mozgalom. Igen ám, de 
hol? Mióta nem jár évente pótlék, túlóra, 
jutalom, azóta a pedagógusok elfordultak a 
gyermek- és ifjúsági mozgalomtól. Vezetők 
nélkül nincs mozgalom. A magyar ifjúság 
szétforgácsolódva, céltalanul teng-leng, s

Ez a saját és a gyerekeik érdeke is. Ott az 
udvaron 43 kisgyerek volt, öértük már ér
demes lenne tenni a szülőknek is.

Végül megkérte a képviselő úr a jelen
lévőket, hogy március 22-én rendezzenek 
egy közös nagytakarítást az udvaron és a 
házak környékén. Aztán a hozzászólások 
következtek. Orsós úr elmondta, hogy há
rom kisgyermek édesapja, elment alkalmi 
munkára, ezért tőle megvonták a támoga
tást, pedig az a pénz, amit ott keresett, na
gyon kellett a családnak, a szó szerinti be
tevő falatokra, kenyérre. Szépen, kulturál
tan beszélt, ő is, a családja is ápolt. Elítélte 
a csavargó, felelőtlen romákat. A másik fel
szólaló nem értett egyet a képviselő úrral, 
nem tudnak elhelyezkedni, a cigányt nem 
veszik fel sehová. Erre az volt a képviselő 
úr válasza, aki akar', tud dolgozni, pl. az 
OTTO Rt. alkalmazott embereket, talán 
öten dolgozták végig a három hónapos köz
munkát, pedig ott rendes fizetés volt.

A hangulat már majdnem családias volt. 
Az egyik felszólaló kollégának nevezte a 
képviselő urat, aki nem sértődött meg, hi
szen valamikor együtt rúgták a labdát a té
ren, csak mások lettek a lehetőségek a fel
nőtt korra. Úgy nézett ki, hogy itt csak a 
jobbat akaró emberek gyűltek össze. Alak 
mást akarnak, azok csak maguknak pus
mogtak.

A képviselő úrnak talán sikerül elérni va
lami haladást, éppen azért, mert jól ismeri 
az itteni emberek körülményeit. Sok sikert 
a munkájához!

D iószegi Gúbornc

m iként a farkasok, falkába verődve tombol
ják ki magukból, felgyülemlett energiáikkal 
a diszkó-kultúrát. A falakra irkáló, titokban 
vagy nyíltan romboló fiatalok között vajon 
vannak- e, akik tudják, mit jelent dolgozni, 
alkotni, létrehozni valamit.? Vannak-e, akik 
képesek felmérni ésszel és szívükben érezni, 
hogy mit is jelent magyarnak lenni? Mire 
kötelez ez a megjelölés, hogy magyar? Akad
nak-e fiataljaink között, akik képesek sze
retni, óvni és ápolni magyar anyanyelvűn
ket, és nem trágársággal zülleszteni, idegen 
nyelveket a magyar fólé helyezve, leértékel
ni, alvilági, parlagi jassz szavakkal meg
csúfolni; de védeni, ápolni és fejleszteni, 
gondolkodásukat, beszédüket csiszolni, 
tökéletesíteni?

Sötéten látnám ifjúságunkat, ha nem tud
nám azt, hogy igenis akadnak szép szám
mal közöttük értékes, segítőkész, alkotó szel
lemű, szépszavú, értelmes fiatalok, akik ön
érdekeiket képesek alávetni a közösségi, ér
dekeknek, szervezni és vezetni. Igenis van
nak, akikben él a hazaszeretet ugyanúgy, 
miként az 1848-as márciusi ifjúkban, akik 
nem csillogni akartak, hanem, használni, 
tenni a hazáért. Éppen ezért, ezekre a fiata
lokra számítva mondom., hogy az ő segítsé
gükkel, aktív közreműködésükkel, létre kell. 
hoznunk Oroszlányban egy új, szervezett if
júságot, egy ifjúsági szervezetet, vagy akár 
többet is. Az ifjúság önszervező erejére és a 
pedagógusok közreműködésére számítva 
írom: ki kell. dolgozni egy ifjúsági szervezet, 
életviteléhez szükséges, tartalmas célprog
ramot! Cél: értelmet adni a fiatalok életé
nek. Halaszthatatlan a feladat., ezért minél 
előbb cselekednünk kell! Mai világunkban 
gyermekeink és ifjúink a legveszélyeztetet
tebbek. Meg kell mentenünk ifjúságunkat a 
céltalan semmittevéstől, csavargástól, és az 
e-zekből következő bandázástól, lelki fertő
zéstől, és a bandavezérnek való kiszolgálta
tottságtól. Ennek érdekében kiáltok, mielőtt, 
még késő lenne.

E gy a g g ó d ó  n a g ym a m a
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iWÖPA É5 AZ 11ÓÖ ÉVES MAGYARORSZÁG
Mátyás király udvara felvette a versenyt 

a legnagyobb olasz reneszánsz fejedelmek 
udvarával, s a vidék főurai is őt követték. A 
déli bánságok, Morvaország, Szilézia, Stá
jerország, Bécs meghódítása! De ott is és az 
osztrák tartományokban is kultúrapárti in
tézkedéseivel jó emléket hagyott maga 
után. Néhol ma is él mondabeli alakja, hogy 
akkor lesz aranykor, ha Mátyás álmából fel
ébred, s újra megjelenik fekete seregével.

Aztán, mialatt Európa szerencsésebbik 
nyugati fele a nagy földrajzi felfedezésekkel 
volt elfoglalva, megindult a rohamos gazda
sági fejlődés és beköszöntött a reformáció - 
félve V. Károly német-római császár megnö
vekedett hatalmától a “legkeresztényibb 
francia király”, a pápa, Velence, Milánó szö
vetkezett a török szultánnal, aki megtá
madja Magyarországot, s 1526. augusztus 
29-én a mohácsi csatavesztéssel elkezdődik 
az eddig európai műveltséget hordozó kö
zéphatalom: a magyar királyság sírba- 
tétele.

A 150 éves török uralom alatt a jó irány
ba haladó felzárkózás a fejlett nyugat felé 
megtorpant gazdasági és kulturális téren 
egyaránt. A főszerepet a fegyverek vették 
át. Templomaink, művészeti kincseink, vá
rosaink nagy része elpusztult.

1541-ben Magyarország 3 részre szakadt. 
Nyugat-Magyarország és a Felvidék Habs
burg uralom alatt, keleten a független Er
dély és középen ékszerűen benyomulva a 
török hódoltság területe. Hogy létezik még 
magyarság, erről csak Erdély felől értesül
hetett Európa. A kis Erdély két nagy feje
delmével: Bethlen Gáborral és I. Rákóczi 
Györggyel válik a magyar élet és kultúra 
hordozójává. Bethlen Gábor, minden idők 
egyik legnagyobb politikai lángelméje vi
rágzó független állammá tette Erdélyt, még 
a világpolitikában, a 30 éves vallásháború
ban is jelentős tényezőként szerepelt. Er
dély az a kis sziget, ahol 1571 óta biztosít
ják a 4 bevett felekezet szabad vallásgya
korlatát, s ezt a vallási toleranciát folytatja 
és valósítja meg Bethlen Gábor is a feleke
zeti villongások korában. Ő a refoimátus 
vallás nagy alakja aki, 42-szer olvasta el a 
Bibliát, de Pázmány Péterrel, a katolikus 
vallás óriásával együtt támogatja a Káldi 
György-féle teljes katolikus Biblia kiadá
sát. Szívügye volt az oktatás kérdése, a job
bágyok tanulása. Románra fordíttatta a 
Bibliát, román érsekséget alapított. A gyu
lafehérvári diákok előadásai révén fejlődött 
a színi- és zenekultúra is ebben a kis or
szágban. Művét I. Rákóczi György folytatta, 
aki a sárospataki iskola alapítója volt, aki
nek felesége, Lórántffy Zsuzsanna sokat 
tett a magyar nőnevelés érdekében. Meg
hívta Comeniust, a magyar származású, 
európai hírű cseh pedagógust, s az ifjakat 
angol és hollandiai egyetemekre küldte 
magyar egyetem hiányában. Erdélyben 
működött Apáczai Csere János is, aki a ma
gyar iskolaügy támogatása céljából adta fel 
-mondhatnánk - hollandi karrierjét.

Pázmány Péter a nyugati rész magyar
ságának volt lelkes kulturális támogatója, 
aki megalapította a nagyszombati egyete
met, s az is nagy érdeme, hogy a népnyelvet 
eredeti frissességében, közmondásaival e- 
gyütt vitte be az irodalmi nyelvbe. Minta
szerű a széthúzó magyarok számára, ahogy

Bethlen és Pázmány, ez a két nagy egyé
niség, a református és törökbarát és a kato
likus és Habsburg-barát politika össze
egyeztetésével képviseltek a önálló magyar 
politikát. Pázmány mondta a maga ízes 
nyelvezetével: Erdély függetlensége azért 
fontos, mert különben “gallérunk alá pökik 
az német”.

A XVII. század európai méretű államfér
fin még Zrínyi Miklós, aki mint kiváló poli
tikus és hadvezér, nemcsak sikeres hadmű
veleteket vezetett a török ellen, államtudo
mányi és hadtudományi műveket írt, ha
nem mint az “adriai tenger szirénája”, ver
seket is, sőt dédapjának, a szigetvári hős 
Zrínyi Miklósnak küzdelmét eposzban is 
megörökítette. Világosan látja és kifejti, 
hogy a török ellen senkire és semmire sem 
támaszkodhatunk. Keserűségében még az a 
gondolat is megfordult az agyában: nem 
kellene-e e helyett a békétlen hely helyett 
inkább Brazíliában kérni egy tartományt a 
spanyol királytól. De nagy realitásérzékkel 
figyelmeztet, hogy csak a nemzeti király
sággal, önálló hadsereggel és vitézi bátor
sággal van esélyünk a szabadságra. Ugyan
akkor éleszti a nemzeti öntudatot is: bíztat, 
hogy: “Egy nemzetnél sem vagyunk alább- 
valók”.

A három részre szakadt ország állandó 
csatározások sújtotta nyomorúságába a re
formáció hozta meg a vigaszt. Mint a szent- 
istváni keresztény eszme megújított foly
tatása jelenik meg. Istentől kaptuk ezt a 
hazát, mint zsidó nép, s bűneink miatt ért 
bennünket a büntetés, a török megszállás. 
Tehát a megoldás a tisztább, erkölcsösebb, 
becsületesebb. élet. Ez a gondolat a Him
nuszig, s azzal együtt azóta is kísér ben
nünket. Ez nincs meg más népeknél. A 
szenvedés nálunk a kiválasztottság jele. 
Misszió, hogy Nyugat védpajzsa legyünk. A 
reformáció és később az ellenreformáció 
kulturális téren is jótékony hatást gyako
rolt nemcsak az iskoláztatásra, hanem a 
könyvnyomtatásra is: 1600 kőiül 19 nyom
da működött Magyarországon.

1686-ban végre megtörtént Buda, majd 
az ország nagy részének felszabadítása a... 
török alól. Tagadhatatlan, hogy ebbén 
majdnem minden európai náció részt vett. 
Csak számunkra eleinte nem sok köszönet 
volt benne. A csöbörből-vödörbe szólásmon
dás jegyében. Újabb nemzeti eltapostatá- 
sunk ellen a régi magyar virtus szerint sza
badságharccal tiltakoztunk. Cum Deo pro 
Patria et Libertate! Istennel a hazáért és a 
szabadságért Rákóczi zászlaja alatt. Sok 
kiváló jellemű magyart tud történelmünk 
felmutatni, s emberi példaképként a tör
ténelem ítélőszéke elé állítani -Európa mér
legére-, ezek közül II. Rákóczi Ferenc a leg
ragyogóbbak közé tartozik. Kényelmes fő
úri életét otthagyva a rongyos,. kétségbe
esett parasztok élére áll, s minden-erkölcsi, 
anyagi erejét arra koncentrálja, hogy ennek 
a szerencsétlen országnak a sorsán javít
son. Inkább vállalja a bujdosás keserű ke
nyerét is, de nem alkuszik meg. Ez akkor is 
örök és levethetetlen tőkénk lesz, ha fá
radozása nem járt sikerrel.

A Habsburg uralom állandósult nálunk, 
de tagadhatatlan, hogy Mária Terézia ide
jén a felvilágosult abszolutizmus jegyében 
sok hasznos intézkedés is történt. A jobbá

gyok sorsának javítása, 1777 önálló állami 
oktatási rendszer -mérnök és hivatalnok 
képzés, a Pázmány-féle nagyszombati egye
tem Pestre helyezése. A nemesi testőrség 
szervezése révén a köznemesség fiai is kite
kintést kaphattak a fejlettebb világba. Ez 
megint alkalmat adott egy kiváló ifjúnak, 
hogy a bécsi élet szórakozásaiba való elme- 
rülés helyett hazatérve a magyar anya
nyelvi kultúra ösztönzőjévé váljon. Ez volt 
Bessenyei György. De ez csak első jele volt 
egy új, lendületes korszak beköszöntének.

Ez a korszak pedig a reformkor volt, 
amelyben a francia földről érkezett “sza
badság, egyenlőség, testvériség” gondolata 
olyan szellemi, politikai és gazdasági pezs
gést váltott ki Magyarországon, melyre míg 
magyar él a földön, mindig büszkék lehe
tünk. A nagy egyéniségek olyan kavalkádja 
ragyogja be ezt a kort, ami ritkán adódik 
egy nép életében.

Széchenyi a kirobbantója, aki európai 
körútja, főként angliai tapasztalatai után: 
hidak, gőzhajók, vasút, polgárság stb. azzal 
a kényszerű megállapítással vonja le a 
következtetést a hazai viszonyokról, hogy 
“Szegény kis hazám, be csúnyácska vagy”! 
De következő lépésként nem azt vonja le, 
hogy ebből elég, fordítsunk hátat, irány 
Bécs, hanem életét teszi rá, hogy a fejlődés 
meginduljon.

A Magyar Tudományos Akadémia, a 
Lánchíd, a Tisza-szabályozás, a Vaskapu 
megépítése a déli Duna-szorosban, a bala
toni hajózás megindítása stb. őrzi emlékét. 
Szavaival felrázta ezt a sok szenvedéstől fá
sult nemzetet. “Magyarország nem volt, ha
nem lesz! A múlt kiesett hatalmunkból, de 
a jövőnek urai vagyunk. A kiművelt ember
fők sokaságában van a nemzet hatalma”. S 
mellette a többi kiválóság: Wesselényi, Kos
suth, Jókai, Petőfi, Arany, Ferenczi István, 
Barabás Miklós, Bolyai Farkas (az eukle- 
desi geometria megdöntője), Irinyi János (a 
gyufa feltalálója), hogy csak néhányat em
lítsek.

Buda-Pest ekkor Európa leggyorsabban 
növekvő városa. Közadakozásból megépül a 
Nemzeti Színház. Petőfi verseit is közada
kozásból adják ki. A szabadság és nemzeti 
érzés eszméje olyan meggyőző erővel áradt, 
hogy polgárság híján a köznemesség saját 
anyagi érdeke ellenére vált a polgári forra
dalom moteljává. Jókai romantikája ekkor 
realizmus lett.

A vér nélkül kivívott győzelmes forra
dalom s utána a becsületből vállalt szabad
ságharc, melyre egész Európa figyelt, majd 
az emigrált hősök tanúságtétele végre jó 
oldalról tette ismertté és tiszteltté a ma
gyar nevet.

A Himnusz ekkor vált nemzeti imádság
gá. A magyar népakarat tette azzá, semmi
féle kormányrendelet nem döntött ebben. 
(Rákósiék el akarták venni, s Kodályt és 
Illyés Gyulát bízták meg egy új Himnusz 
megalkotásával. De egyikük sem akart ma
gának ilyen áron hamis dicsőséget szerezni. 
Egyöntetűen kijelentették, hogy nekik jó a 
régi.)

A szabadságharcot követő véres és súlyos 
elnyomatás ellenére e küzdelem mégsem 
volt hiábavaló. Deák Ferenc bölcsessége 
hozzájárult, hogy kiegyezzünk a császári 
udvarral, s 1867-ben létrejöjjön az Osztrák- 
Magyar Monarchia, mely kismértékben 
korlátozta ugyan nemzeti szuverenitásun
kat, de lehetővé tett egy soha nem látott 
ipari, gazdasági, kulturális fejlődést.

F olytatás a  követk ező  szám ban
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fi KI TÖBB MINT FÉLEZERSZER KÖTÖTT HÁZASSÁGOT ...
-Mióta végzi ezt a munkát?- kérdezem 

Szmilek Mihálynétól, a polgármesteri hivatal 
anyakönyvvezetőjétől.

-Idén nyáron lesz éppen 10 éve. A hivatalnál 
1979 óta dolgozom. Nyolc évig -más feladat
kör- mellett- csak hétvégi váltótársa voltam az 
anyakönyvvezetőnek. Két éve pedig teljeskörű 
anyakönyvvezetó'i feladatkört látok el. Eddig 
524 házasságkötést és kb. 250 névadót, vala
mint néhány házassági évfordulót tartottam. 
Hétköznapi köztisztviselők vagyunk, végez
zük az anyakönyvi munkát, mely szerteágazó, 
aprólékos és nagy precizitást igényel. Aztán 
jön a hétvége, amikor az íróasztal mögül feláll
va “pódiumra” lépünk. Nehezen tudom meg
szokni a szereplést, 10 év után is izgulok. 
Munkánknak ez a kettőssége adja meg a hiva
tás szépségét és a nehézségét is egyben. Ná
lunk egyszemélyben vagyunk felelősek a 
családi esemény koordinálásáért, az ünnepség 
zavartalan lebonyolításáért és legfőképp a há
zasság megkötésének jogi részéért. Az utóbbi 
5 évben évente átlag 100 esküvőt és kb. 30-35 
névadót tartottunk, korábban 150-200 körül 
volt. Csúcshónap talán a május-július és au
gusztus. Lehet, hogy a fiatalok a nászutat egy
bekapcsolják a nyaralással.

-Véleménye szerint miért házasodnak ma az 
emberek?

-Nehéz erre válaszolni, csak sejteni lehet. 
Nagyon remélem, hogy legtöbben szerelemből, 
komoly és megfontolt szándékkal jutnak erre 
az elhatározásra, és nem kényszerítő körül
mény hatására, vagy megszokásból, sajnálva 
az eddig egymással eltöltött időt, félnek egy új 
kapcsolat kialakításától, még ha látják is előre 
a nézetkülönbségeket. A középkorúak, az el
váltak esetében pedig úgy látom, hogy a ma
gánytól félnek leginkább. Ügy tapasztalom, 
hogy a fiatal, gyermeküket egyedül nevelő höl
gyek -még egy rossz házassággal a hátuk mö
gött is- elhamarkodják a házasságot. Itt érzem 
a kényszerhelyzetet: nehéz anyagi körülmé
nyek, helyzetüket kilátástalannak tartják, 
hogy gyermekkel kevesen vállalják őket, eset
leg szülői segítségre sem támaszkodhatnak. 
Érdekességként megállapítottam, hogy főként 
az ilyen helyzetben lévők választanak a szom
szédos országokból (Lengyelország és Romá
niából) nálunk dolgozó, vagy itt véglegesen 
letelepedni szándékozó társat. Talán valahol 
ők is egy kicsit kényszerhelyzetben vannak, 
hogy mielőbb társra és otthonra találjanak?

-Hány éves korban házasodnak ma az 
emberek?

-Leggyakoribb a 20 év körüli házasságkö
tés. A tizenévesek esetében néha hiányolom 
szemükből a ragyogást, a felszabadultságot, a 
vágyakozást egymás iránt. A szülők tekinte
téből pedig az aggódást olvasom ki. Túl fiata
lon, tapasztalatlanul, de már gyermeket várva 
jelentik be elhatározásukat és érzem mögötte 
a tartalom hiányát. Meglepő, hogy még min
dig vannak olyan fiatalok, akik nincsenek tisz
tában a védekezéssel. Vagy eszközként hasz
nálják fel a gyermeket a probléma megol
dására. Esetleg a szülők ellenezték a kapcso
latukat, korainak tartották még a házasságot, 
mert most kerültek ki az iskolapadból, se 
munkahelyük, se jövedelmük nincs. Ennek el
lenére mégis belevágnak. Valahol kezdem 
megérteni azokat, akik óvatosak a házasság
gal szemben. Túl sok negatív tapasztalat vesz 
körül minket. Nehezebben adjuk fel a függet
lenségünket. így egyre inkább az élettársi 
kapcsolattal kezdik közös életüket a fiatalok. 
Majd később, amikor úgy látják, megértik egy
mást, és közös gyermeket szeretnének, akkor 
döntenek a törvényesítés mellett.

-Milyenek a lakodalmi szokások?
-Úgy látom, hogy az évi 100 házasságkötés

ből a fele nagy esküvő, 100-150 fős, akik meg

adják a módját a lakodalmi szokásoknak: ko
szorúslányok, rózsaszirmok, rizsszemek, nem 
beszélve a menyasszonyi ruhakölteményekről. 
A negyedrésze szűkebb családi körben ünne
pel és a másik 1/4 rész pedig csak két tanúval, 
esetleg szülők kíséretében teszi ezt.

Álcádnak extra igények is. Külső helyszíni 
esküvő, hintóval. Majk erre csodálatos lehe
tőség! Múlt évben öt alkalommal tartottam 
szabadban esküvőt. Óriási a kockázat, hiszen 
rossz idő esetén biztosítani kell a hivatalban 
történő folytatást. Volt rá példa, hogy szemer- 
gett az eső és ernyő alatt ült az ifjú pár, vagy 
a szél kifújta kezemből a beszédem és nekem 
folytatnom kellett, mintha mi sem történt 
volna.

-Minden párnak ugyanazt mondja?
-Beszédem összeállításánál igyekszem 

maximálisan figyelembe venni a házasu

landók kérését, mert vannak bizony sokszor 
egyedi kívánságok, amiket nekünk tisztelet
ben kell tartani. És minden olyan kérést, ami 
a jó ízlés határán belül van, nekünk teljesíteni 
kell, és tapintatosan befolyásolni, hogy az 
senki érdekét ne sértse és az ünnepélyességet 
ne zavarja.

Legnehezebb helyzetben akkor vagyok, ha 
4-5 éves élettársi kapcsolat után, esetleg 
egyikük már élt korábban házasságban, már 
gyermek is van, de a másik félnek az első nagy 
esemény és eljönnek 100-200 fő kíséretében, 
videó felvétel stb. És én mondjak szépeket a 
közös életről, a házasságról. Ilyenkor nagyon 
nehéz beszélni, hogy nehogy én váljak nevet
ségessé. Ami számomra még gondot jelent, a 
videón történő megörökítés. Egyrészt azért, 
mert egy kis nyelvbotlás is nagyobb vissz
hangot kavar, másrészt azért, mert ha tör
ténetesen egy családból már több gyermek 
házasságkötésénél is én működtem közre, és 
ki emlékszik már arra, hogy az első gyermek 
esküvőjén mit is mondtam, ugyanakkor tartok 
attól, hogy ne ismételjem önmagam. Arra is 
volt példa, hogy csak a hivatalos részt mond
jam el, mert az egyházi esküvő hosszabb lesz. 
És bizony rákérdeztek, hogy miért voltam 
olyan szűkszavú? Úgy érzem, elvárják tőlünk 
az emberek, hogy néhány kedves szóval te
gyük ünnepélyessé az eseményt. Bár közpon
tilag arra ösztönöznek minket, hogy csak a 
hivatalos részt mondjuk el, és irodalmi, zenei 
anyaggal tegyük bensőségessé. Igen ám, de 
azért külön fizetni kell, és az anyagi lehetőség 
is meghatározó ma már.

-Egyházi esküvőket, keresztelőket milyen 
arányban tartanak ma az emberek?

-Erre nem tudok pontos információt adni. 
Konkrétan rá nem kérdezek, de előzetes beje
lentkezéskor gyakran kitérnek rá.

Ügy tapasztalom, hogy egyre többen. Egy 
kicsit sérelmesnek tartják, hogy szigorúak a 
feltételek és a mai fiatalság nem tehet arról, 
hogy annak idején a szülők őket nem ke
resztelték meg. így volt rá példa, hogy azért 
tartottak inkább névadót, mert ők, mint szü
lők, nincsenek megkeresztelve és ez elvárás.

Azt hiszem, hogy a templom külső és belső 
varázsát mi soha nem pótolhatjuk és én 
személy szerint annak csak örülök, hogy van 
igény az emberekben a lelki békére, a tisz
taságra és a bensőséges ünneplésre. A min
dennapokban nincs az embernek lehetősége a 
megnyugvásra, a feltöltődésre, a kellő szeretet 
kimutatására. Pedig nagy igény lenne rá. 
Örülök annak, hogy egyre több fiatal az egy
házat választja a sok lehetőség közül, mert ott 
talál védelmet a lelki szennyező hatások elől. 
Bár igazán azt szeretném, ha ezt a védelmet, 
nyugalmat a családon belül találná meg. Ezért 
minden házasulandóról igyekszem feltételez
ni, hogy szándékukat az emberélet legszebb 
szövetségének tartják egy közös életért, a csa
ládért. Igyekszem beszédeimben is ezeket a 
gondolatokat kifejteni, bár tudom, elcsépelt
nek tűnik, és hogy mégis miért teszem? Mert 
érzem, hogy igény van az ünnepekre és bízom 
a közösség erejében, hogy aki csak egy kicsit is 
tud tenni azért, hogy a család szerepét, jelen
tőségét, értékét kiemelje, az ünnepeket u g 
szebbé, bensőségesebbé tegye, már nem dolgo 
zott hiába.

-Van-e emlékezetes családi eseménye?
-Számomra mindegyik kedves, és nekem 

elég, ha őszinte ragaszkodást és boldogságot 
látok az emberekben.

Egy különleges eset azért történt a múlt 
évben. A bejelentkezéskor a házasulandók 
közölték velem, hogy mindketten nagy ra
jongói Zámbó Jimmynek, egy budapesti kon
certjén ismerkedtek meg vele, van egy közös 
gyermekük, akit Mercédesznek neveztek el, 
mert az énekesnek is Merci kocsija van. 
Beszédem alá összeállítottak nekem Zámbó 
Jimmy számokat, és meghatározták, melyik 
szám, milyen mozzanat alatt szóljon. így ne
kem fel volt adva a lecke: otthon percről-perc- 
re begyakoroltam, hogy a mondanivalóm ne 
lépje túl a hat szám közötti szünetet. Igazából 
nem bosszantott a dolog, inkább lenyűgözött a 
közös gondolkodásuk, rajongásuk. Olyannyi
ra, hogy képes voltam felkutatni az énekes 
címét, és levélben megkértem, hogy egy 
dísztáviratban gratuláljon a házaspárnak. 
Nem reméltem, hogy megteszi, de tévedtem.

Házasságkötés után kb. két héttel találkoz
tam a feleséggel, aki újságolta a hírt, bár nem 
merte komolyan venni, ugyanis arra gondol
tak, hogy valamelyik rokon tréfálta meg őket. 
Erre én mondtam, hogy ez nem tréfa, valóban 
ő tette. Azt a boldogságot látni kellett Volna az 
arcán! Utólag tudtam meg, hogy elmentek 
személyesen megköszönni az énekesnek.

Nagyon jó érzés örömet szerezni, segíteni 
másoknak. Részese lenni egy családi ünnep
ségnek, látni az arcokon a meghatottságot, a 
boldogságot. Nincs ennél csodálatosabb.

-Meghívják-e lakodalmakra?
-Nem, de nem is igénylem. Hiszen én csak a 

munkámat végeztem, és ezért nem tartozik 
senki hálával.

-Csupa öröm és boldogság a munkája így is.
-A hivatásom szépsége mellett, azért van 

ami elszomorít: legfőképp a haláleset anya
könyvezése és a válás bejegyzése. Bár sajnos 
mindkettő az élet velejárói, csak nagyon nehéz 
tudomásul venni.

Szabolcs András



KETHETES

OROSZLÁNYBAN A VERT 
SZÉKHELYE

F olytatás a z  1. old alról

TAN-KÖNYV ÁR-ADAT

- A megjelentek és szavazás
ra jogosultak hány százaléka 
szavazott a székhely visszahe
lyezés mellett?

-A tatabányai önkormány
zat, a TABAX Rt. és a Buda
pest Bank szavazott ellene, 
mindenki más mellettünk 
szavazott. Tartózkodás nem 
volt.

-Milyen mértékben presz
tízskérdés, hogy a székhely 
Oroszlányban legyen?

- Abban a vonatkozásban 
mindenképpen presztízskér
dés, hogy ez a cég a város 
meghatározó gazdasági egy
sége, tehát nem mindegy, 
hogy hol van a székhely. A ter
melés jelentős része is itt 
folyik. Csak részben presz
tízskérdés. Sokakban felme
rült a félelem, hogy esetleg az 
oroszlányi fejlesztések nem 
kapnak kellő súlyt. Visszatér
ve a kérdésre, a jegyzőkönyv 
nincs a kezemben, ott nem is 
igen volt időm számolgatni. A
24.967.580.000 Ft (közel 25 
milliárd Ft) jegyzett tőkéből
24.008.254.000 Ft tulajdonosi 
kör volt jelen. (Lapzártakor 
érkezett VÉRT kimutatási a- 
datai szerint a közgyűlésen a 
határozat mellett 90.253%, 
ellene 9.747% szavazott. Kö
szönjük dr. Nyeste József ügy
véd hiteles információit. - A 
szerző)

-Mi az a kérdés, ami messze 
túlmutat a presztízsérdeke
ken?

-Mi azt szeretnénk, ha a cég 
vezetése Oroszlányra kon
centrálna annak érdekében, 
hogy a fejlesztések előkészíté
se ne legyen késésben, mint 
jelenleg. Nekünk az az érde
künk, hogy az oroszlányi 
szénmedence (XX. akna, Már- 
kushegy és a külfejtés) és az 
oroszlányi erőmű olyan para
métereket adjon, mellyel akár 
egy jövőbeli privatizáció is si
keres lehet.

-Mi várható? Együtt marad 
a VÉRT? Kisebb integrációkra 
bomlik, netalán az erőmű
bánya szétválása is valószínű
síthető?

-Ezt nehéz megjósolni. 
Több, különböző elképzelés 
küzd egymással. A döntés 
nem itt helyben lesz.

-Ha nem marad együtt a 
VÉRT, elérhető-e, hogy a kez

deti integrációs állapot -orosz
lányi bányák és oroszlányi 
erőmű- álljon vissza?

-Azt hiszem, hogy ezt innen 
nehezen tudjuk megítélni. 
Nagyon sok fog múlni azon, 
hogy ők (a tulajdonosok és a 
management -a szerző) mi
ként látják ezt a kérdést, mi
lyen a piaci helyzet és milyen 
műszaki és gazdasági adatok 
támasztják alá ennek előké
szítését.

-Amennyiben az erőművet és 
a bányát is szétválasztanák, 
milyen jövő elé nézhetne az 
oroszlányi szénbányászkodás, 
Oroszlány városa?

-Ezt a szén ára, a termelés 
gazdaságossága fogja eldön
teni.

-Egy esetleg külön priva
tizált erőmű esetében nem csu
pán a szén ára, hanem az 
oroszlányi szén magas kéntar
talma is kedvezőtlen hatással 
lehet. Ebben az esetben az sem 
zárható ki, hogy akár az ez
redforduló környékén a város 
a mai állapotához képest is 
kedvezőtlenebb helyzetbe ke
rül. Mit tehet a város egy ilyen 
esetben, ha munkanélküliek 
tömege jelentkezne?

- Először is több mint 500 fő 
külföldit foglalkoztat a bánya. 
Másodszor, a XX. aknaüzem 
2-3 év múlva leáll, ahonnan 
jelentős létszám átcsoporto
sítható. Máskülönben senki 
sincs ma olyan helyzetben, 
hogy tudná, mi lesz 2003 u- 
tán. Minden variáció elkép
zelhető. A különböző alape- 
nergia-hordozók felhasználá
sa tekintetében ( az erőművek 
között) egyensúly is létrejö
het. A szakemberek szerint az 
oroszlányi fejlesztésekkel (pl.: 
mezőcsatolás, új bánya nyitá
sa, esetleg eró'műbővítés) a 
termelési költségek jelentősen 
csökkenthetők lesznek. így a 
márkushegyi szén minden
képpen versenyképes marad. 
Egyébként is nehezen elkép
zelhető, hogy egy erőműbe 
1.5-2 millió tonna szenet va
gonban szállítsanak. így te
hát azt mondhatjuk, hogy vá
rosunk jövőképe nem csak a 
székhely visszahelyezés, ha
nem a gazdaságosabb szénter
melés perspektívája miatt is 
pozitívabbnak ítélhető, mint 
azt az utóbbi időben gondol
tuk.

Hartmann István

Szerdán (II. 26-án) a szo
kottnál is nagyobb volt a for
galom a Művelődési Központ 
és Könyvtárban. Az ok: nagy
szabású könyvkiállítás és vá
sár nyílt a bemutatóteremben 
-immár 3. éve-, mely nem 
mindennapi csemegének ígér
kezett az érdeklődők szá
mára.

Nos, akik megtekintették, 
nem is csalatkoztak. 21 kiadó 
kínálta portékáját. Szebbnél 
szebb kivitelű tankönyvekkel, 
tudást fejlesztő egyéb mun
kákkal lepték meg a látoga
tókat. Most tanárnak, diák
nak, szülőnek jó alkalma nyí
lott arra, hogy bepillanthas
son a könyvek világába, a ki
választott és megvásárolt 
anyagokból pedig bővíthesse 
ismereteit. Sokan éltek is a 
felkínált, nagyszerű lehető
séggel. Hat kiadó nem vett 
részt, de elküldte bemutató 
példányait, amelyeket fela
jánlott a Ház könyvtárának 
és a Ságvári Endre Általános 
Iskolának.

Feltűnő volt, hogy a kiadók 
képviselői milyen készségesen 
adtak felvilágosításokat anya
gaikról, s nem volt éppen mel
lékes a 10-20%-os árenged
mény sem! Meglepetésnek 
számított a Calibra Kiadó 
frissen megjelent a Megértő 
irodalomolvasás I., és e tan
könyvnek szöveggyűjtemé
nye, amely a 14-15 éves gye
rekek számára íródott. Ná
lunk került először bemuta
tásra az országban! Ilyennek 
bizonyult a robot, amely osz
tatlan sikert aratott.

A kora délutáni órákban a 
rendezők hangszórón értesí
tették a szakos pedagóguso
kat, hogy az egyik különte
remben angol, német és szá
mítástechnikai órákból bemu
tatót tartanak. Jómagam a 
németet választottam, melyet 
a celldömölki Módszertani Ki
adó megbízottja, Pataki Ma
riann vezetett (gyakorló peda
gógus), az egyik általános is
kolai tankönyvcsalád szerző
je. A jelenlévők igen sokat ta
nulhattak tőle.

Hogy sikeres-e a kiállítás, 
arról a látogatókat kell meg
kérdezni.

Hadjadjné Varga Andrea 
gimnáziumi tanárnak ez a vé
leménye: "Rendkívül hasznos 
ez a rendezvény, jól felhasz
nálható tankönyveket talál
tam. Gyakrabban is tarthat

nának ehhez hasonlót!”.
Wind Károly, a kömlődi is

kola igazgatója (német sza
kos): “Igen pozitívnak tartom 
a kezdeményezést, amely az 
ilyen típusú bemutatókat ille
ti. Örülök, hogy részt vehet
tem rajta! Sok sikert kívánok 
a jövőben a szervezőknek!” 

Szókéné Székely Gabriella 
óvónő (Táncsics Óvoda, egész 
csoportjával eljött): “Érdekes
nek találtam a kiállítást. Kár, 
hogy kevés óvodáskorúnak 
szóló könyvet forgathattam, 
azok is főleg tankönyv jelle
gűek. Volt azért olyan is, me
lyet szívesen megvennék. Pl. 
a rajzos, énekes tartalmú ki
adványokat.”

A vendégkönyvbe írók a 
következőképpen látják:

"... sok hasznos kiadványra 
bukkantunk...” A József Attila 
Általános Iskola alsósai.

“Látogatásunk eredmény
nyel járt, köszönjük a szerve
zést”. Pusztavámi Általános 
Iskola dolgozói.

“Jó dolognak tartjuk, hogy a 
kiadók eljönnek hozzánk, sok
kal élethűbb kép alakul ki így 
a lehetőségeinkről. A beszél
getések is hozzájárulnak az 
eligazodáshoz. Köszönjük!” 
Csörgő Istvánná, Jójárt Ká- 
rolyné.

“Köszönjük, hogy erre a 
kellemes találkozóra meghív
ták a Korona Kiadót (Buda
pest). Szívesen eljövünk más
kor is...”

A sok dicsérő szó mellett a 
Carthographia Kiadó Kft. 
megbízottja azt írja, hogy a jö 
vőben inkább a hónap elejére 
szervezzék a kiállítást, akkor 
még eredményesebb lehet.

Megjegyzem, ha az időpon
tot sikerül jövőre jobban e- 
gyeztetni az iskolákkal, ak
kor minden valószínűség sze
rint több pedagógus vehet 
részt a kiállításon. Már mégis 
született erre a jövő évi dá
tum: 1998. február 3.

Nem csak mi gazdagodtunk 
tapasztalatokkal, hanem ma
guk a kiadók is elmondhatják 
ugyanezt magukról. Walcz 
Lászlóné, a kiállítás főszerve
zője: “Örülök a sok elismerő 
szónak, de a jól sikerült és 
zökkenőmentes kiállításhoz 
nagyban hozzájárult a Ház 
dolgozóinak áldozatos mun
kája is. Ezúton szeretnék kö
szönetét mondani segítsé
gükért és fáradozásukért.”

B ü k k i J ó z s e f
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3KFf\
OROSZLÁNY
áruajánlata

TILATEX AKVA
16 l-es 2990,-

DISPERSIT
16 l-es 3450,- 

LIMIT ZOMÁNC 
SELYEMFÉNYŰ

1 l-es 838,- 
PERSIL 3.6 kg  1099,- 
PERLUX 3.6 k g  811,-
BIOPON 3.6 kg  869,-
ULTRAVIOLA 5 k g  891,-

18 órakor az MKK-ban a
Magyar Zongorái Trió

(Szen+péteri Gabrie l la, 
Modrián József, Rádi I ld ikó) 

Várjuk a zenebarátokat, a 
belépés d í j ta lan !

Az adományokat a Bakfark Bálint 
Alapítvány az oroszlányi ifjú 

muzsikusok támogatására fordítja.
%  Alá 
M muzsil

AZ OROSZLÁNYI 
NYILVÁNOSSÁG 

EGYESÜLET FELHÍVÁSA 
A VÁROS POLGÁRAIHOZ

Március 15-én, nagy nemzeti 
ünnepünkön ünnepeljük a sza
bad magyar sajtó napját is. 
Egyesületünk ebből az alka
lomból két városi díjat alapí
tott, melyet évente egy alka
lommal, augusztus 20-án kívá
nunk átadni az arra leginkább 
érdemes személyeknek.
A két díjat lakossági javaslatok 
alapján egyesületünk tagsága 
többségi szavazással ítéli oda. 
Várjuk tehát augusztus 10-ig 
személyi javaslataikat, akik
nek augusztus 20-án átadhat
nánk a polgárok elismerését, 
megbecsülését jelentő Leo-dí- 
jat, mert az elmúlt időszak a- 
latt a nyilvánosság eszközeivel 
-újság, rádió, tv, egyéb közsze
replés- élve, bátran és ered
ményesen képviselt városi ér
dekeket. (A díj jelmondata: 
“Oroszlán szívvel Oroszlá
nyért!”)
Ugyancsak ekkor adjuk át szin
tén az Önök javaslatai alapján 
a Vakablak-díjat annak a sze
mélynek, aki az év során több
ször is elzárkózott a közéleti 
szerepvállalás, a nyilvánosság 
tájékoztatásának kötelezett
sége elől, s aki nem hajlandó 
tudomásul venni, hogy demok
ráciában, közügyekben minden 
polgár illetékes!
Várjuk tehát személyi javasla
taikat augusztus 10-ig az egye
sület címére, lezárt borítékban! 
Cím: 2840 Oroszlány, Fő tér 1.

Nyilvánosság Egyesület

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR 

MÁRCIUSI PROGRAMJAI
14- én 20.00 BLUES KLUB Fellép a 
Rémember együttes
15- én 17.45 TOP film FRANCIA CSÓK 
színes, amerikai filmvígjáték
17- én 10.00 OVI MOZI
19.00 Bérletes színházi előadás APÁCÁK az 
Észak-Komáromi Jókai Színház előadásában 
Rendező: Mikó István meghívott vendég
18- án 17.45 TOP film FEJJEL A FALNAK 
színes, amerikai film
20-án 18.00 BIBLIAI ELŐADÁS 
Hol a határ...
A szép és a rút, az ízléses és az ízléstelen 
22-én 17.00 Az MKK-ban működő klubok, 
szakkörök TAVASZI TALÁLKOZÓJA 
17.45 TOP film TISZTÍTÓTŰZ színes 
amerikai akciófilm 16 éven felülieknek
24- től MAKETT KIÁLLÍTÁS
25- én 17.45 TOP film 
RAGADOZÓK színes, amerikai kalandfilm
26- án 9.00, 10.00 OVISZÍNHÁZ 
PINOCCIO a győri Csörgősipka Színház 
előadása
27- én 18.00 BIBLIAI ELŐADÁS
Hol a határ... Segíteni akarás és ártás között
28- án 14.00 NAPKÖZIS MOZI 
OSZTÁLY VIGYÁZZ színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték
29- én 17.45 TOP FILM OSZTÁLY VIGYÁZZ 
színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték 
Április 1-jén 17.45 TOP film SÁRKÁNY
SZÍV színes, amerikai kalandfilm

Jó szórakozást kívánunk!

Minőség - elérhető áron !

Oroszlány, Rákóczi u. 78. Tel: 361444/185

A GASZTRONÓMIA 
KFT. AJÁNLATA

(/átlátjuk esküdök, 

rendezvények 

lebonyolítását, 

hideytálak készítését.

Olcsó szálláshelyek a 

Béke szállón!

HÜIKR ÜZICTHRZ
F esték áru , ta p é ta , 

sz ő n y eg p a d ló , 
csem p ék , já ró la p o k  

kap hatók !
Győződjék meg szerény 

árainkról!
FürstS u. 13. 834 /362-404

iVaillanl
Gázkazánok,

boylerek,
konvektorok

n . 3 3 !  3 6 3 - 3 6 3  n .W M  3 3 !  3 6 3 - 3 6 3  r7z4'X 0 3 3 ! 3 6 3 - 3 6 3  3 3 !  3 6 3 -3 6 3
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RÉGI CÍMER ÚJ HELYEN
Hosszú évekig tartó, küzdelmes mun

ka eredményeként otthonra lelt az 5. sz. 
Általános Iskola. Úgy a nevelők, mint a 
nebulók elégedetten dolgozhatnak napfé
nyes, új otthonukban.

Elégedett? - kérdezem Bacsáné 
Bács Juditot, az iskola igazgató
ját.

-Igen, azt hiszem, megelégedés
sel tölthet el, hogy oly sok nehéz
ség leküzdése után itt lehetünk. 
Köszönet a város vezetőinek és 
szakember társaimnak, hogy a se
gítség a hátrányos helyzetű gyer
mekeinket elfogadható körülmé

nyek közé juttatta. Természetesen a 
munkának nincs vége. Az új körülmé
nyek új helyzetet teremtettek. Ebben az 
új szituációban új feladataink is kelet
keztek, melyeket a megmaradt gondok
kal együtt meg kell oldanunk.

-Köszönöm a válaszait.
H . I.

ART?!
Nem árt, hanem használ az egész vá

ros szempontjából nagy jelentőségű 
Oroszlány Város Általános Rendezési 
Terve. A február 10-i lakossági fórumon 
Szabó Piroska környezettervező és Réder 
Tibor közlekedéstervező összefoglaló 
tervismertetője nem terjedhetett ki az át
fogó terv részleteire. A jelenlévő kevés 
számú, de igen aktív polgár számos kér
dést tett fel, melyekre úgy a tervezők, 
mint a hivatali dolgozók őszintén és kö
rültekintően válaszoltak.

Balogh György települési képviselő a 
fórum szervezési fogyatékosságai mellett

a rehabilitációs feladatok -Fürst S. u., 
Városkapu, Zöld tömb, Petőfi udvar stb.- 
ismertetésének elmaradását hiányolta.

Spitzner Csaba települési osztályve
zető elismerve a szervezés hiányosságait, 
a lakossági érdeklődés alacsony színvo
nalát is nehezményezte. Ugyanakkor el
mondta, hogy a rendezési tervről, a ter
vezők munkájáról a Települési Tervta
nács (KTM főépítészek), Keresztes Sán
dor főépítész és szakértőtársai elisme
réssel szóltak. A  programterv dicséretet 
kapott. (A végleges tervet a fórumot kö
vető napon a Tervtanács ugyancsak nagy 
elismeréssel értékelte.)

Losonczy Vera Borbála-telepi lakos 
megnyugvással vehette tudomásul, hogy 
a vasúti gyalogos felüljáró megépítése re

alitássá válhat, a jelenleg ezen a 
területen működő TÜZÉP te
vékenységében is változás vár
ható.
Elekes Lászlóné elmondta, hogy 
az Oroszlány Baráti Köre szer
vezésében az elmúlt évben tartott 
ÁRT ismertetők meghozták az 
eredményt, hiszen segítették a la
kosság jobb tájékoztatását és a 
tervezők munkáját. Fidrich Tibor 
az Ipartestület helyi vezetője a 
tervezőkkel részletes szakmai 
eszmecserét folytatott.
A fórumot követően megkér-

Március 30-án az 
MKK-bam 
20 órától

LOCSOLÓ
SÁL!

A szórakozásról a 
FIX együttes 

(Solt Csabával), 
az ellátásról a Rimbi 
Snack gondoskodik

Belépő: 400, - Ft

deztük Spitzner Csaba osztályvezetőt: 
Hogyan foglalná össze a Területi 
Tervtanács véleményét a végleges terv
ről?

-A dicséretes programnak minden rész
letében szakmailag magas szinten 
megfelelő végleges terv készült. A jól fel
készült tervezők igen alapos szakmai 
munka után a város egészére, a kör
nyezethez szervesen kapcsolódó, a szabá
lyozásoknak, előírásoknak és elvárások
nak megfelelő tervet készítettek. Ezután 
Oroszlány város önkormányzatára hárul 
a feladat (márciusi testületi ülés prog
ramja), hogy a tervet még egyszer átte
kintve, megvitatva, esetleges kiegészíté
seivel, véleményével elfogadja. H..I.

ELADÓ!
Kétszobás, komfortos, felújított,

r y ... * ■ ISflBl i  /  i  | /vízőras, reluxas lakas. 
Irányár: 850.000,- Ft

........  M M  A
Érdeklődni lehet az esti ]órokban 
Petőfi S. u. 33. 1 /  4., vagy nap

közben a (361-;122114-14 telefonon

EXPRESS FILMKIDOLGOZÁS

1  ÓRA ALATT! 
OLVASÓSZEMÜVEGEK KEDVEZŐ ÁRON 

IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT 
SO O TER’S - A H O L  A Z ÖN PÉNZE  

TÖBBET ÉR!

Papír,
nyomtatvány,

játék

ÍRÓSZER, 
NYOMTATVÁNY, 

NÉVJEGYKÁRTYA ÉS 

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉSE!

KÉTHETES Oroszlányi független lap. Kiadja a Majki Népfőiskolái Társaság. ISSN: 12X8-4276 
Felelős kiadó: a Társaság elnöke. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Szabolcs András. 

Szerkesztőség: 2840 Oroszlány, Fő tér 1. Telefon: (34) 361-801 
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Jeligés közlésre is csak névvel, címmel ellátott írásokat tudunk elfogadni. 

Nyomda: MONTÁZS Nyomda KFT. (Oroszlány, Felsőtelep) Vezető: Molnár Ferenc ügyvezető ig. Telefon: (34) 361-122/25-71 
A címlapon a Városkapu Tolnai Lajos, a Majki kapu Trubicza Ágnes grafikája.



HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK 
OROSZLÁNYBAN

Az oroszlányi húsvét tulajdonképpen vi
rágvasárnappal (Kvétna nédéla) kezdő
dött. Az óvodás kislányokat virágvasár
nap reggelén szépen felöltöztették. Haju
kat fülük felett összefogva befonták és a 
fonatot a tarkón lévővel összefonták hosz- 
szú copfba, s piros masnit kötöttek a végé
re, meg fönt is, ahol összefonták. Kezükbe 
adták az előtte való napon megszedett 
barkából készült ágcsokrot és valamelyik 
rokon, vagy szomszéd kislánnyal együtt 
indultak a babicskákhoz. Először a saját 
babicskájukat (nagymamájukat) keresték 
fel, majd a rokon nénikéket, végül az isme
rős és szomszéd öregasszonyokat.

A babicska nagymamát jelent magyarul, 
de a faluban minden hajlott korú asszonyt, 
akinek voltak unokái, így hívtak. Akinek 
nem volt gyermeke, annak az elnevezése: 
baba. Ha a babicska a kapuban várta őket, 
már ott elkezdtek énekelni:

“Budzté babicski vészélé,
Ság vám to létécsko nészémé,
Dajté vám vajicsko lébo dvé,
Ság vám to málicsko úbudé.”

Babicskák örüljetek,
Hiszen hozzuk a nyarat nektek,
Egy-két tojást nékünk adjatok,
Hiszen marad nektek még sok.

Babicska összecsókolta unokáját: „Pojté 
málicski, pojté nútér. O jaki szte pékné, a 
pékné oblécséné. = Gyertek be kislányok, ó 
de szépek vagytok és milyen szépen vagy
tok felöltözve!" Bent kinyitotta a kaszni 
legfelsőbb fiókját és minden kislány kapott 
két-három tojást a magukkal hozott kosár
kába. Emellett azonban egy szem cukrot, 
vagy másféle édességet, esetleg gyümöl
csöt is adott nekik. A kislányok néha cso
portba verődtek és büszkén mutogatták 
egymásnak, majd otthon anyjuknak a ka
pott tojásokat, melyeket azután megfestet
tek.

A nagypéntek (Vleki pátek) az evangéli
kusoknál az év legnagyobb ünnepe. Gyász
ünnep, Krisztus urunk felfeszítésének 
gyásznapja. Aznap az állatok etetésén kí
vül semmit sem szabad dolgozni. Délelőtt 
tót, délután magyar istentisztelet volt, né
ha fordítva. A hagyomány szerint nagy
péntek hajnalán a felfeszített Krisztus vé
re keveredik a patak vízébe. Aki abban 
megmosdik, megtisztul a bűntől, egész év
ben egészséges, friss, tiszta és szép lesz. A 
kisebb-nagyobb lányok, fiatalasszonyok 
még jóformán sötétben mentek mosdani 
és kannában az öregeknek is vittek vizet, 
hogy azok is részesüljenek a nagypénteki 
víz áldásában. A legények néha leselked
tek és megmosdatták a lányokat.

Nagypénteken sötét, az öregek fekete, a 
fiatalabbak sötétszürke, a fiatal lányok, 
asszonyok sötétkék ruhában mentek a 
templomba. Aki úrvacsorát vett, indulás 
előtt megkérlelte a felnőtt családtagokat, 
ha valamivel megbántotta őket. A temp
lomban is az oltáron és a szószéken sötét 
terítő volt, melyet húsvét vasárnapra fe
hér és színes hímzésűvel cseréltek fel. 
Nagypéntek az év egyetlen napja volt, 
amikor egész nap böjtöltek. Napközben 
csak a gyermekeknek és a betegeknek ad
tak enni, rendszerint ovocné polévka a ma- 
kové opékancé, vagyis gyümölcslevest és 
mákosgubát. A felnőttek csak este 
harangozás után vacsoráztak, általában 
sonkát és tojást.

Az ünnepek alatt még befogni sem volt 
szabad, csak ha vendég elé mentek a vas
útállomásra, vagy maguk mentek ven
dégségbe valamelyik szomszéd faluba.

Az asszonyok vasárnap reggel mindjárt 
feltették főni a húslevest, besózták az elő
készített húst, megtisztították a hús mellé 
való burgonyát, hogyha a templomból ha
zajönnek, gyorsan be lehessen fejezni és 
tálalni az ebédet. A káposztát már szom
baton megfőzték nagy cserépfazékban, ar

Nedeczky Gizella

ÉS AZON A NAPON

Fél kész áru - így nézel rám- 
s művedben még magad sem hiszel. 
Még nélkülem apostolkodsz, 
s én bűnös a bűnösök között.
S Te: az Olajfák Hegyén 
még általam is üldözött.

De egy napon,
amikor megfeszült lelked
lebeg a Golgoták felett:
jobbodon az én keresztem áll majd,
és öt sebed közül
csak én értem meg mindegyiket.

És azon a napon:
Veled megyek a Paradicsomba.

ra rá lehetett járni, egy hétig is eltartott, 
és akkor sütötték a mákos, diós kalácsot, a 
hájastésztát ringlólekvárral, vagy hájas
pogácsát, később meg mindenféle süte
ményt. Tojást is már szombaton festettek 
hagyma héjával vagy céklalével.

Ha szlovák nyelvű volt az istentisztelet 
és szép volt az idő, akkor a lányok tót „ru- 
kávát“ vettek magukra (nemzetiségi vise
let ünnepnapra), ha magyar nyelvű volt, 
akkor illett magyar ruhában menni. Jelez
ve az indulás idejét 10 órakor harangoz
tak, s ekkor mintegy varázsszóra megnyíl
tak a házak kapui és fordultak ki az utcá
ra a templomba menők. Az öregek fekete 
lüszter- vagy bársonyruhában, a férfiak fé
nyes szárú csizma és zsinóros vasárnapi 
öltözetben, kiborotválkozva, hónuk alatt a 
nagy, nehéz Iranosciussal (énekeskönyv
vel). Anyák vezették kicsi és még kisebb 
gyermekeiket. Iskoláskorúak és suttyó le
génykék nagy legényekkel vegyesen és szí
nes szalagokkal ékes ringószoknyás lá
nyok vonultak a templom felé. A lányok 
többsoros fényes gyöngyöt viseltek a 
nyakukon. Folytatás a  2. oldalon

TARTALOM
- 60 ÉVES AZ 

OROSZLÁNYI 
SZÉNBÁNYÁSZAT 

-TÖRVÉNYRE TÖRVE 
- TAVASZI 

KÖZLEKEDÉS 
- SZAKÍTÓPRÓBA

MÁRCIUS 25-ÉN ÜLÉSEZETT 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ezen a maratoni ülésen 14 napi

rendi pontot tárgyaltak a képvise
lők.

Székely Antal polgármester a két 
ülés közötti eseményekről szóló tá
jékoztatójához számos kérdést fűz
tek és hozzászólásban véleményt 
nyilvánítottak a képviselők. Su- 
nyovszki képviselő úr javasolta, 
hogy a testület dolgozza ki és a 
polgármester képviselje a város ja
vaslatait a 11 -i Vért közgyűlésre, 
az Rt. Igazgató Tanácsába kerül
jön oroszlányi képviselő és közös

stratégiát alakítsanak ki a foglal
koztatásra. Alakítsanak város
rész-bizottságot a zöldtömb körüli 
helyzet megváltoztatása érdeké
ben. A polgármester kérte a képvi
selő-testület támogatását a Kos- 
suth-szobor mint köztéri alkotás 
állításával és elhelyezésével kap
csolatban.

Hosszas vita után elfogadták 
Oroszlány város általános rende
zési tervét az 1996. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót, a 
városi uszoda és strand üzemelte
tésének középtávú koncepcióját, 
elbírálták a sport- és társadalmi 
célú pályázatokat, döntöttek a lét

számcsökkentési pályázaton való 
részvételről, módosították az oki
ratokat, az intézmények alapító 
okiratait, támogatták a könyvtár 
számítógépes fejlesztését, tárgyal
ták a megyei önkormányzattal 
társulás formájában megvalósí
tandó feladatokat, Balogh György 
képviselő indítványára az Egész
ségügyi Szociális Bizottság előter
jesztést készít a munkanélküliség 
elleni, városi foglalkoztatási kon- 
cepió kialakítása érdekében. Kér
dések, interpellációk után zárt 
ülésen tárgyaltak két napirendet.

Következő lapszámunkban is
mertetjük a határozatokat. -Sz.-
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60 ÉVES AZ OROSZLÁNYI SZÉNBÁNYÁSZAT
A Bányász Klubban, március 11-én vet

te kezdetét az a rendezvénysorozat, 
melynek középpontjában az immár 60 
éves oroszlányi szénbányászat méltó 
megünneplése áll.
Az események fő szervezője a munka-ter
vben leírtak szerint az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati 
Egyesület Oroszlányi 
Csoportja. A bevezető elő
adást Szálkái Sándor, az 
OMBKE szervezetének 
elnöke, a VÉRT bányai
gazgatója tartotta.
-Egyesületünk korábbi ve
zetőségi ülésén -kezdte az 
előadó- úgy döntöttünk, 
hogy az oroszlányi szén
medencében 60 éve tartó 
sikeres bányászkodás in
dokolja az ünnepség-so
rozat megszervezését. A 
bányászat perspektívája 
ma ugyan nem a legró- 
zsásabb, de nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy 
az elmúlt 60 év sikerei és 
eredményei olyan szakmai 
kultúrát teremtettek a me
dencében, amely nemcsak 
országos, de európai szinten is elismert. 
Az év során rendezendő ünnepség-soro
zatunkon emlékezni kívánunk az elmúlt 
60 év bányászkodására. Emlékezni kívá
nunk azokra a munkatársakra, akik ré
szesei voltak a medencében elért sike
reknek, de már nincsenek közöttünk. Em
lékezni kívánunk nyugdíjasainkra, aktív 
dolgozóinkra, és mindazokra, akik na
gyon sokat tettek azért, hogy a bányászat 
ebben a térségben már 60 éve sikeresen 
működik. Térségünkben problémát okoz,

Ezt a követelést 149 évvel ezelőtt a Pil
vax kávéházban Pest-Buda ifjúsága foglal
ta 12. pontba - kezdte ünnepi beszédét Szé
kely Antal, városunk polgármestere. A 
március 15-én a ‘48-as parkban délelőtt 10 
órakor kezdődő ünnepi megemlékezést 
Pullai Zoltán szavalata (Nemzeti dal ) ve
zette be. Legyen béke, szabadság és egyet
értés. A szabadság szorosan kötődik a szó
lás- és sajtószabadsághoz. A ma feladata, 
hogy éljünk, megfelelően éljünk lehetősé
geinkkel, melyekre évszázadokon keresztül 
vártak a Kárpát-medence népei- össze
gezhetők Oroszlány város első emberének 
szavai.

Hazánk legtöbb településén megtalál
hatók nagyjaink -köztük Kossuth Lajosról- 
a megemlékezés különböző formái. Sajnos, 
Oroszlány városa még nem büszkélkedhet 
Kossuth Lajos szobrával. A 150. évfor
dulóra az a cél, hogy a városban önkor
mányzati és közadakozási pénzügyi finan
szírozásban, pályázat kiírását követően, 
megfelelő helyen és módon Kossuth-szobor 
emeltessék, melyhez Székely Antal a város 
lakosságának egyetértő támogatását kérte.

A megemlékezés színes virágait és ko
szorúit helyezték el az emléktábla előtt 
városunk polgárai, vezetői, a civil és poli
tikai szervezetek képviselői.

Az ünnepség külön színfoltját adták,

hogy az energiaszektor privatizációja a 
VERT esetében a második fordulóban 
sem volt sikeres. Tudomásunk szerint a 
VÉRT-re érdemben értékelhető pályázat 
nem érkezett. Az elmúlt években a me
dencében dolgozók mindent elkövettek 
azért, hogy az Oroszlányi Erőmű részére a 

lehetőség szerint, minél 
kedvezőbb (olcsóbb) áron 
tudjanak tüzelőanyagot 
szállítani. A mi feladatunk 
az, hogy az elődeink által 
megkezdett munkát ered
ményesen folytassuk. Bí
zunk abban, hogy az eddig 
elért sikerek és eredmé
nyek jó  alapot szolgáltat
nak egy bányafejlesztési 
koncepcióhoz. Hiszen a XX. 
aknán 1 millió tonna, Már- 
kushegyen 10-12 millió 
tonna, a külfejtésen mint- 
egy félmillió tonna hasz
nosítható ásványvagyon áll 
rendelkezésre. Mezőbőví
téssel további 30 millió ton
na ásványvagyon vonható 
be a termelésbe. Ennek 
alapján bizakodással néz
hetünk a jövőbe!- fejezte be 

előadását Szálkái úr.
Ezt követően Kőbányai Ferenc ny. bá
nyamérnök tartotta meg “Visszatekintés 
az oroszlányi szénbányászatra” című 
előadását. Az igen részletes, az 1937. VI. 
1-jei kezdésű bányászkodástól napjain
kig című tartó előadásra lapunk későbbi 
számaiban visszatérünk. Ugyancsak kö
zölni fogjuk a nap befejező előadását, me
lyet “Márkushegyi bányaépítés a kezde
tektől az első fejtésig” címmel Székely 
József oki. bányamérnök tartott.

H. I.

rangját emelték: az Oroszlányi Bányász 
Koncert Fúvószenekar, a Falu Hagyomány- 
őrző és Kulturális Egyesület huszár lova
sai, az önkormányzat megbízásából az 
emléktáblánál díszőrséget álló huszár fiúk. 
A parkban megtartott rendezvény Pullai 
Zoltán (tatabányai művész) “Petőfi koszo
rúi” című szavalatával zárult.

Ezt követően -11 órától- a városi Műve
lődési Központ és Könyvtár színháztermé
ben a József Attila Általános Iskola diákjai 
mutatták be a “Mit kíván a magyar 
nemzet...” című produkciójukat.

A szépszámú ünneplő közönség nagy 
tapssal jutalmazta Tóthné Barna Brigitta 
és Klázerné Márkus Anasztázia tanárnők 
által betanított színvonalas, pergő válto
zatossággal előadott műsort. „  1

HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK 
OROSZLÁNYBAN

F olytatás az 1. o ld alról
A századfordulón tulipános sarkú csiz

mát viseltek, akkor az volt a divat, kezük
ben pedig zsebkendőt, monogramos éne
kest és egy szál rozmaringot szorongattak.

Mikor vége volt az istentiszteletnek és 
úrvacsora után a hívek kitódultak s a 
templomajtó előtt megálltak egy kicsit be
szélgetni, akkor a lányok is megcsodáltat- 
ták ruhájukat és viruló fiatalságukat. 
Nagy ünnepeken, így húsvétkor is tilos 
volt az udvarlás. Az első ünnepnap csak a 
családé volt, ilyenkor rokoni látogatások 
és nagy családi beszélgetések estek.

Elkövetkezett a húsvéthétfő, a sibázás 
és a locsolkodás napja. A lányok ezen a na
pon sok szoknyát vettek fel és korán kel
tek, mert néha már hajnalban megjelen
tek a legények. “Mózsémé sibat?” kér
dezték és már porolták is a lányokat, asz- 
szonyokat, némelyik elég gorombán. Utá
na kihúzták az eladó lányt a kút mellé és 
vödörszám öntötték rá a vizet. Volt sival- 
kodás, hahotázás, némelyik lánynak több
ször is át kellett öltöznie, minden ruhája 
csuromvizes lett. A sibák vesszőből font 
két-három méteres korbács. A legények jó 
előre gondoskodtak róla, megfonték vagy 
megfonatták olyannal, aki szebben meg 
tudta csinálni. A hagyomány szerint, akit 
nem vesszőztek meg, azt egész évben a pi
szok eszi, lusta lesz. “Rukicski nohicski 
behajté”- mondták, vagyis “Kezed, lábad 
gyorsan járjon”.

A húsvéti verset már az egészen kis 
gyermekek is mondták, miközben ők is si- 
báztak és locsolkodtak, de ők szagosvízzel 
(melyet szappanból áztattak), majd ké
sőbb kölnivel.

A ceremónia után a festett tojásokat ki
osztották, főleg a gyermekeknek, a legé
nyek virágot is kaptak, gomblyukba valót 
és a gazda megkínálta őket egy-egy pohár 
borral.

Húsvéthétfőn, amikor a fiatalok egy
mással voltak elfoglalva, rendszerint csak 
az idősebbek mentek templomba.

A háziasszonyoknak nem kellett főzni, 
volt elég maradék, de majd minden ház
ban nádifka elnevezésű, amolyan húsos 
piskótát sütöttek. A nádifkához kihozták a 
tepsit és kirakták főtt sonkából szeletelt, 
többnyire zsíros darabokkal, vékony vagy 
félbevágott kolbásszal, s ami megmaradt 
főtt és sült húsok szeleteivel. Kikevertek, 
és felvertek a tepsi nagyságától függően 
15-20 tojást -mint a piskótánál-, tettek 
bele apránként pár kanál lisztet, sót, pici 
borsot és sok vágott zöldpetrezselymet. 
Ezzel a masszával nyakon öntötték a 
szépen elrendezett húsféléket és mint a 
piskótát, úgy sütötték meg. Kockára 
vágva rakták tálra, félbevágott főtt tojá
sokkal és ecetesuborkával díszítették.

Ezt a délutánt az idősebbek a pihenés
nek szentelték. A fiatal legények azonban 
sohasem voltak fáradtak. Húsvéthétfő dél
utánján táncvigalmat rendeztek, ahová a 
szülőkön kívül némelyik öregasszony is el
ment gyönyörködni a fiatalok jókedvé-ben. 
A mulatság éjfélig tartott, azután jött a 
bíró és takarodót rendelt el, ezzel befe
jeződött húsvét ünnepe.

V. B. I.
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EMRÓPA É5 AZ 11 öö ÉVES 
MAGYARORSZÁG

A kiegyezést követően Ma
gyarország a térség legdinami
kusabban fejlődő országa lett. 
Beáradt az osztrák tőke. Ekkor 
kapja Budapest a mai arcula
tát. A kontinensen elsőnek meg
épül a földalatti vasút. Buda
pest a kontinens malomipari 
óriása. A magyar szabadalmú 
kéregöntésű acélhengerek al
kalmazásával megelőztük az 
amerikai városokat is. A világ
hírű Ganz Villamossági Művek 
a Déry, Bláthy, Zipernovszky ál
tal feltalált transzformátor
rendszernek köszönhetően felé
pítette a világ első villamos vas
útvonalát Eszak-Olaszországan. 
Bánki Donát a turbina és a por- 
lasztásos motor feltalálója. Ez 
utóbbi elvén működnek ma a re
pülőgépek motorjai. Kandó Kál
mán 3 fázisú villamosmozdony, 
Puskás Tivadar a telefonhír
mondó, a vezetékes rádió ősének 
feltalálója. Az Egyesült Izzó a 
világ 3. legnagyobb izzólámpa 
gyára volt. Ausztriával együtt 
Magyarország ekkor nagyhatal
mi pozícióba került. Kiépült ne
héziparunk, vasúthálózatunk.

Megszületik Eötvös József 
tankötelezettségi törvénye 
1868-ban, mely 12 éves korig 
teszi kötelezővé a tanulást - 2 
évvel megelőzve ezzel Angliát. 
Behozta az érettségit.

Az ország 20 milliós magyar
ságról álmodik, s a millennium 
lázában ég. Nem véve észre a 
parasztság és a munkásság 
helyzetének tarthatatlanságát, 
s a magyar kultúrfólény fitog- 
tatását egyre nehezebben tole
ráló nemzetiségek gyűlöletét. 
Érthető volt a munkásság ellen
akciója, a Tanácsköztársaság, de 
nem várt, iszonyatos és máig 
igazságtalannak megélt csapás 
az I. világháborút lezáró Tri
anon.

Végre a harmadára satnyított 
ország ájulásából kezdett ma
gához térni, elektromos és vegy
iparunk világszínvonalú lett. A 
budapesti telefonközpont 4 
évvel követte a bostoni világel
sőt, majd 1925-ben megkez
dődött a Magyar Rádió su
gárzása is. Elmaradtunk ugyan 
az európai átlagtól, de néhány 
magyar termék világelső volt. 
Diesel-motorok, sínautók, ten
gerjáró hajók, kripton égők, rá
dió műszerek minősége elérte a 
világszínvonalat. Fejlődött a 
textilipar is. Agráripari ország 
maradtunk. A kultúra és a tu
domány terén ragyogó ered
ményekkel gazdagítottuk az 
emberiséget. Voltak kiváló No- 
bel-díjasaink: Szent-Györgyi Al

bert biokémikus, Bárány Róbert 
orvos, Békésy György biofizikus, 
Hevesy György kémikus és su
gárbiológus, Wiegner Jenő a- 
tomfizikus, Gábor Dénes elek
tromérnök, a hologram feltaláló
ja. Világhírnévre tettek szert 
Szilárd Leó atomfizikus, Teller 
Ede, a hidrogénbomba feltaláló
ja, Neumann János, a számító
gép feltalálója, Kármán Tódor, a 
sugárhajtású repülőgépek tudó
sa és az első helikopter konst
ruktőre. (Neumann és Wigner a 
fasori ev. gimnáziumból kerül
tek ki.)

A felsőoktatási intézmények
ben az oktatás színvonala vi
lágszerte elismert volt. Klebers- 
berg Kunó, a művelődés és a 
kultúra nagy szervezője létre
hozza a pécsi és szegedi egyete
met, a svábhegyi csillagvizsgá
lót, a tihanyi halbiológiai inté
zetet, magyar kultúrintézetet 
Berlinben, Rómában és Bécs- 
ben, s csökken a lemaradás Eu
rópa fejlett régióihoz képest, és 
kb. egy színvonalon vagyunk 
Ausztriával. Ekkor kitör a II. vi
lágháború, s Nyugat, majd is
mét Kelet egyaránt kinyújtotta 
kezét Magyarországra. A kasz
tosodó félfeudális társadalmat 
felfrissítette ugyan a munkás
ság és parasztság felemelése, de 
gazdasági és kulturális téren a 
régióval együtt nehezen be
hozató elmaradás jutott osztá
lyrészünkül.

Még kétszer tettük nevünket 
rokonszenvessé a közös Európa 
felé fejlődő nyugaton: mikor a 
szovjet és Rákosi-féle kommu
nista terror ellen 1956-ban for
radalmi megmozdulással tilta
koztunk, s amikor a Nyugat és 
Kelet közt vasfüggönyül szol
gáló berlini fal összeomlása a mi 
politikusaink karakán segítsége 
révén történhetett meg.

Ha összegezve Európa ütköző 
zónájában betöltött keserves 
szerepünkre vesztett szabad
ságharcainkra, nemzeti hőse
ink tragikus sorsára gondo
lunk, s arra, hogy történel
münk nagy részét létünkért 
folyó élet-halál harc töltötte ki - 
igazat kell adni a költőnek:

“Búm Nesszusz ingét nem lehet 
levetnem,
bár kínja vád, s a csillagokra 
száll,
ha végzetem lett magyarrá szü
letnem,
magyarnak lenni mért oly kín, s 
halál. ”

F olytatás a  követk ező  szám ban

Látogatás az Országos 
Technikai Múzeumban

Oroszlány város polgár- 
mesterének meghívását elfo
gadva 1997. március 20-án, 
mintegy 30 fő helyi vállalkozó 
múzeumi látogatáson vett részt 
a volt Ady moziban.

A vendégeket az alapítványi 
formában működő múzeum 
igazgatója, Bíró György fogad
ta, akit Székely Antal e sza
vakkal mutatott be: “Neki kö
szönhető, hogy itt ez a múzeum 
létrejött. Beindult a technikai 
tárgyak gyűjtése és ma már egy 
sor kiállított tárgy tekinthető 
meg. Hosszú éveken keresztül 
volt gazda nélkül ez az épület. 
Igen nagy kockázatot jelentett 
mindkét fél (Oroszlányi Önkor
mányzat - Alapítvány) számára 
ez a vállalkozás...”

A polgármester ismertette a 
meghívás célját, az igazgató 
bemutatta a már kiállított tár
gyakat. A jelenlévők felajánlá
sokat tettek, megbeszélték a jö
vő feladatait. Mindezekre la
punk későbbi számában vissza
térünk. Addig is, most is büsz
kék lehetünk városunk új in
tézményére.

V ároskörnyéki 
Területfejlesztési

Önkormányzati Társulás

Megyénkben 6 körzetben 
működik, tudtuk meg ugyan
csak március 20-án a város pol
gármesterétől a Városháza 
nagytermében. Oroszlányhoz 5 
község csatlakozott. Elsősor
ban e térség 200 meghívott
jából jelent meg mintegy 50 fő 
vállalkozó és hallgatta meg a 
Társulás elnökének (Székely 
Antal) ismertetőjét.

Az elnöki ismertető után a 
POSTABANK képviselője, Né-

Télies időben, immár hi
vatalosan is tavasz köszön
tött a hányatott sorsú 5. Sz. 
Általános Iskolára. Az isko
la alapításának 30. évfordu
lója és új épületének avatá
sa alkalmából rendezett 
ünnepségre került sor már
cius 21-én.

Az iskolát új épületében 
(Oroszlány, Eszterházy u. 
102.) Székely Antal polgár- 
mester avatta fel. 
h Az avatóünnepség után

methné Molnár Zsuzsa a hitelt 
igénylők pályázatainak főbb 
gondjairól beszélt. Spitzner 
Csaba települési osztályvezető 
részletesen ismertette a terü
letfejlesztési célelőirányzat ke
retében támogatható fejleszté
sekkel kapcsolatos pályázati 
lehetőségeket, valamint a ked
vezményes vállalkozói hitelfel
vétel módjait. Ez utóbbiak:

- vissza nem térítendő tőke- 
juttatás,

- kamatmentes visszatérí
tendő támogatás, ill.

- fejlesztési hitelekhez nyúj
tott kamattámogatás lehetősé
geit biztosítják.

A viszonylag bonyolult hitel- 
igénylések lehetőségeinek rész
letesebb megismertetésével is 
készséggel áll az önkormány
zat, ill. a hivatal a polgárok, 
vállalkozók segítségére - nyo
matékosította az osztályvezető 
és a polgármester.

Együttműködési szerződés

aláírására került sor 1997. 
március 18-án az oroszlányi 
Városházán. A szerződő felek: 
Oroszlány város önkormányza
ta, az Oroszlányi Rendőrkapi
tányság, a Komárom-Eszter- 
gom Megyei Rendőr-főkapi
tányság és a (civil) Alapítvány. 
A szerződés célja az 1990. évi 
(65) és az 1994. évi (34) tör
vényből az önkormányzatokra 
és a rendőrségre háruló közös 
feladatok hatékonyabb ellá
tása, Oroszlány város közbiz
tonsági és közlekedési helyze
tének megszilárdítása az ál
lampolgárok biztonságérzeté
nek javítása céljából.

A szerződés aláírására -pél
damutató módon- sajtótájékoz
tató keretében került sor. 
Lapunk olvasóit városunk 
életének e fontos eseményéről 
következő számunkban rész
letesen tájékoztatjuk.

Zsombolyai Mária festőmű
vész kiállítását nyitotta 
meg Magyar Emőke újság
író.

A délelőtti programot 
13.30-kor a Művelődési Köz
pont és Könyvtár épületében 
a testvériskolák diákjainak 
közreműködésével gálamű
sor követte.

A rendezvényről részlete
sen a következő számunk
ban olvashatnak.

H. /.

A TAVASZ ELSŐ NAPJÁN
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“ISTEN NEM SZERENCSEJATEKOS’
-állapította meg Einstein már korábban, de hogy Is

ten nem is Jplly Joker, azt most tudtuk meg Forgács 
Józseftől a KETHETES február 28-i számában.

Sem a kártyához, sem a csillagászathoz nem értek 
igazán, de miután kedves ismerősöm ezen említett cik
kében a teológia területére is átrándul, szeretném né
hány útjelzőtáblára felhívni figyelmét.

Az első mindenképpen az, hogy a teremtés “míto
szára” nemcsak “egy időben jól behatárolt” világnak van 
szüksége, hanem egy akár örökké tartó világnak is. Az 
anyagi világ létében függ a teremtőjétől, nem pedig az 
idejét illetően. Egy örökidejű kozmoszt is kell, hogy 
létében állandóan fenntartson egy örökkévaló Teremtő. 
A vallás Istent nem az oksági láncolat elejére teszi, 
hanem fölébe helyezi. Egy nem egészen pontos hasonlat
tal: nem ő a mozdony a vonat elején, hanem inkább az 
áram, amitől az egész szerelvény ̂ működik. Isten nincs 
benne a létezésben. Azt is mondhatjuk, Isten nem lé
tezik. De van! Simoné Weil híres mondása ez: “Bor
zasztó dolog, hogy a tényéktől sosem láthatjuk a valósá
got.” Persze, még így is meg lehet kérdezni -ahogy szo
kás is ilyenkor: “És Istent ki teremtette?” (Helyesebb 
volna ugyan a mondat így: Hát akkor Isten honnan van? 
-mivel a teremtő és a teremtett fogalma kizárja egymást. 
Más szóval a teremtő nem lehet teremtett is egyben.)

Mivel a teremtő nincs a létben, mi pedig, akik a kér
dést megfogalmazzuk, nagyon is ott vagyunk, nagyon jó 
a megállapítás, amit Forgács József a cikke végén tesz: 
“Valószínűleg ott van a baj, hogy minden rációnk az idő 
foglya... és “a mi négydimenziós tér-időnknek hívott va
lamiből származó emberi fogalmaink nem képesek egy 
tőlünk független objektív valóságot megragadni.” Ez így 
azért remek meglátás, mert tulajdonképpen megmagya
rázza, miért nem lehet az “örök kérdés“-t földi fogal
makkal megválaszolni. Ennek ellenére csillagász bará
tom mégiscsak megválaszolja: “Isten nem old meg sem
mit...” mondja teljes következetességgel.

Ügy járt ezzel, mint az ősi bálványimádó, aki miután 
csalódott az ő fából faragott istenében, kijelentette: 
“Nincs is Isten!” Pedig csak azt kellett volna mondania: 
“Isten nem fából van!”

És persze Jolly Jokernek sem mondható, mint tudjuk. 
De ettől még nincs minden veszve. Reméljük!

Nagy Jenő

í Z E N É S  Á H Í T A T É
az oroszlányi evangélikus 

templomban

1997. április 6-án 
(szombat) 18 órakor

MŰSOR
J. S. Bach: JÁNOS PASSIÓ

K özrem ffLödneL :
A gyülekezet ének- és zenekara
Veresné Petrőcz Mária szoprán
Bogdány Anna alt
Basky István tenor (Evangélista)
Korpás Ferenc basszus (Jézus)
Tódy Éva csembalóművész

K oncertm ester:
Acsné Szily Éva

Vezényel:
Milán Zoltánná

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Belépődíj nincs!

KÉTHETES ...................
“ Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot... 
Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az llr, 

a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok”

Első olvasásra ez a parancsolat 
az összes közül a legkevésbé ak
tuális, amely a legtávolabb áll a 
mindennapi élettől. Sokak szemé
ben egy rég érvényét vesztett ókori 
tiltás csupán, amely felett elszállt 
az idő, s a fejlődéssel értelmetlenné 
vált.

Történelem órákról, esetleg hit
tan órákról emlékszünk rá, hogy az 
ókorra oly jellemző hitforma, a 
politeizmus - sokistenhit volt. Min
den foglalkozásnak, természeti je
lenségnek, égitestnek megvolt a 
maga istene, amit aztán kiábrázol
tak, szobor formában megjelenítet
tek, s így imádhatókká, kézzelfog
hatókká váltak. Az egyetlen klasz- 
szikus kivétel ez alól az ókori Iz
rael, s az izraelita vallás volt. Ok 
hitték, hogy csupán egy Isten van, 
aki kiábrázolhatatlan, s a többi, 
kiábrázolt Isten csupán bálvány, 
istenként tisztelt élettelen tárgy. 
Ennek a hitüknek az alapja és 
megőrzője ez, a 2. számú parancso
lat.

Olvasva a parancsolatot, vagy 
beleképzelve magunkat abba a 
korba, előtör belőlünk a mai kor 
kérdése: Mi közünk van nekünk 
ehhez? Talán még léteznek poli- 
teista apró törzsek a világban, de 
itt Európában nem igazán jellemző 
az, hogy valaki istenszobrot készít, 
amit aztán a lakásában felállított 
házioltárra helyez, hogy áldozatot 
mutasson be neki. Sokkal fejlet
tebb korban élünk -nem fenyeget 
bennünket a bálványozás! Vagy 
mégis!?

Isten két dologra mutat rá ebben 
a parancsolatban. Az egyik, hogy ő 
kiábrázolhatatlan, s ennek a meg- 
próbálása is tilos, a másik, hogy 
rajta kívül való, más Isten imá- 
dása is tilos. Vajon tényleg nem ve
szély ez a ma embere számára?

Újabb felmérések szerint Ma
gyarország lakossága elég megosz
tott vallási téren. Kb. a lakosság 20 
százaléka vallja azt magáról, hogy 
hisz Istenben az egyház tanítása 
szerint. Elfogadja tehát azt az 
istenismeretet, amit az egyház 
képvisel. Másik 20 százalék mond
ja magát ateistának, vagyis sem
milyen isten létét nem fogadja el. A 
fennmaradó 60 százalék pedig azt 
képviseli, hogy “hiszek én a magam 
módján”. Vagyis Isten létét elfo
gadja, de az egyház tanítását nem. 
Ahogy ő elképzeli Istent, olyannak 
is fogadja el. Pedig Isten emberi 
erővel megismerhetetlen. Az egy
ház tanítása nem emberi megis
merésre van alapozva, hanem 
Isten kijelentésére. O mondta el

(Mózes 20:4-6.)
önmagáról, hogy ilyen. Aki tehát 
önmaga elképzelése után fogadja el 
Istent, az hamis Istent imád. 
Kitalál magának egy tetszetős 
istenképet, aki segít, ha bajban 
van, de behunyja szemét, ha 
rosszat csinál, akinek nem tar
tozunk semmivel, de aki köteles 
törődni velünk, aki megbünteti el
lenségeinket, és bosszút áll értünk 
stb. Ez azonban nem Isten! Ez csu
pán “faragott kép”, amit tilt a má
sodik parancsolat. Isten csak úgy 
ismerhető meg, hogy ő kijelenti 
magát, elmondja, hogy ő milyen. S 
e kijelentése csupán az egyházban 
ismerhető meg igazán, mert Isten 
az ő népe számára jelentette ki 
magát. Minden más, egyházon kí
vüli próbálkozás csupán “Isten ke
reső lárma” - bálványkészítés!

Istenről alkotott hamis kép mel
lett ott a másik tiltása e parancso
latnak, ami más Isten keresésétől 
óv minket. Ha az ókori politeiz- 
musból indulunk ki, akkor ez me
gint nem veszély. Isten azonban 
nem csak az, amit úgy is hívnak! 
Hamis Isten lehet minden, ami a 
legfontosabb az életünkben, amire 
nézvén élünk, s ami szívünkből ki
szorítja az igaz Isten szeretetét. 
Mennyi ilyen bálványa van a mi 
korunknak! A pénz, a hatalom, a- 
mi sokakat elvakít, ami után való 
sóvárgás és harc kitölthet és fele
mészthet egy egész életet. A szexu
alitás, amit szintén bálvánnyá 
emelt a XX. század, amire sokan 
úgy tekintenek, mint ami közép
pontja az életnek, az “élet ér
telme”. A tudomány és a fejlődés, 
amit megváltóként szemlélnek 
sokan, tőle várva a megoldást az 
emberiség összes problémájára: 
szegénységre, éhezésre, környezet- 
szennyezésre stb. Üj bálványok, új 
istenek ezek, amelyekről ugyan 
nem mintáznak istenszobrot, nem 
mutatnak be nekik áldozatot, de 
sokan mégis istenként tisztelik, 
megfeledkezve az egyetlen igaz Is
tenről, Jézus Krisztus Atyjáról.

Isten int bennünket: ne imádjuk 
ezeket! O féltőn szerető Isten, aki 
megbünteti a bálványimádást 3-4 
generáción keresztül, de aki nem 
csak büntet, hiszen irgalmas 
azokkal, akik őt szeretik és paran
csait megtartják. Irgalmas, és nem 
a büntetés nagysága szerint 3-4 
ízig, hanem ezer íziglen - vagyis 
ezer generáción át. Örökké!

Érdemes tehát őt választani és 
követni, s elhagyni a szívünk 
bálványait, életünk hamis isteneit.

S ugár Tamás segédlelkész
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HÚSVÉTRA
KÉSZÜLVE...

Húsvét a feltámadás ünnepe. Locsolás, 
hímestojás, húsvéti sonka és ajándéko
zás. Az ünnepet a nagyböjt előzi meg. 
Sajnos, ma már sok ember böjtöl nem is 
mindig vallási meggyőződésből húsvét 
előtt, sőt húsvét után is. Két helyen kér
deztem meg, hogyan készülnek a húsvét- 
ra? Az önkormányzat szociális szolgá
latának vezetője, Nyitrai Károlyné el
mondta, hogy munkatársai az idén is 
meglepetésekkel készülnek az eddigi ha
gyományoknak megfelelően az ünnepre.

-A lehetőségekhez mérten, úgy a klu
bokban mint a területen igyekszünk az 
idős embereknek, a gondozottaknak és a 
rászorulóknak húsvéti meglepetést sze
rezni -mondta a vezetőasszony.

Felkerestem a kápolnában a Máltai 
Szeretetszolgálat Oroszlányi Csoport
jának vezetőjét, Molnár Józsefnét Annit 
is, ahol kedvesen fogadtak.

-Önök hogyan készülnek a húsvétra?
-Láthatja, most is csomagolunk.
A kápolnában hideg van, éppen most 

készült el a forró tea, én is kaptam egy 
csészével. Rengeteg ruha fogasra akaszt
va, katonás rend a polcokon. Öt asszony 
dolgozik csendesen beszélgetve. Megkér
deztem Annit, hogyan került kapcsolat
ba a Szolgálattal?

-Kutschi András római katolikus plé
bános felkérésére jöttem és 1995 novem
berében megalakítottuk a Szolgálatot. 
Akkor karácsonyra 35 csomagot tudtunk 
adni a rászorulóknak, 1996-ban már 500 
emberen tudtunk segíteni. Nagyon sok tá
mogatást kapunk Oroszlány város lakó
itól, amit ezúton is köszönünk. Sokfelől 
kapunk adományokat: lisztet, cukrot, ru
haneműt, és így mi is tudunk adni a rá
szorulóknak. A plébános úr nemcsak lelki 
vezetőnk, hanem adományozónk, segí
tőnk, szállítónk is! Általában mi visszük 
ki a csomagokat. Kapcsolatokat keresünk 
és minket is nagyon sokan felkeresnek. 
Hadd mondjam el a segítőtársaim nevét, 
mert itt mi közösen dolgozunk. Túri 
László és Túri Lászlóné, Szalai Istvánné, 
Pula Imréné, Fehér Györgyné, Olcsvári 
Gyuláné, Kerestyén Zsigmondné és Vida 
Lajosné, ő most jött közénk.

Mindkét helyen elmondták, hogy nem
csak “sátoros ünnepekkor”, hanem fo
lyamatosan, minden munkanapon vár
ják a kinőtt, megunt, fölöslegessé vált 
ruhát, cipőt, könyvet, játék- és sport
eszközöket, hogy ők is segíthessenek a 
rászorultakon!

A Szociális Szolgálat a Gönczi F. u. 2., 
a Máltai Szeretetszolgálat a katolikus 
kápolnában, a faluban található.

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kíván 

mindenkinek: 
Diószegi Gáborné

"TÖRVÉNYRE TÖRVE"
AVAqy Üssük t ís z t á n  a  

d o lo q  kÁTTERÉT

Rossz idők járnak mostanában a 
kutyatartókra, pontosabban a harci- 
kutya tulajdonosokra.

Magyarországon körülbelül három
millió eb él. Számuk ugyanannyi, mint 
a magánkézben lévő személygépkocsik 
száma. Oroszlány statisztikáját te
kintve, a lakosság több mint kéthar
mada kutyatulajdonos. A tetemes szá
mokat olvasva mégis megdöbbentőek 
e tábor kis részét, pontosabban a “har
cikutya” tulajdonosokat érintő rende
letek, intézkedések.

Törvények születtek Angliában, 
Németországban, sőt az Európai Kö
zösség állatvédelmi ülésén is szó esett 
a veszélyesnek ítélt ebek eseteiről. 
Statisztikai felmérések készültek a 
balesetek okairól, ám a felmérés még 
természetesen nem megoldás.

Két angol orvos, nevezetesen She- 
well és Mancarrow doktor például hét 
éven keresztül gyűjtötték az adatokat 
és információkat a kutyaharapásos 
balesetekről. A kórház plasztika se
bészeti osztályán rögzített adatok ki
értékelése után az alábbi következte
tésre jutottak: a megharapottak ará
nyában nincs különbség nők és férfiak 
között, ám az áldozatok jelentős része 
fiatalkorú, gyerek, ill. a 65. életévét 
betöltött személy. Minden valószínű
ség szerint azért, mert mind a fiata
lok, mind az idős korosztály bizonyos 
mértékig kritikátlanul viszonyul az 
ebekhez. Az áldozatoknak több mint 
50%-a gyerek volt. A páciensek több 
mint 60%-át saját kutyája harapta 
meg. Még egy rendkívül érdekes adat. 
Az esetek 90 százalékban a kutya “ter- 
ritórium“-án belül történtek, vagyis az 
eb akkor harapott, amikor a területét 
vigyázta, s úgy gondolta, veszély fe
nyegeti. A gazda mellett legtöbbször 
családtagok, barátok, ismerősök az 
áldozatok. A harapások 85 százalékát 
kan kutya követte el. A támadás során 
jellemző, hogy az eb felugrik kiszemelt 
áldozatára, és főképp fej, valamint 
arcsérüléseket idéz elő.

Az angol orvosok tanulmányában 
bizonyos fajták mint különösen ha
rapós “kedvűek” szerepelnek. A leg- 
harapósabb az angol bullterrier (nem 
pitbull!) -pedig ez a jószág nem vadsá
gával hívta fel magára a figyelmet-, a- 
mely 15 százalékkal vezeti a listát, ám 
kiderült: az összes terrierfajta is 
először harap, csak utána ugat. Máso
dik helyen szerepelnek a közepes ter
metű keverékkutyák, amelyektől a 
harapások 10%-a származott. Békés
nek ismert labradorfajta az esetek 8 
százalékában bűnös, a tipikus őrző
védő rottweiler csak 2%-ban felelős a 
harapásokért. Cseresnyés Tibor

a- £<z&áú&<z*i

III. A díszmadarak elhelyezése

A cikksorozat második részében a dísz
madarak kiválasztásáról írtam, most az 
elhelyezésükről szólok. Első szempont a 
helyes kalitka kiválasztása, melyet első
sorban kereskedésekben lehet besze
rezni. Válasszunk lehetőleg minél na
gyobb, téglalap alakú kalitkát, melyben 
a madár használhatja szárnyait. Kerül
jük a díszes, kúpalakú kalitka megvá
sárlását, mert ebben madaraink nem ér
zik jól magukat. A kalitka anyaga álta
lában fém, az jól tisztítható, fertőtlenít
hető és a nagyobb papagájok sem tesz
nek kárt benne.

Az egyedül tartott hím kanári számára 
megfelel egy 40x30x40 cm-es kalitka, 
díszpinty párnak egy legalább 60x40x50 
cm-es kalitkát válasszunk. A hullámos
papagájnak, ha egyedül tartjuk és repül
het a lakásban, akkor a kanárinak való 
méret megfelel. Hullámospapagáj, törpe- 
papagájok (rózsásfejű, feketefejű 
stb.),nimfapapagáj párban való tartá
sára egy 100x50x60 cm-es kalitkát vásá
roljunk, vagy készítsünk. Nagypapa
gájoknak már erős, nagyméretű szobai 
röpdére van szükség, melynek anyaga 
fém és a drótfonat vastagsága 2 mm. 
Egyedül tartott Nagy Sándor, kis sár- 
gabóbitás kakadu, amazon, jákó részére 
egy 1,5x1x1 m-es voliert építsünk, ha 
őket párban kívánjuk tartani, akkor 2, 3 
m2 alapterületű voliert építsünk, de ez 
vonatkozik minden nagytestű papagájra.

Ha díszpintyekből szeretnénk egy dí
szes társaságot, akkor azokat is elhe
lyezhetjük társasröpdében a lakáson be
lül. A röpde méretét mindig a lakás 
adottságai szabják meg. Díszpintyekbó'l 
minden fajból csak egy pár legyen a kö
zösségben, és hagyjuk ki a társaságból a 
zebra-, rizs-, szalag- és kisszarkapintyet, 
mert nagyon veszekedősek. Kényesebb 
madarak (goluldamandina, pettyes 
asztrild) számára készítsünk minden ol
dalán zárt, elől üvegezett madárvitrint, 
melyet külön fűtéssel és pótvilágítással 
is felszerelhetünk. Ha nagyobb madárál
lománnyal rendelkezünk, akkor már 
szükség van egy madárszoba berende
zésére, vagy kerti madárház építésére, a- 
hol kedvenceink jól érzik magukat.

Az elhelyezésre nem lehet általános
ságban tanácsot adni, mert mindenkinek 
saját körülményei határozzák meg, hogy 
hol tartják madaraikat. Egyetlen házi 
kedvencünk részére válasszunk minél 
nagyobb kalitkát, még ha az drágább is, 
de a madár nem sínylődik benne, hanem 
jól érzi magát.

A következő részben a díszmadarak 
hőigényéről és alapvető táplálásukról 
írok.

H orváth F erenc d íszm adártenyésztő
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NY05ZKÓ JUCKÓ 
SZÍ NE5 TOJÁSAI

Az egész Nyuszkó család 
tojást festett. Nyuszkó mama 
Juckó kosárkájába is tett né
hány tojást, hogy pingáljon 
rájuk szép mintákat.
Juckó nem tudta, mi 
az a minta, amíg 
Verebenci meg 
nem magyaráz
ta neki, hogy a 
minta az a 
színes tarka
ság, amitől 
szépek lesz
nek a tojások.

A tarka to
jások színesek, 
ha nem hámoz 
zák meg őket.
Azután csúfolódni 
kezdett, hogy Juckó 
még csak akkora, mint egy 
babszem, és úgysem tud szí
nes tojást festeni. Juckó már- 
már pityeregni kezdett, ami

kor Katica szállt a praclijára. 
A kis nyuszi megörült, hogy 
milyen szép pettyei vannak 

Katicának, és elhatározta, 
hogy ilyen gyönyörű 

pettyes tojásokat 
fog festeni. így 

történt. 
Olyan szép 
h í m e s e k ,  
p i r o s a k ,  
pettyesek  
lettek a to
jások, hogy 
V erebenci 
is elismer

te, . ennél 
szebb tojáso

kat még nem 
látott, amióta ki- 
ít a tojásból.

Juckó tojásait megcsodál
ni eljött a Mese-erdő minden 
lakója, és boldogan vitték a 
gyerekeknek húsvétra.

USTÓKÖS-LES
Március 29-én, szombaton 19 órától a Művelődési Köz- 
pont mögötti téren a Csillagászat Napja országos. 
rendezvényeihez csatlakozva a Halley Csillagász- 
szakkör is többtávcsöves bemutatót tart. A fő attrak- ' 
ció természetesen az ezredvég kométája: a Hale-Bopp , 
üstökös. Minden érdeklődőt szeretettel elkalauzolunk ■ 
az égbolt rejtelmei között.
Április folyamán ugyanezen a helyen 20 órától 21 óra ' 
30 percig tartunk teleszkópos ügyeletet (derült idő. 
esetén).

Ami az előző lapszámunkból 
kimaradt

KARNEVÁL AZ 
ÓVODÁBAN

A Malomsori Óvodába látogatott 
Karnevál hercege február 21-én 
délután: az egész ovi farsangi 
díszben pompázott. Színes szala
gok, szerpentinek, lampionok és 
lufik mindenütt, csoportszobák
ban. és folyosókon. A falakat a 
gyermekek által rajzolt, festett és 
applikált bohócok, farsangi masz
kok díszítik. Jelmezbe öltözött 
gyermekek és felnőttek színes for
gataga, és a gyermekek hozzátar
tozói töltik meg a csoportszobákat. 
Minden csoport műsorral ked
veskedik a megjelent vendé
geknek. Dalokkal, táncokkal kö
szöntik Karnevált.

A műsoros megnyitó után kezde
tét veszi a bál. Az óvoda dolgozói a 
Szülői Munkaközösség közre
működésével megterítik az aszta
lokat. A szülők alaposan kitettek 
magukért. Finomabbnál fino
mabb süteményektől roskadoznak 
az asztalok. D’ Artagnan fülig érő 
csokis bajusszal büszkélkedik, túl
licitálva Csizmás Kandúr baju
szát. Sok eredeti ötletet tükröznek 
a jelmezek. Lám, mennyi lelemé
nyességről árulkodik az angyalka, 
a virág, a piros rózsa, a katicabo

gár, és sok egyszerű jelmez, melye
ket egy kis képzelőerővel, némi kis 
fáradsággal házilag is el lehetett 
készíteni. De vannak itt kölcsön
zőből való jelmezek is. Színes ka- 
valkád sürög-forog a csoportszo
bák közepén. Táncra perdül nyu
szi, róka, mackó, spanyol táncos
nő, pillangó, menyasszony, tündér, 
János vitéz, szakács, kukta, pék és 
lovag. De hadd ne soroljam.

A kellős közepén riszál egy bugy- 
gyos gatyó, benne a liberó és tulaj
donosa, egy egészen aprócska Hü
velyk Matyi. Rázza a súlypontját 
és szemmel láthatóan önfeledt 
boldogságban élvezi a helyzetet. 
Itt mindent neki találtak ki, pedig 
ő is csupán meghívott vendég; egy 
kis tesó, aki még bölcsis. Aprócska 
lábaival lábujjhegyen,ritmiku
san tipeg, miközben fülig ér a szá
ja és ragyognak a szemei a gyö
nyörűségtől. Remekül érzi magát 
az őt körülrajongó gyerekek társa
ságában, akik sűrűn kínálgatják 
őt süteménnyel, s gyümölcslével.

A bál csúcspontja a tombola. 
Mindenkit izgalommal tölt el, 
hogy vajon mi bújik meg az apró 
csomagokban? Reszkető kézzel 
bontogatják a tasakokat, és nagy 
az öröm a bennük talált aján
dékok láttán.

A rendezvény a Szülői Munka- 
közösség segítségével némi anyagi 
bevételt is eredményezett.

Trubicza Ágnes

A zord, téli időt szinte átme
net nélkül váltotta fel a tavaszi 
meleg. Az eddig “téli álmot al
vó” közlekedési eszközök (gör
korcsolya, kerékpár, gördeszka 
stb.) hirtelen előkerültek.

A közlekedés veszélyes ü- 
zem, függetlenül attól, hogy 
gyalogosan vagy járművel köz
lekedünk. A közlekedőknek fel
tétlenül toleránsnak, türelme
sebbnek, udvariasabbnak kell 
lenniük egymással, hogy a köz
lekedést balesetmentessé, de 
legalábbis biztonságosabbá te
gyék.

A jó idő beköszöntével a gyer
mekek szívesen kerékpároz
nak, általában a lakóhelyük 
közelében. A felnőtt, gépjármű
vekkel közlekedőknek fokozot
tan számítani kell ezekre a ke
rékpározó gyermekekre, akik
ben még nem alakult ki a ve
szélyérzet a megfelelő szinten. 
Ezáltal nagyobb figyelmet kell 
szentelni a gyermekek közle
kedésben való részvételére.

A családok szívesen kirán
dulnak gyalogosan az ébredező 
természetbe. Az út egy részét 
kénytelenek az úttesten meg
tenni, mivel a gyalogosok köz
lekedésére szolgáló járda, leál
lósáv, útpadka, vagy kerék
párút nem minden esetben a- 
dott. Amennyiben a gyalogosok 
az úttesten közlekednek (la
kott területen kívül), mindig a 
bal oldalon, a járműforgalom
mal szemben kell haladniuk.

Szintén nagy divatnak ör
vend a családi kirándulás ke
rékpárral a városhoz közeli er
dőkbe, így nem ritka eset az 
sem, hogy 4-5 kerékpárost is ki 
kell kerülni egyszerre. Fontos, 
hogy a kikerülések alkalmával 
megfelelő, biztonságos oldaltá
volságot tartsunk, mivel a 
gyermekek még nem olyan biz
tonságosan haladnak kerék
párjaikkal, mint szüleik. En
nek figyelmen kívül hagyása 
balesetveszélyessé teheti a 
közlekedést, tragikus ese
ményhez vezethet.

A gyermekek önálló közle
kedése is számos veszélyt rejt 
magában. Ezért a gépjármű
vekkel közlekedőknek fokozott 
figyelemmel kell megközelíteni 
a kereszteződéseket (ezt főleg a 
lakótelepek közelében), a be 
nem látható útszakaszokat, 
mivel számítani lehet arra, 
hogy gyermekek kiszaladnak 
az úttestre, lehajtanak a jár
dáról kerékpárral, vagy éppen 
az úttest szélén várakozó jár
művek takarásából kilépnek. 
Amennyiben észlelhető, hogy

az úttesthez közeli játszótéren, 
parkosított területen labdával 
játszanak gyermekek, szintén 
ajánlott a sebesség csökkenté
se. Erre azért van szükség, 
mert az esetlegesen elguruló 
labda után körültekintés nél
kül szaladnak a gyermekek és 
ez számos gyermekbaleset oko
zója.

Számos (ún. "nyári autós”) 
személygépkocsivezető -főként 
az állagmegóvás érdekében- a 
téli évszakban nem használja 
gépkocsiját. A jó idő beköszön
tével azonban szinte késztetést 
éreznek arra, hogy minél előbb 
közlekedjenek a már hónapok 
óta nem használt gépjármű
vekkel. Mielőtt útra kelnének, 
mindenképpen ellenőrizni kell 
a következőket: a világító- és 
jelzőberendezések működőké
pességét, a levegő nyomását a 
gumiabroncsokban, a kor
mánymű megbízhatóságát, az 
üzemi és a kézifék hatékony
ságát. Amennyiben a felso
roltak ellenőrzése során ren
dellenességet tapasztalnak, 
minden esetben szakemberrel 
kell a hibát kijavíttatni. A hiba 
elhárításáig a gépjárművel 
közlekedni nem szabad, mert a 
fenti feltételeknek nem meg
felelő közlekedési eszközök fo
kozottan balesetveszélyesek.

A gépkocsi megfelelő műsza
ki állapota még nem jelenti 
azt, hogy a vezetési tudást nem 
kell felfrissíteni. Ajánlatos az 
első 40-50 km-t fokozott óva
tossággal levezetni, hogy kellő 
formába kerüljön a vezető (te
kintettel a többhónapos kiha
gyásra). A  vezetést tavasszal 
újrakezdő autósoknak számol
ni kell azzal, hogy a forgalom
ban több olyan gépjárművezető 
vesz részt, akik szintén nem 
vezettek huzamosabb ideig!

Az oly sokszor emlegetett 
szlogen -“Az úton társak va
gyunk”- kifejezi- azt az elvá
rást, amelyet a közlekedők 
egymástól joggal remélhetnek. 
Mindenkor figyelembe kell 
venni azt a tényt, hogy a 
KRESZ-szabályok maradékta
lan betartásával, egymás köz
lekedésben való segítésével, a 
sebesség megfelelő és ésszerű 
megválasztásával, a közleke
dők egyenrangú partnerként 
kezelésével a baleseti veszély- 
forrásokat a minimálisra lehet 
csökkenteni. A felsoroltak be
tartásával közlekedésünk biz
tonságosabbá válhat, gyerme
keinket biztonságban tudhat
juk közlekedésük során is.

Tófei István r.tzls. közi. előadó
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OROSZLÁNY
á r u a já n la ta

FA tu s fü rp ő  275,- Ft
HELYETT 199,- Ft
PERLUX 3.6 k s - o s  811,-
TRTDIÁT a la p o z ó  S/hzs

3.526,-
TRINÁT ZOMÁNC S/hES

4.054,-
TRI'NÁT FEHÉR /  L-ES 905,- 
XEOLUX FEHÉR 1 L~ES 1.160,- 
TILATEX akva 16 l~es 2990,-

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR 

ÁPRILISI PROGRAMIAI
I- jén  17.45 TOP film SÁRKÁNYSZÍV szí
nes, amerikai kalandfilm
3-án 19.00 APÁCÁK bérletes előadás az É- 
Komáromi Jókai Színház előadásában
5- én 17.45 TOP film TÁMAD A MARS szí
nes, amerikai filmvígjáték
6- án 17.00 OPERETT GÁLA a Pozsonyi 
Szlovák Nemzeti Színház művészeinek 
vendégszereplése
17.45 TOP film MINDHALÁLIG színes, 
amerikai akciófilm
II- én 14.00 Napközis Mozi KIS GÉZEN
GÚZOK színes, szinkronizált amerikai 
filmvígjáték
12-én 14-18 GYÓGYÍTÁS NAPJA
17.45 TOP film CSINIBABA színes, ma
gyar zenés filmvígjáték
14- én 17.00 ZENEBARÁT KLUB
15- én 17.45 TOP film HATALMAS ARA

NYOS színes, amerikai filmvígjáték
18- án 20.00 BLUES KLUB
19- én 17.45 TOP film MAJD MEGDÖGLIK 
ÉRTE színes, angol filmszatíra
22-én 17.45 TOP film FÉSZKES FENEVA
DAK színes, szinkr. amerikai filmvígjáték
24-én 19.00 GONDOLJ A SZÉP NAPOK
RA Korda György és Balázs Klári műsora
25- én 14.00 Napközis Mozi RICHIE RICH 
színes, szinkronizált amerikai kalandfilm
17.45 TOP film VÁLTSÁGDÍJ színes, ame
rikai akciófilm 16 éven felülieknek
26- án 9.00 REGIONÁLIS KAMARAKÓ
RUS TALÁLKOZÓ
29-én 17.45 TOP film CSILLAGOK HÁBO- 
RÚJA színes, amerikai sci-fi akció________

MINDEN KEDVE/ 
UTALÓMNAK KELLEME/  

HÚ/VÉTI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNOK!

Minőség - elérhető áron !

Minden ami az irodában kell
Papír-írószer, nyomtatvány 
Telefon-fax, fénymásoló 

Számítástechnika 
Irodabútor

Számítógépek OTP hitelre, 
Bélyegzőkészítés, fénymásolás,

▼ ▼▼▼▼ Az élvonal.!

Hivatalos viszonteladó

Előfizetési akció I
Pannon kártya 

csak 9 900 Ft + Áfa, 
mely 18 000 Ft ingyenes 

J beszélgetést tartalmaz!

M árc. 11 - 2 9  - ig  I

alkatrészek, perifériák.
QSM készülékek, tartozékok.

Oroszlány, Rákóczi u. 78. Tel: 361-444/185

Az OTSC Természetba-. 
rát Szakosztálya gya
logtúrát szervez március" 
31-én Vértesssomióra, 
a tojásgurító versenyre. 
A verseny feltételeit ott, 
tudjuk meg, főtt tojást 
mindenki hozzon magá
val.
Indulás: 10.00 órakor az 

MKK elől.
Útvonal: majki tavak, 

majki erdő, hosszú dűlő, 
a piros jelzés mellett. 

Szeretettel várjuk az if
júságot, az idősebbeket és 
az érdeklődő családokat is.

(Csak nagyon rossz idő 
esetén marad el a túra.)

CIVIL HÍREK
Április 7-én ülésezik az 

MKK-ban a Nyilvánosság 
Egyesület és a Városi 
Rádió Kezdeményezés! 

Mindkét helyre várják az 
érdeklődőket!

:£ $ $ $ $ :
Másnap a Civil Fórumon a 
polgármestert várják. Az 
önkormányzat és a civil 

szervezetek együtt
működési lehetőségeiről, a 

Fórum szövetséggé ala
kulásának tervéről 
Kis Imréné, a Falu 

Hagyományőrző Egyesület 
elnöke, az idei pályáza

tokról Rajnai Gábor alpol
gármester mondja el 

véleményét.
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VENDÉGÜNK VOLT A LIKERECZÉK

MAGYAR ZONGORÁS TRIÓ SIKERES S ZA K ÍT Ó P R Ó B Á I
1997. március 19-én a Ma

gyar Zongorás Trió látogatott el 
Oroszlányba, a Bakfark Bálint 
Zeneiskola és a Művelődési 
Központ és Könyvtár közös 
szervezésében.

1989-ben alakult meg az 
együttes. A 3 kitűnő muzsikus 
a budapesti 
Liszt Ferenc 
Zeneakadé
mia nevelt
je.

Modrián  
József hege
d űm űv ész  
zenei pálya
futását az 
oroszlányi  
zeneiskolá
ban kezdte a 
‘60-as évek 
végén; majd 
1972-ben elkerült Budapestre a 
Zeneakadémia különleges te
hetségek tagozatára. Ma a 
Magyar Állami Hangverseny- 
zenekar koncertmestere.

Rádi Ildikó csellóművész, a 
Magyar Állami Hangverseny- 
zenekar tagja, Modrián József 
felesége.

Szentpéteri Gabriella zongo
raművész, aki Párizs és Buda
pest között ingázik. O a párizsi 
Kölcsönösen Segélyező Egylet 
elnöke, tanít és koncertezik.

A Trió Magyarországon és 
Franciaországon kívül Német
országban és Hollandiában is 
koncertezett és koncertezik 
manapság is. Oroszlányon már 
4 alkalommal szerepeltek. 
Több CD lemezük is megjelent 
már.

Meleg, családias 
hangulatú estének vol
tunk szem- és fültanúi.
Ezen a barátságos 
koncerten az egészen 
fiatal gyermekektől az 
idős, komolyzenét sze
rető emberig mindenki 
megtalálható volt; a 
hallgatóság megtöl

tötte a kamaratermet.
A zongoratrió gazdag reper

toárját több zeneszerző alakí
totta ki. Most Schuberttól és 
Goldmarktól játszottak 1-1 mű
vet az előadók. A darabokban 
lágy, fólcsendülő dallamok, szi
porkázó ritmusokkal hangzot

tak el. A tri
ószonátákra 
j e l l e m z ő ,  
hogy mind
három hang
szer egyen
rangú szere
pet kap. így 
egymásnak 
adják át a 
szólószere
peket, me
lyet ezen a 
hangverse
nyen a hege

dű, a cselló és a zongora tol
mácsolásában figyelhettünk 
meg. Ez csodálatosan hallható 
volt Schubert Triószonáta 2. 
tételében, ahol a cselló benső
séges témaindítását a hegedű 
hangja vette át. Schubert szo
nátáira jellemző a gyorsan vál
tozó dinamika. A halk, melo
dikus dallamok után hirtelen 
egy ellentétes dinamikai fordu
lattal felcsendülő futamok sora 
következik, melyet rövid, apró 
hangokkal díszít. Itt a művé
szek megmutathatták virtuo
zitásukat is.

Legközelebb 1997. április 07- 
én a Magyar Rádió adásában 
hallhatjuk őket. Ehhez kívá
nunk hasonló zenei élményt, 
mint amelyben az oroszlányi 
közönség is részesült.

Sz. T. M.

Varga Ágota új filmjét bemu
tató előtti vetítésen “Szakító- 
próba“ címen láthatta pénteken 
az MKK-ban a szépszámú közön
ség. A dokumentumfilm vetítése 
esetén a szokatlanul nagy érdek
lődés a jó nevű rendező helyi ille
tőségének és országosan ismert 
munkásságának, s nem utolsó - 
sorban a témának is szólt.

A téma ezúttal az utcájában 
hevert, amint azt a rendező beve
zetőjében mondta, illetve inkább 
nyüzsgött, hiszen a Szakítópróba 
c. film a Likerecz család nem 
mindennapi erőfeszítéséről szól.

Nem mindennapi, hogy egy 
családban három korosztályá
ban, sportágában kiemelkedő él
sportoló található, akiknek édes
apjuk egyben edzőjük, egyesületi 
vezetőjük és fő szponzoruk is. Li- 
kereczék igazi szakítópróbája az, 
hogy a család minden tagjának 
mindennap a maximumot kell 
nyújtania.

Miért is ez az emberfeletti erő
feszítés? Miért kell hajnaltól éj
szakáig a három vállalkozásban, 
otthon és az edzőteremben ke
ményen dolgoznia mindenkinek?

Mert Likerecz János -a filmben 
Öregként említve-, hallani szeret
né, hogy gyermekei teljesítmé
nyének elismeréseként nagy nem
zetközi versenyen a zenekar a 
magyar himnuszt játssza!

Súlyemelő országos bajnok volt 
maga is, tudja, hogy addig 
hosszú az út. Az edzőteremben 
napi 6 órában tonnák ezreit kell 
felemelni. Nagy akaratú, ke
mény, szigorú ember. Amit eddig 
maga elé tűzött, azt elérte. Gyer
mekkorában a szegénységgel küz
dött, mára tehetős ember lett. 
Sportágában országos bajnoksá
gig vitte. Magához méltó feleséget 
talált, aki a vágyott három 
családdal ajándékozta meg. Az 
édesapjától elvett földeket vissza
vette.

A nemzetközi elismerést, az 
igazi nagy sikert azonban az élet 
sérülés formájában elvette tőle, s 
gyermekei révén ezt is el akarja 
érni. Ezért a hajtás, ezért az ál
dozat. Várthat a szemműtét is.

Ha elmegy a fizetett edző, akkor 
ő áll a helyére. Ha nincs szponzor, 
ha kevés a támogatás, ha nincs 
elég díj, akkor a zsebébe nyúl.

Nincs adatom, de az a gyanúm, 
hogy a sokszorosát költi a város 
súlyemelő sportjára, mint a város 
és az önkormányzat együttvéve! 
Akarata átragadt gyermekeire is, 
disco nélkül, barátnő nélkül, osz
tálykirándulás, kikapcsolódás 
nélkül, szigorú menetrend szerint 
élnek, hogy teljesíthessék az im
már apjukkal közös céljukat.

A nagyi vezeti a háztartást, 
mindenkinek a kedvencét főzi. És 
az anya? Ennyi erős akaratú Li
kerecz mellett már lemondott sa
ját akaratáról. Férfiakat megszé
gyenítő mennyiségű munkával áll 
helyt a mindennapokban. Intézi a 
szállítást, beszerzést, a vállalko
zásban segít a férjének Ha kell, 
viszi a sörözőt, összekötő kapocs a 
családi élet színterei között. Ó az 
erős hátország! S versenyeken fél
ti az övéit. Meghatódik, elérzéke- 
nyül, már nem is meri a gyakor
latot nézni, csak akkor pillant fel 
megkönnyebbülten, mikor a kö
zönség tapsa jelzi számára, hogy 
a gyakorlat sikerült. Aggódik, 
félt, szurkol és megért!

-Hát csinálják, ha már elkezd 
ték - mondja a filmen a riporter
nek. Már tudja, nincs visszaút. 
Nem állhatnak meg.

A riporter ezt firtató kérdésére 
Likerecz János kérdéssel válaszol: 
-Hogy mernék a gyermekeim sze
mébe nézni?

Az oroszlányi országos bajnok
ságon szenzáció volt Attila telje
sítménye, aki egy versenyen ki
lencszer javított országos csúcsot. 
Itt már az Öreg is elérzékenyült. 
Ez már az ő mércéje szerint is si
kernek számít. Szurkolunk sike
reikért! A szakítópróba folyta
tódik, s reméljük, a dokumentum- 
fűm is! Minden kockája érdekes 
volt a jelenlévő közönség számá
ra. „Sporttörténeti kordokumen
tum"- összegezte a filmről véle
ményét a Magyar Filmalapítvány 
egyik kurátora. A ragyogó ren
dezői munkát Nemes János és 
Nagypál Ákos, a tatai tv mun
katársai kitűnő közreműködésé
vel készült Fórumprodukciót a 
közönség lelkes tapssal honorálta.

A tata i Városi Televízió a  hús
véti ünnepek a la tt m utatja  be a 
film et, s rem éljük, a közeljövőben  
valam elyik országos csatornán mi 
is lá tn i fogjuk . Sz A.
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IS K O L A N Y IT O G A T ÓHELYI RENDELET 
ISMERTETŐ

Olvasóink kérték, ismertessük az 
előterjesztések tartalmát, hogy a 
testületi ülésen miről folyik a vita. 
Sajnos, ezt egyelőre nem tudjuk tel
jesíteni -mivel lapzártánkig az elő
terjesztések nem készültek el-, he
lyette fogadják az önkormányzati 
rendelkezések rövid tartalmi ismer
tetőjét.

I. 1997. január 28.
1. Az önkormányzat módosította szo

ciális rendeletét, amely elsősorban a la
kásfenntartási támogatás, a rendszeres 
nevelési segély és az átmeneti segély fel
tételrendszerét érintette. A lakásfenn
tartási támogatás összegének növelését 
az áremelkedések és az elismerhető 
rezsiköltségek indokolták. Lehetőség 
nyílt a fűtési költségek részbeni kompen
zálására lakásfenntartási támogatás 
megállapításával. Rendszeres nevelési 
segélyben nem részesülhet a jövőben az 
a munkanélküli kérelmező, aki a mun
kaügyi központtal az együttműködést 
nem vállalja. Az átmeneti segélyre jogo
sultak körét fogja bővíteni az egy főre 
jutó jövedelemhatár emelése. Az átme
neti segélyt a jövőben természetbeni for
mában kell biztosítani, pénzbeli ellátást 
csak különösen indokolt esetben lehet 
megállapítani. A  rendelet 1997. február 
5-én lépett hatályba.

2. Az önkormányzat módosította a 
távhőszolgáltatási díjak megállapítá
sáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló rendeletét. A változtatás érintette a 
lakossági fogyasztók által beépíttetett 
hőmennyiség-almérők kötelező hite
lesítését, amely az eddigi 2-4 év helyett 
5-6 év lesz, továbbá 1997. február 1-jétől 
emelkedett a távhőszolgáltatás díja is.

F olytatás a 2. o ldalon

TARTALOM

A MAGYAR TECHNIKAI 
MÚZEUM ALAPÍTVÁNY

DÍSZMADARAK A LAKÁSBAN

MERKURIUSZ

ALKOTVA VÁLUNK ALKOTÓVÁ

KARATE DO

1997. március 21-e nemcsak a meteo
rológiai tavasz első napja, hanem az 
oroszlányi 5. sz. Általános Iskola ünnep
napja is.

Több évi hányattatás után az iskola 
élete nyugvópontra került, amikor Szé
kely Antal polgármester úr felavatta az 
iskola új épületét. A kedves újságolvasók 
is figyelemmel kísérhet
ték az újságcikkeken 
keresztül az iskola sor
sának néhány mozzana
tát, alakulását. Több évi 
keresgélés után találták 
meg (Varga János kép
viselő segítségével) azt 
az épületet, mely átala
kítással alkalmas lenne 
az intézmény befoga
dására.

Az épület az OTTO 
Rt. tulajdonát képezte, 
majd a polgármesteri 
hivatallal kötött megál
lapodás után elkezdőd
tek a belső átalakítások.
Az átalakítás anyagi fe
dezete az iskola alapít
ványának tőkéje és ma
gánszemélyek, vállalko
zók felajánlásai. A gyors ütemben elvég
zett munka után ‘97 januárjában vált

EGYÜTTMŰKÖDÉS OROSZLÁNY 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZÖTT

A szerződő felek képviseletében 
Székely Antal polgármester, Cserhalmi 
László, a Közigazgatási Bizottság vezető
je, dr. Illés László megyei rendőrfőka
pitány, dr. Nemes Ferenc városi rendőr- 
kapitány és Magyar Henrik dr. alapít
ványi elnök, valamint dr. Skrek József 
jegyző volt jelen március 28-án a vá
rosházán.

A szerződésben rögzített feladatok tel
jesítését Oroszlány város képviselő-tes- 
tülete által elfogadott 1 millió forint biz
tosítja. A támogatást a rendőrség elhe
lyezési körülményeinek javítására, tech
nikai eszközök beszerzésére és üzemel
tetésére fordítja. A szerződés részletesen 
tartalmazza a rend őreire háruló felada
tok ellátását, az együttműködés mun-

lehetővé az intézmény beköltözése.
Az iskola apraja-nagyja készült arra a 

napra, amikor az iskola felavatásra ke
rült. Tervezgettek, rajzoltak, csinosítot
ták az osztályokat és egyre izgatottabban 
várták a tavasz első napját. Ez az ünnep 
az avatás, s a 30. évforduló ünnepe is. 
Mivel is lehetne emlékezetessé tenni a 

napot? -hangzott el a 
kérdés nap mint nap. A 
válasz Zsombolyai Má
ria festőművésznő sze
mélyében testesült meg. 
A művésznő a költöz
ködés pillanatától részt 
vett az iskola csinosí
tásában, szépítésében. 
Sokszor elmondta, hogy 
a zsibongó mennyire al
kalmas lenne egy kiállí
tás kialakítására. Las
san már mi is láttuk lel
ki szemeink előtt azokat 
a képeket, melyek a fa
lakra kerülnek. így lett 
az ötletből ünnepi prog
ram, s a szemet, lelket 
gyönyörködtető kiál

lítás. Március 21-én az 
iskola a több hetes szé- 

pítgetés, munka után készen állt a ven
dégek fogadására.

Folytatás a  2. oldalon

kakapcsolatainak leírását, az évenkénti 
értékelés kötelezettségét.

-Végre sikerült egy olyan szerződést 
kötnünk a rendőrséggel, amit már régóta 
tervezünk - kezdte a tájékoztatót a pol
gármester, majd így folytatta:

-A rendőrség sokat tett a közbiztonság 
javításáért, dicséretes munkát végzett a 
közlekedésbiztonság és a felderítési mu
tatók terén. Ügy gondolom, hogy az ön- 
kormányzati munka segítésében a rend
őrségnek nem csak szakmai, hanem más 
feladatai is vannak. Ilyenek például a 
rendezvények biztosítása, azonnali intéz
kedések sürgős esetekben (pl. a hivatali 
pénzestáska esetében). Az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság az elmúlt években ki
váló munkát végzett. Természetes dolog, 
ha többet kérünk, többet várunk a rend
őrségtől, akkor nekünk is többet kell ten
nünk ennek érdekében.

Folytatás a  4. oldalon

Kedves invitálás a megnyitó 
ünnepségen

1 MILLIÓ FORINT A RENDŐRSÉGNEK



HELYI RENDELET 
ISMERTETŐ

Folytatás az 1. old alról
Ez a lakossági és egyéni fogyasztók 

esetében átlagosan 6%-os alapdíjeme
lést jelent, amely a távhó'szolgáltatási 
díjakat összességében 2-3%-os mérték
ben növeli. Az üzemi fogyasztóknál a tel
jesítménydíj nem növekedett.

3. A képviselő-testület első ízben ítélte 
oda a “Jó tanuló- jó sportoló” címet. (Er
ről korábbi lapszámunkban olvashat
tak.)

II. 1997. február 25.
A képviselő-testület elfogadta Orosz

lány város 1997. évi költségvetését
1.449.596 E Ft bevétellel
1.570.828 E Ft kiadással és
121.232 E Ft bevétel-kiadás külön

bözettek
III. 1997. március 25.
1. A képviselő-testület -több mint há

roméves alapos előkészítő munka után- 
megalkotta rendeletét a város általános 
rendezési terve építési szabályozási elő
írásairól. A rendelet alapvető célja, hogy 
az önkormányzati érdekekkel és célok
kal összhangban olyan terve legyen a vá
rosnak, amely alapján lehetőség lesz az 
itt élő, dolgozó és a várost használó em
berek életminőségének javítására, az 
épített és természeti környezet értéke
inek megóvására. A rendelet többek 
között meghatározza a város bel- és kül
területének tervezett határvonalát, tago
zódását, a területek használatát, a terv 
távlatában belterületbe vonásra kerülő 
területek rendeltetését, a műemléki és 
műemlék jellegű területeket, létesítmé
nyeket, a táj-, természet- és környezet- 
védelmi előírásokat, építési és telek
alakítási korlátozásokat és tilalmakat, 
lakóterületek, üdülőterületek kialakí
tásának és lakólétesítmények elhelye
zésének szabályozását, a zöldfelületi 
rendszert. A rendelet 1997. június 1-jén 
lép hatályba.

2. A képviselő-testület elfogadta a vá
ros 1996. évi gazdálkodásáról szóló be
számolót. A bevételek és kiadások telje
sítését, a gazdálkodást jónak ítélte.

3. Több módosító indítvány után dön
tés született a városi fedett uszoda és 
strand üzemeltetési koncepciójáról. Az 
üzemeltetési feladatok ellátására az ön- 
kormányzat 2000. december 31-éig tartó 
időszakra az oroszlánja Távhőszolgáltató 
Kft-vel kötött szerződést. A létesítmény 
fenntartási, javítási és átépítési felada
taira a képviselő-testület az 1998-as 
költségvetésben 20 M Ft-ot fog tervezni.

4. A testület döntött az 1997. évre 
meghirdetett társadalmi és sportcélú 
pályázatok odaítéléséről. 44, Oroszlány
ban tevékenységet kifejtő társadalmi 
szervezet, egyesület és 13 sportegyesület 
kapott kisebb-nagyobb összegű támo
gatást céljainak megvalósítására.

5. A képviselő-testület elfogadta az új, 
1997-es évi lakáselosztási névjegyzéket, 
amelyet a bérleti ajánlatok megvizsgá
lása, környezettanulmányok alapján ál
lított össze az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság. 1997-ben 50 igénylő kerül fel 
a névjegyzékre.

(A rendeletek teljes szövegét, részletes tar
talmát az Önkormányzat Közlönye tartalmaz-
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ISKOLANYITOGATÓ
F olytatás az 1. old alról

Reggel 9 órától az iskola minden dol
gozója izgatottan leste, várta az első ven
dégeket. 10 órakor a bejárati ajtó és fo
lyosó teljesen megtelt vendégekkel. 
Bacsáné Bács Judit igazgatónő megha
tódva, s meleg szavakkal köszöntötte a 
megjelent vendégeket. Majd ezt köve
tően Székely Antal polgármester úr fel
avatta az iskolát. A polgármester úr 
avatóbeszédében annak az örömének a- 
dott kifejezést, hogy akkor, amikor az or
szágban iskolákat zárnak be, szüntetnek 
meg, akkor ebben a városban társadalmi 
össze fogá ssa l  
sikerült egy is
kolát megfelelő 
k ö r ü l m é n y e k  
közé juttatni.
Nemzeti színű 
szalag átvágása 
után a zsibon
góba igyekeztek 
a vendégek, a- 
hol egy mese
ország tárult 
eléjük. Színek 
és fények, virágok és seljonek, a lélek és 
a természet összhangja, a szeretet s a 
boldogság érzésének képi megjelenítése 
jellemezte ezt a mesebirodalmat. A han
gulatos reneszánsz zene, Magyar Emőke 
újságírónő megnyitószavai, Bata Gabri
ella által közvetített vers mind-mind 
segítették azt a varázslatot, melyet az 
ablakon beáramló fény által elözönlött 
képek közvetítettek a vendégek szemébe, 
leikébe.

A művésznő ezt az alkalmat használta 
fel, hogy a létesítendő Kossuth-szobor 
közalapítványhoz csatlakozzon, felaján
lott képének árával. A képet a József 
Attila Alt. Iskola diákönkormányzata vá
sárolta meg. A kiállítás megnyitása után 
a vendégek elmerültek a képek nézege-

— — = KÉTHETES  =

A Magyar Technikai Múzeum Ala
pítvány által létrehozott Országos Tech
nikai Múzeumban 1997. március 20-án 
városunk polgármestere megköszönte, 
hogy a meghívást az oroszlánja vállal
kozók jelentős számban fogadták el.

-Igencsak elbizonytalanodtunk -foly
tatta Székely Antal - két évvel ezelőtt, a 
szerződés aláírása után, amikor azt lát
tuk, hogy az Alapítvány számláján mind
össze 100 ezer forint volt. “Mi lesz ennek 
az épületnek és múzeumnak a sorsa?” - 
tettük fel magunknak a kérdést. Min
denki tudja, hogy az épület milyen ká
rokat szenvedett. Nem minden hátsó 
szándék nélkül hívtuk ide elsősorban azo
kat az oroszlányi vállalkozókat, cégveze
tőket, akiknek valamilyen közük van 
(volt) a technikához. Ettől kezdve itt nem 
az a legfontosabb, hogy ki mennyire tudja

tésében, baráti beszélgetésekben.
Az ünnep a Művelődési Központban 

folytatódott a délutáni gálaműsorral. A 
gálaműsorban a megyei társintézmények 
tanulói köszöntötték kis műsorukkal az 
intézmény 30. évfordulóját. Láthattunk 
kis színdarabot, tréfás tornaórát, Kék 
Duna keringőt, népi játékokat, musical 
részletet, hallhattunk gyönyörű verseket 
a szeretetről. A műsor végén az igazga
tónő emléklapokat és ajándékokat osz
tott ki a résztvevőknek, majd közösen 
elénekelték -közönség és résztvevők - a 
“Mindnyájan mások vagjaink” című dalt.

A gála után elbúcsúztak a társintéz
mények munkatársaitól és a gyerekek

től, de az ünnep 
ezzel még nem 
ért véget. Az új 
épületben azok
kal a volt növen
dékekkel talál
koztak a neve
lők, akik 30 év 
alatt a tanítvá
nyaik voltak. E- 
lőkerültek a régi 
naplók, felidé- 
ződtek az együtt 

töltött órák, kirándulások, úttörős ver
senyek, jelmezbálok és mind-mind a 
kedves emlékek.

Este 8 órakor fáradtan, de boldogan 
ültek le a tanáriban, hogy összegezzék 
ezt a napot. Egymás szavába vágva, né
ha könnyezve, néha nevetve mesélték a 
történteket, bontogatták az ajándékokat. 
Boldogok voltunk, mert a komoly herce
hurcák ellenére is bebizonyosodott, hogy 
az emberek elfogadták ennek az intéz
ménynek a létezését és meleg szeretettel 
fordulnak az itt dolgozó emberek és az itt 
tanuló gyerekek felé.

Bizonyosságul szolgált ez a nap is 
arra, hogy az emberi összefogás talán 
még csodákra is képes.

kinyitni a bukszáját a múzeum céljaira, 
hanem az, hogy saját lehetőségei és kap
csolatai felhasználásával a jelenlévők és 
mindazok, akik tenni akarnak a múzeum 
további fejlesztéséért, a technikai eszkö
zök bővítésében, a kiállított tárgyak szá
mának növelésében segítséget nyújtsa
nak. A múzeum az eszközöket igyekszik 
működőképes állapotba hozni. Olyan tár
latvezetéseket és kiadványt szeretnének, 
amelyek a múzeum lényegét és az itt ta
lálható érdekességeket be tudják mutatni.

Mielőtt a tárlatvezetésre Bíró úrnak 
adta volna át a szót, megkérte a jelenlé
vőket, hogy névjegykártyáikat a további 
kapcsolattartás érdekében adják át Bíró 
Györgynek, az alapítvány, illetve a mú
zeum ügyvezető igazgatójának.

Folytatás a  4. oldalon
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EGY VÁSÁRLÁS TANULSÁGAI
OLVASÓ/ LEVÉL

Tisztelt szerkesztőség!
1996-ban már írtam egy levelet a Tüzép 

garázsok között folyó autóversenyről, ro- 
deózásról. Senki nem reagált a fölvetések
re. Azóta levélben és személyesen is felke
restem a polgármesteri hivatal különböző 
osztályait. Egymásra mutogatás, a felelős
ség elhárítása a válasz. A polgármesteri 
hivatal “mossa kezeit”. A rendőrségi értesí
tésben sűrített ellenőrzés ígérete van. A sű
rített ellenőrzés elég ritkára sikerül. A szán
dékos veszélyeztetés már fönnáll. Az, hogy 
valakit elüssenek, még várat magára. Is
merve a körülményeket, be fog következni, a 
kérdés csak az, mikor- A “H” sornál szétrú- 
gatott gk.-garázsajtó találkozás már van. 
Fizettetik a garázsadót, viszont a tulajdo
nosok semmit nem kapnak a pénzükért. 
Biztonságos közlekedést egyáltalán nem. 
Most még hozzájárul a leírtakhoz a gázve
zeték ellenőrző csöveinek az elhajlítása is. 
Ebből mi lehet? A szándékos rongálás kire 
tartozik? Ha valaki valamilyen formában 
meg akarja védeni a tulajdonát, megbünte
tik. Aki veszélyezteti, az vétlennek minősít
hető. Csak egy személy elütése fogja föléb
reszteni a hivatalokat! A garázsok közötti út 
közterület, vagy nem? A hivatalban miért 
utalhatják, tologathatják a konkrét tények
kel alátámasztott ügyet egyik osztálytól a 
másikhoz? Ez a jelzés is elintézésre vár, de 
ki a gazdája? Az illetékesek nemtörődöm
sége, jogi kifogása meddig terjedhet? A jó 
idő következménye lesz az egyre nagyobb 
gyalogosforgalom. Ki lesz az áldozat?

Horváth István

A minap egy ismerősöm kenyeret és 
tejterméket vásárolt egy péküzletben. Si
etett, hát elmulasztott figyelmes lenni 
arra, hogy mit fizet ki. Hazafelé fejben 
összeadta a vásárolt áruk árát, s kide
rült, mintegy 200 forinttal többet fizetett 
(becsapták?). A blokkot persze nem tette 
el, s már nem is emlékezett, adtak-e neki 
egyáltalán. Próba-szerencse, néhány 
perc múlva visszament, hátha elismerik 
igazát. Tisztességgel elmondta a pana
szát az eladónak. Megkeresték a pénz
tárgép ellenőrző szalagját, megtalálták 
rajta az ominózus tételt, melyen három
szorosan szerepelt az egy darab kenyér 
ára. No, e pillanatig tartott az eladó vi
szonylagos segítőkészsége, s a többi vá
sárló előtt fennhangon ócsárolni kezdte a 
panaszost. Biztosan három kenyeret vitt 
haza, csak most jogosulatlanul vissza 
akarja szerezni a pénzét. Szó szót köve
tett, az eladó kioktató és minősíthetetlen 
stílusban küldte melegebb éghajlatra az 
ekkor már felindult panaszost, aki meg
szégyenülve távozott.

Talán eddig semmi különös nincs a tör
ténetben, hiszen mondhatjuk: magára 
vessen, aki nem kéri vásárláskor a 
blokkját, s nem ellenőrzi le helyben; 
merthogy ilyen világban élünk! Pénz
tártól való távozás után reklamációt nem 
fogadunk el!

Tíz perccel később ismerősöm elmesél
te a történetet. No, gondoltam, megné
zem magamnak ezt a péküzletet! Elmen
tem, beálltam a sorba és csendesen néze
lődtem. Egyszer csak számos várakozó 
hallatára az eladó megszólítja az egyik 
számára ismerős vevőt: “Kár, hogy csak 
most jöttél! Láttad volna, milyen jó kis 
balhé volt az előbb! HőőőjjJ Szét tudtam 
volna hasítani annak a nőnek a fejét...” 
Ejnye- gondoltam magamban-, szép kis 
üzlet, ahol így bánnak a vevővel. Pana
sza volt, s ezért széthasítanák a fejét! 
Szerencse, hogy nem hentesbolt, mert 
akkor még az eszköz is kéznél volna... 
Ekkor felfedtem, hogy a panaszos rokona 
vagyok, s ha lehet, már csak ezért se 
használjon ilyen kifejezéseket, különös 
tekintettel arra, hogy állítólag ő van a 
vevőért és nem fordítva, lévén, hogy be
lőle él. Ennyiben maradtunk.

Még nincs vége. Meglepő, de a sztori 
happy end-del végződik. A panaszos u- 
gyanis felhívta a cég központját és 
elmondta az esetet. Két nap múlva a ve
zető személyesen felkereste munkahe
lyén és visszatérített a vitatott összeget. 
Le a kalappal, ez emberséges eljárás. 
Rokonom mégis úgy döntött: többet nem 
keresi fel az üzletet. Pedig az árujuk jó.

Az igen...
-for-

Örülök, hogy Nagy 
Jenő igen színvonalas 
válasszal tisztelt meg 
“Isten nem szerencsejá
tékos” című cikkében.
Én is mentegetőzéssel kezdem: nem va
gyok tudós, csak egy hétköznapi ember, 
aki szívesen rágódik izgalmas kérdése
ken. Miért ne tehetném?

Nagy Jenő válasza egy bevezető gondo
latában így fogalmaz: ..."cikkében a teoló
gia területére is átrándul”... Kedves Je
nő, én egyáltalán nem hiszem, hogy a vi
lág keletkezése, teremtése csak és kizá
rólag a teológia dolga lenne. Vajon miféle 
jogon privilegizálhatná bárki a megis
merés bármely területét?

Mielőtt továbbmennék, hadd summáz
zam, min is morfondíroztam ominózus 
írásomban. Nagyon zanzásítva azon: 
kell-e Teremtő a világ létezéséhez vagy 
sem? Oda lyukadtam ki, hogy minden 
csak spekuláció és miért ne lehetne úgy 
is spekulálni, hogy Istent kihagyjuk a 
játékból. Nem értem, miért kell a koz
mosz “fenntartásához egy örökkévaló 
Teremtő”, profánul szólva: eldöcöghet az 
magától is. Nem mindegy, hogy öröktől 
fogva létező Szellemet vagy öröktől fogva 
létező Anyagot képzelünk el. Az anyag 
mögé csak azért képzelünk Teremtőt, 
mert abból vagyunk. Ha szellemek len
nénk, valószínűleg fordítva lenne. Ala
kulhat, formálódhat, fejlődhet a világ 
véletlenszerűen is (akkor is, ha ez nem 
tetszett Einsteinnek).

Azt írja Nagy Jenő: az anyagi világ lé
tében és nem idejét illetően függ terem
tőjétől. Magyarul arra gondolhatott: min
den Isten szándékából, elhatározásából 
született. Ez nem érv. Hiszen ki ismer-

VITA
ISTEN (M ÉG  M IN D IG ) JOLLY JOKER

heti az állítólagos Isten szándékát? Ha 
valaki jelentkezik: “én ismerem”, azt 
vagy elhiszem vagy nem. Ha pedig ez hit 
kérdése, nincs miről tovább vitatkozni, 
mert hinni sok mindenben lehet. Azt gon
dolom, kitaláljuk Isten hipotézisét (mint 
kártyában a Jolly Jokert), ami mindent 
helyettesíteni, helyre tenni és megma
gyarázni látszik, s ezután boldogan ül
hetünk a babérjainkon, hogy mily nagyot 
alkottunk, mert ha bármit nem értünk 
Isten segítségül hívható. Ezért mondtam, 
hogy Isten nem old meg semmit. Az em
ber találta ki többek közt azért, hogy 
betömködje vele tudása hézagjait. Azt 
mondja Nagy Jenő: Isten, mint tudjuk 
nem mondható Jolly Jokernek. Egy kis 
pontosítás: hiszi! Ez óriási különbség!

írásom egy másik részében arról elmél
kedtem, hogy emberi létünk időben beha
tárolt, fogalmainkat magunk kreáltuk, 
így hát lehetséges, hogy nem tudjuk pon
tosan megragadni a valóságot. Nagy Je
nő valószínűleg átsiklott a lehetséges 
szócska felett és ellentmondáson vél raj
takapni. Feltételezésem állításnak gon
dolja és leszűri belőle, hogy saját magam 
megcáfolva igazolom, hogy Isten nem ra
gadható meg földi fogalmakkal. Félre
értett. Amikor a lehetségesei emleget
tem, csak kétkedésem fejeztem ki, hogy 
jelenlegi terünk és tudásunk korlátái 
között jó fogalmaink alakultak-e ki a 
valóság megmagyarázására.

Ha a teológusok azt állítják (mint Nagy 
Jenő is), hogy Isten a léten kívül van, én

azt mondom, bizonyít
sák be. Erre ők: épp 
azért nem tudjuk bebi
zonyítani, mert mi a lé
ten belül vagyunk. Erre 

én: ja, akkor megint nincs miről vitat
kozni. Én is állíthatom például, hogy a 
létünkön kívül léteznek repülő piros ele
fántok vagy akármilyen titokzatos hata
lom, és ezzel egészen biztosan nem lehet 
mit kezdeni, támadhatatlan, ellenőrizhe
tetlen. Erre akár vallást is alapíthatnék. 
Egy hasonlat: ha mondjuk Oroszlányban 
lenne egy áthatolhatatlan, megkerülhe
tetlen Fal, egész életünkben gyárthat
nánk teóriákat, hogy mi van mögötte: 
Isten vagy Semmi? Ezek egyenértékűek. 
De pusztán a Fal létezéséiről számomra 
nem következik, hogy mögötte Istennek 
kell lennie. (A Fal tulajdonképpen az élet 
véges volta, amit a távoli jövőben áttör
het az ember vagy evolúciós utóda. így 
hát nem is biztos, hogy van Fal.) Persze 
sok embernek erőt ad élete viteléhez, ha 
Istent képzeli a Fal mögé és ez rendben is 
van így: ez a vallás erkölcsi szerepe. Én 
ezt tiszteletben tartom. Sem előző, sem 
jelen írás ezt nem vitatja. A lényeg, hogy 
alapállásunkban különbözünk: a miszti
ka és a ráció kibékíthetetlen. De ettől 
még nincs veszve semmi.

Végezetül egy idézet Paul Davies: Isten 
gondolatai c. könyvéből: “Inkább foga
dom el puszta tényként a Világegyetem 
létezését, mint Istent. Végül is csak kell 
legyen Világegyetem, máskülönben nem 
volnánk itt, és nem vitatkoznánk ezekről 
a dolgokról!”

Forgács József

Az olvasói vitát e tárgyban a cikk közlé
sével a szerkesztőség lezártnak tekinti!
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1 MILLIÓ FORINT A RENDŐRSÉGNEK
F olytatás az 1. o ld alról

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság 
állománya nevében köszönetét fejezte ki 
dr. Nemes Ferenc a “Megállapodás“-ért 
Oroszlány város önkormányzatának, 
majd így folytatta:

-Szeretnénk ezt a pénzeszközt úgy fel
használni, hogy elsősorban a város lakói 
érezzék, hogy valamivel többet kapott a 
rendőrség. Olyan technikai eszközökkel 
szeretnénk bővíteni lehetőségeinket, me
lyekkel többek közt közterületi jelenlétün
ket növelhetjük.

Kérdésünk a polgármester úrhoz:
-Hogyan valósul meg a pénzügyi 

finanszírozás? Az alapítvány szerepe 
számomra nem volt elég világos.

-Ez egy olyan alapítvány részére tör
ténő összeg átutalást jelent, mely az ön- 
kormányzat és a rendőrség két felelős 
személyének megnevezését követően való
sul meg. A rendőrség az összeg felhasz
nálását más tevékenységeitől teljesen 
elkülönítetten kezeli.

A kapitány úrtól kérdeztük: milyen 
mértékben tervezi a polgárőrség bevo
nását?

-A polgárőrséggel nagyon szoros napi 
kapcsolatunk van, melynek konkrétumait 
az elmúlt évben megkötött megállapodás
ban rögzítettük. A  polgárőrség egyesületi 
elnökével minden kedden munkameg
beszélésünk van. A polgárőrök nálunk 
kezdik a szolgálatot, a kapitánysággal 
rádió-összeköttetésük folyamatosan biz
tosított. A polgárőrök értekezleteiket, 
megbeszéléseiket a rendőrség épületében 
tartják. Az alapítványi pénzből olyan 
technikai eszközt tudunk venni, amelyet 
munkájukban a polgárőrök is használ
hatnak.

-Van-e példa hasonló együttműkö
désre?- kérdeztük a megyei főkapitány 
urat.

Dr. Illés László válasza:
-Azon a korábbi területi értekezleten, 

melyen Székely úr is ott volt, erről a meg
állapodásról is szó esett. Ezt megelőzően

külön találkozót tartottak, az érintett vá
rosok kapitányai és polgármesterei. Itt 
vázoltuk azokat az elképzeléseket, melye
ket immár az együttműködési megál
lapodások tartalmaznak. Nagyon örülök 
és külön köszönöm a képviselő-testületnek 
és a polgármester úrnak ezt a mai együtt
működési szerződést, mely a konkrét dol
gokon kívül egy kicsit jelképes is. Ez az 
együttműködés és a szerződés, amit az 
önkormányzat és a rendőrség hosszú évek 
eredményeként kialakított, messze túlmu
tat a törvényi előírások kötelezettségein.

Ami még külön kiemelendő, hogy a napi 
kapcsolatok milyen jól és eredményesen 
működnek. Úgy hiszem, hogy ezt az 
együttműködést a közös felelősségérzet 
alapozta meg. A megyében vannak jó  pél
dák. Ilyen például Tatabánya, Bábolna. 
Ez utóbbi helyen alapítvány tart el telje
sen egy rendőrőrsöt. A szándék több he
lyen is megvan, számos helyen kézzel fog
ható formában is megjelenik, különösebb 
gond talán sehol nincs. Az ilyen szerződé
sek eredményeként általunk átvett és elfo
gadott eszközök a rendőrség működőké
pességének javítását, a rendőri munka 
hatékonyságát kell hogy kézzel foghatóan 
szolgálják. Arra is lehetőség van, hogy az 
alapítványi források kapitánysági bőví
tésével jelentősebb fejlesztések megvaló
sítására is sor kerülhessen. Erre példa az 
új számítógépes hálózat.

A kétoldalú szerződés harmadik 
oldala. Az alapítvány elnöke, dr. Magyar 
Henrik a következőket mondja:

-Nagyon örülünk annak, hogy a 
rendőrség ezt az összeget az alapítvány 
számláján keresztül használhatja fel. 
Részt vettem a szerződés előkészítésében, 
kidolgozásában. Az az érzésem, hogy 
Oroszlány lakói előbb-utóbb érzékelni 
fogják, hogy az önkormányzat így is tá
mogatja a rendőrség munkáját. Az ala
pítványt oroszlányi polgárok hozták létre, 
induló vagyonát ők adták össze. Várjuk 
mások csatlakozását is, bármilyen 
összegű befizetésekkel.

H artm ann István
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Folytatás a  2. o ld alról

-Nem akármilyen munkára, akarate
rőre és állhatatosságra volt szüksége Bíró 
úrnak - folytatta a polgármester - ahhoz, 
hogy ez a múzeum ma már bemutathassa 
mindazt, amit Bíró úrtól hallani fogunk. 
A múzeumban az igazgató listát vezet az 
adományokról.

Bíró úr elmondta:
-A két éve létrejött Alapítvány általá

nos célú technikai múzeum megteremté
sét tűzte ki maga elé. Olyan múzeumot 
kívántunk létrehozni, ami látogatható. 
Mert van ugyan hasonló múzeum az or
szágban, de az nem látogatható. Az or
szágban többfelé kerestük a célnak meg
felelő helyet. Ez az épület -a volt Ady mozi 
- megtetszett, a város vezetése, a polgár- 
mester úr nagy jóindulattal fogadott ben
nünket. így a szerződést 1996 áprili
sában aláírtuk és októberben meg is 
tudtuk nyitni a múzeumot. Igazából a 
648 m2 épület egy részén került csupán 
megnyitásra a múzeum. Az épületben az 
előtér és a szociális részek felújításra ke
rültek, az udvarban rendet teremtettünk, 
így a kiállított tárgyak az előtérben, egy 
traktor az udvaron megtekinthetők. Tu
lajdonképpen a részben kifosztott, betört 
ablakú épületbe beköltözött “csövesektől” 
kellett visszavenni az épületet. Az épület 
és az udvar többi része rendbetételre, il
letve felújításra vár. Előbb-utóbb feltölt
jük majd az udvart és az üres belső tere
ket is egy-egy eszközzel. Reményeink sze
rint egy éven belül teljeskörűvé tud kiegé
szülni a gyűjtemény. A múlt század végé
től kezdődően állnak itt most rendelke
zésre az eszközök - kezdte a tárlatveze
tést melyek jó  része felújítás után az 
eredeti jelleg megtartása mellett műkö
dik: távíró, fonográf, telefon .... sorolta és 
hozta működésbe a berendezéseket Bíró 
úr. Mivel szavakban le sem írható, ezért 
olvasóinknak, városunk polgárainak a

múzeum megtekintését javasoljuk.
Nyitva tartás: hétfő kivételével a hét 

minden napján 9-17 óráig. Belépő: felnőtt 
80,- Ft, gyermek: 40,- Ft.

A jelenlévők meghallgatták a tárlat- 
vezetést, megtekintették a már kiállított 
technikai eszközöket, a további felújítás
ra váró épületrészt, majd elbeszélgettek 
a támogatás, segítségnyújtás, múzeum - 
gyarapítás lehetőségeiről.

Városunk ismét egy új intézménnyel 
gazdagodott. Köszönet érte, gazdagítsuk 
tovább.

H. I.

1997. április 6-án, az oroszlányi evangélikus 
templomban J. S. Bach: János Passióját hall
gathatták meg az érdeklődők. Igaz, ez a mű 
húsvét előtt lett volna igazán aktuális, de sze
mélyi okok miatt -a szólisták, akik nélkül 
“csorba” lenne a mű, nem tudtak eljönni- kel
lett húsvét utáni vasárnapon megtartani ezt 
a csodálatos hangversenyt.

A fuvolák és a hegedűk csengő hangja, az o- 
boa és a cselló kísérete, a szoprán, az alt, a 
tenor és basszus szólisták mind-mind szivet 
melengetőén muzsikáltak. Koncertmester 
Horváthné Szeibel Márta volt, Milán Zoltán
ná vezényelte a kórust és a zenekart. Gra
tulálunk minden előadónak, igazán szép esti 
hangversenyben volt részünk.
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TV. A díszmadarak 
hőmérséklet-igénye

KUTYA
E N C IK L O P É D IA

Sohase fogjuk megtudni, hogyan sze
gődött először az ember mellé a kutya. 
Az első háziasított ebek farkasforma 
ragadozók lehettek, amelyek előszere
tettel látogatták az ősember települé
sei melletti szemétdombokat valahol a 
Közel-Keleten. Lehet, hogy a Homo sa
piens eleinte vadászott a kutyára és 
megette a húsát, aztán gondolt egyet, 
s hazavitte a kutyakölyköket, mert rá
jött, hogy számos tevékenységében jó 
hasznukat veheti. Akárhogy történt is 
a váratlan egymásra találás, ember és 
kutya viszonya hamarosan szorosra 
fonódott, s bár a kutya háziasítása 
nem szabott új irányt a történelem
nek, mint a lóé, az emberi társadal
mak mindennapi életére és a kultú
rájára egyszer s mindenkorra rá
nyomta bélyegét.
Házikedvenceink között “darabszám
ra” nem a kutya az első, de sokak sze
rint nincs nála fontosabb. A vakve
zetők, nyájterelők, házőrzők gyakor
lati haszna mellett a kutyák lélektani
lag is jó hatást tesznek gazdáikra. Ku- 
tyasimogatás közben lassul az ember 
szívverése és alacsonyabb lesz a vér
nyomása. Kimutatták, hogy hama
rabb felgyógyul a beteg, ha maga mel
lett tud egy hűséges négylábú társat. 
S persze a gazdi jó erőnlétének megőr
zéséhez is hozzájárul a rendszeres 
testmozgást megkövetelő kutya.
Mi tagadás, ennek az érmének is van 
másik oldala. Az ebek veszélyesek is 
lehetnek, betegséget is terjeszthetnek, 
s több gondoskodást követelnek, mint 
amit egynémely kutyatulajdonos ké
pes vagy hajlandó megadni. Aki macs
kát vagy papagájt tart, annak jóval 
könnyebb a dolga. Mégis, a magam ré
széről kétlem, hogy bárki is teljes ér
tékű életet élhetne anélkül, hogy leg
alább egy átmeneti időszakban ne ne
veljen kutyát - s az ne nevelje őt! A ku
tyák alakra-termetre egyaránt bámu
latosan sokfélék. Mindenki megtalálja 
a neki való fajtát; a fajtaválaszték ma
gasan felülmúlja bármely más háziál
latét.
Cikksorozatunk nem a szakembernek, 
hanem az átlagos kutyatulajdonosnak 
szól. Szeretnék bepillantást nyújtani a 
kutyák világába - bemutatni, hogy 
milyen állat a kutya, hogyan működik 
a szervezete és miként lehet a legtöb
bet kihozni belőle. Célom az volt, hogy 
az amatőrt, a kutyarajongót felvér
tezzem a legkorszerűbb tudnivalókkal 
és elméletekkel, de a puszta isme
retközlést itt-ott saját véleményemmel 
is fűszereztem.
Folytatjuk!

Cseresznyés Tibor

Az előző részben a díszmadarak elhe
lyezéséről írtam, most a környezetük, hő
mérséklet-igényeikről írok. A hazánkban 
tartott díszmadarak zöme trópusi öveze
tekből származik, ez azt jelenti, hogy 
aránylag egyenletes hőmérsékleten kell 
tartani, teleltetni őket. Egyes papagáj- és 
pintyfélék hazájukban felhatolnak egé
szen a hóhatárig, így egyes fajaik nálunk 
védőházikóval ellátott madárröpdében a 
szabadban is teleltethetők.

A kanári madár elhelyezésére meg
felel télen az egyenletesen fűtött 18-25 
fok közötti szobahőmérséklet, itt a hímek 
szépen énekelnek egész éven át. Ha te
nyésztés a célunk, a tojókat mindig hű
vösen 10-15 fok hőmérsékleten telel
tessük, mert meleg helyen korán beindul 
a költésük, jobb kivárni a kora tavaszi 
természetes felmelegedést és így március 
végén párosíthatjuk őket.

Díszpintyeket szintén szobahőmér
sékleten tarthatunk, számukra 20-22 fok 
hőmérséklet megfelel, de egyes kénye
sebb fajok pl. Goluld-amandina 25-28 fok 
léghőmérsékletet igényel 60-70% pára- 
tartalom mellett az év egész részében.

Papagájok vonatkozásában sokkal 
könnyebb a dolgunk, mert majd minden 
fajuk a hőmérséklettel szemben nem ké-

OLVASÓI LEVÉL

E G Y  SZÉP N AP M ARGÓJÁRA

Minden nemzet büszke forradalmi hagyomá
nyaira, melyet külsőségekben is igyekszik ki
fejezésre juttatni. Ez a gondolat járt a fejem
ben, amikor március 15-én ballagtam a Bánki 
D. úton a piac felé. Valami nagyon feltűnt ne
kem. A házakon csak imitt-amott lehetett lát
ni nemzeti színű lobogókat. Ha akadt is, össze
csavarva pihent tartójában. Aki kitette, annyi 
fáradságot sem vett, hogy kibontsa, hadd le
begtesse azt a pajkos kora tavaszi szél! A pi
acról szép számban jöttek szembe velem a vá
sárlást már megejtő honi társaim. A hajtóká
kon szinte senkinél nem lehetett látni a ko
kárdát! Az egyik utca kereszteződésében fiatal 
pár vezette kézenfogva kisgyermekét, és nini, 
mellükön kitűzve magyarságuk jelképe! A 
meglepetés a Tó vendéglőnél ért: bejárata fö
lött szép, új zászló lengedezett vígan... A fenti
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nyes. A hobbiállatként lakásban tartott 
hullámos-, nimfa-, vagy törpepapagájok 
10-22 fok között jól érzik magukat. Ha 
nagypapagájokat szeretnénk tenyész
teni, melyek nagy helyen, röpdében él
nek, szabad röpdében fóliatakarással és 
a madárház + 3 fokos felfűtésével kint te
leltethetők. Egyes ausztráliai nagypapa
gájok szeretnek a hóban hemperegni, fü
rödni. A KisSándor, NagySándor papa
gájok és az aratinga-félék számára sza
bad teleltetéskor egy védett, száraz he
lyet biztosítani kell, mert a nagy hideg
ben lábaik könnyen fagyási sérüléseket 
szenvedhetnek.

A törpepapagájok, lórik, fűpapagájok, 
amazonok, arák és jákók télen +15 fok 
körüli minimum hőmérsékletet igényel
nek. Ősztől tavaszig madárszobában, 
vagy madárházban napi 12 órás pótmeg
világításról is gondoskodnunk kell.

Késő tavasztól kora őszig minden dísz
madár elhelyezhető kalitkában vagy röp
dében az erkélyen vagy a kertben, de a 
tűző naptól és a macskától óvjuk őket, 
viszont a kiadós nyári záporban szeret
nek fürödni.

Végül pedig figyeljünk arra, hogy 
madarunkat a lakásban ne helyezzük ál
landó huzatos helyre.

A sorozat következő részében a dísz
madarak táplálásáról írok.

kép nem változott a továbbiakban sem...
Visszafelé jövet a piacról betértem egyik üz

letbe. Ismerőssel futottam össze. Mikor meg
látta kitűzött kokárdámat, minden további 
nélkül az alábbi megjegyzést tette: Én ennek a 
rendszernek nem tűzök kokárdát! (Viszonylag 
értelmes emberről van szó!) Volt kollégám ke
rékpárjáról leszállva üdvözölt az úttesten. Mit 
szólsz ehhez a sivár környezethez? Mintha 
nem is lenne ünnep. Bezzeg néhány évvel ez
előtt “nagy nemzeti” ünnepeinken zászló
erdőbe öltöztek utcáink, akkor bezzeg volt két
féle zászló is bőven. O is viselt kokárdát...

El lehet tehát gondolkodni azon: mi válthat
ja ki az emberekből az efféle magatartást? Egy 
biztos: akármilyen indokkal utasítják is el 
nemzeti érzelmeik kimutatását, aligha lehet 
igazuk! Őseink életüket és vérüket adták e 
zászlóért, a hazáért, a nemzetért! Az utókor - 
így a ma embere is- fejet kell hajtson dicső 
tetteik emléke előtt. Ha ezt nem tesszük meg, 
hol a magyarságunk?

B-

H orváth F eren c díszniadártenyesető

DISZMADARTENYESZTO 
CSOPORT PROGRAMJA

Április 28.
Madártojások mesterséges keltetése 
Előadó: Zoltánfi Tibor 
Május 26.
Lágyevők és egzóták a lakásban 
Előadó: Lakó Antal 
Június 23.
Tenyésztői tapasztalatcserék és az őszi kiál
lítás megbeszélése
Összejöveteleinket minden hónap utolsó hét
főjén, 17 órakor tartjuk a Művelődési Köz
pontban.

KERTBARÁT KOR PROGRAMJA 

Április 29.
Egynyári virágpalánták nevelése 
Előadó: Szabó Istvánné 
Május 27.
Oltás, szemzós, dugványozás 
Előadó: Ács Zoltán
Június 24. Az elmúlt időszak értékelése, 
őszi programok és a kiállítással kapcsolatos 
dolgok megbeszélése. Szaporítóanyag-csere 
(mag, hajtás, dugvány stb.) 
Összejöveteleinket minden hónap utolsó 
keddjén, 17 órakor tartjuk a Művelődési Köz
pontban.
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M E R K U R I Ü v S Z
Szerkeszti a Hallév Csillagász Szálékor

Vajda János
Az üstökös

Az égen fényes üstökös; uszálya 
Az ég felétől le a földig ér.
Mondják, ez ama “nagy”, melynek pályája 
Egyenes; vissza hát sose tér.
Csillagvilágok fénylő táborán át 
A végtelenséggel versenyt rohan.
Forogni körbe tud, nem akar, hát 
örökké társtalan, boldogtalan!
Imádja más a változékony holdat,
A kacéran keringő csillagot,
Fönséges Niobéja az égboltnak,
Lobogó gyász, én neked hódolok.
Szomorú csillag, életátkom képe,
Sugár ecset, mely festi végzetem, 
Akárhová mégysz a mérhetetlen égbe,
Te mindenütt egyetlen, idegen!...

1882.

A “HAJAS -  

CSILLAGOK” 
CSÓVÁIRÓL

Az üstökösöket vizsgálva, 
megfigyelve egy fényes sűrű
södést és egy belőle kinyúló, 
egyre halványuló részt lát
hatunk. Ez utóbbi gázból és 
porból áll, csóvának nevez
zük. E “hajascsillagok” 
magja többnyire néhány ki
lométeres, fagyott gázokból, 
porból és kevéske vízből álló 
“hógolyó”, ami. a Naptól tá
vol járva egyáltalán nem 
feltűnő jelenség. Amikor 
nagyjából a Jupiter pályá
jához ér, felszíne a Nap ha
tására olvadni kezd és az 
így felszabaduló részecs-

kéket a nap- 
|| szél (a Nap- 
|| bál áramló 
|| részecske-su- 
1  gárzás) lefúj- 
|| ja róla, ki.ala- 

,.|| kul az ismert 
v™"™ ’ megjelenése.

Néha több 
bolygó pályáján is átnyúló 
csóvája háromféle lehet. Az 
egyik az ioncsóva vagy gáz
csóva, mely nyílegyenesen 
hagyja el a magot, és ponto
san a Nappal ellentétes i- 
rányba mutat. A másik, a 
porcsóva már enyhén ívelt, 
görbült, mivel a szilárd, ne
hezebb részecskék nagyobb 
ellenállást jelentenek a nap
szél számára. (E kettő e

gyébként jól elkülöníthető 
már szabad szemmel is a 
mostani Hale-Bopp üstökös
nél.) A harmadik lehetőség 
ritkán látható: ez az ellen
csóva, ami az előzőekkel át
ellenes irányba mutat, és 
csak optikai csalódás. A csó
vák és az üstökös egésze igen 
fényes, de nem saját fényt 
bocsát ki, hanem a Nap fé
nyét veri vissza rendkívül 
ritka anyaga. Azt szokták 
mondani, hogy ez a látható 
semmi, hiszen a több millió 
km-es gázcsóva anyagát 
összesöprögetve, elhelyezhet
nénk egy közönséges bő
röndben.

O lvasm ányai a lapján  írta:
M ár A ndrás 6. oszt. tan .

E<37 ÉVTIZED A  
MIR ŰRÁLLOMÁS MÖGÖTT

Az első igazán nagy, modul- 
rendszerű űrállomást, a Mirt, 
pontosabban annak központi, 
egységét 1986-ban bocsátotta 
Föld körüli pályára a Szov
jetunió. Különleges kutató
munkára tervezték, moduljait 
egyenként szállították fel. űr
rakétákkal és csatlakoztatták 
a központi egység hat pont
jához. A rendszer előnye, hogy 
elviekben korlátlanul bővít
hető. A hosszirányú összekap
csoló szerkezethez a modulo
kon kívül egyszerre még egy 
Szojuz és Progressz űrhajó is 
csatlakozhat.. Keresztirányban 
öt modul helyezkedik el: 
Szpektr, Priroda, Kvant-2, 
Krisztall és DM, míg hossz
irányban egy: a Kvant-1. Az 
egész tömege meghaladja a 
200 tonnát.

A központi egység (13 m 
hosszú, 20 tonna tömegű) bel
ső tere öt részre oszlik. A leg
nagyobb 7,7 m. hosszú m unka
terem. Itt található még a 
vezérlőterem, a kikötőkabin, 
pihenőrészleg. A műszaki rész
leg a hátulsó zsilipkamrát 
veszi körül. Ebben helyezték el 
az egységesített hajtóműrend
szert a hajtóanyagtartályok
kal és a két pályamódosító 
hajtóművet. A csatlakozó mo
dulokban tudományos és mű
szaki berendezéseket helyez
tek el. A Kvant-1 asztro
fizikai, csillagászati célokra

készült. Nemzetközi együtt
működésben gyártott röntgen 
és ultraibolya fényben dolgozó 
távcsövekkel, valamint spek
trométerekkel látták el. A 
Kvant-2 modul technikai és 
biológiai, valamint távérzé
kelési. kísérletek végzésére szol
gál. Itt tartják a szkafande
reket, itt. az USA-ban készült 
űrszéket.. A Krisztall modul
ban asztrofizikai és technoló
giai célú kísérletek folynak. 
Található itt ultraibolya táv
cső, különböző színképelem
zők, kristályosító kemence és 
erőforráskutató fényképező
rendszer. A Szpektr egység
ben meteorológiai, ökológiai, 
távérzékelési vizsgálatok zaj
lanak, műszerei közül emlí
tésre méltó az infravörös szín
képelemző. A Prirodát táv- 
érzékelési feladatokra szán
ták, főleg rádiótechnikai és 
optikai eszközökkel látták el, 
van rajta például lézeres ma
gasságmérő is. A Dokkoló 
Modul (DM) azzal a céllal 
került az űrállomásra, hogy 
biztosítsa az amerikai űrrepü
lőgépek csatlakozását. Az 
Atlantis látogatásaival a 
NASA-Mir-program kereté
ben készítik elő az Alpha nem
zetközi űrállomás megépítését.

Olvasmányai, a lapján  írta: 
B enedek F eren c  

6. osztályos tanuló

MÁZ? A  /VAF ÍS  
BFÍFFUÍÍAPA 

SZFMFr&FP
1957., az űrkutatás kezdete 

óta egyre több meghibásodott 
műhold, elhagyott, rakétafo
kozat és egyéb ismeretlen űr
szemét. kering a Föld. körül. 
1991-ben 8000 ilyen objektu
mot számláltak össze.

Mindmáig sikertelenül pró
bálják megtisztítani bolygónk 
környezetét. E különböző űr
tárgyak (lehet köztük például 
az űrhajós kezéből kiejtett, csa
varkulcs stb.) veszélyeztetik az 
űrrepülőket, a Mir űrállo
mást, a Szojuz űrhajókat és 
egyéb űreszközöket. Még az 
sem lehetetlen, hogy a Marsz- 
96 szonda decemberi kataszt
rófáját is egy ilyen szemétda
rab okozta.

A Solar Max 
m.űh.old javí
tásakor az 
aszt ronauták  
b e c s a p ó d á s i  
kráterek száza
it találták a 
műhold, felszí
nén, amik na
gyon gyorsan 
repülő kicsiny 
r a k é t a r e p e -  
szektől szár- 
mazhatnak.

A Challenger 
űr r e p ü l ő g é p 
nek 1983-ban

majdnem betörte az ablakát, 
egy kósza repeszdarab. A 
legtöbb űrszemét. 200 és 2000 
kilométer közötti, magasság
ban kering, épp ott, ahol a 
legtöbb emberes és ember 
nélküli űreszköz tartózkodik.

Ha a szennyezés ilyen ütem
ben folytatódik, lehet, hogy 
100 év múlva a Napot is alig 
fogjuk látni. (Akár bolygónk 
börtönébe zárhatjuk magun
kat - nem tudunk elindulni az 
egyre sürgetőbb űrbéli felfe
dező-gyarmatosító utakra - A 
szerk.)

Az űrhulladék veszélyezteti, 
a közeljövőben építendő nem
zetközi űrállomást is. A hely
zet súlyos.

Csak reménykedni lehet, 
hogy mihamarabb valami, 
megoldás szülessen.

O lvasm ányai a lapján  irta: 
M ár A ndrás 6. oszt. tanuló

Nézd, megérkeztünk a Föld bolygóhoz!



Színes, egy-
és többszíni 

fiüli ?\ 11  céges levélpapírok,
borítékok, 

nyomtatványok gyártása,
rövid határidővel!

Könyvkötészetünk könyveit 
helyrehozza!

MONTÁZS NYOMON OROSZLÁNY
Felsőtelep S  361-122/25-71

KÉTHETES

OROSZLÁNY
Minden 5.000,- Ft feletti 

vásárlás esetén 5% 
árengedményt adunk!

jy jÁ M L i O T J M S g

Trinát zománc 1 kg-os 905,-
Trinát alapozó fehér 0.7 1-es 622,- 
CELL barna 1 1-es 577,-
TILATEX akva 16 1-es 2990,-
DENISE öblítő 4 1-es 290,-
PERSIL folyékony mosószer 199,- 
PERLUX mosópor 3.6 kg 811,-

A GASZTRONÓMIA 
KFT AJÁNLATA

Vállaljuk esküdök, 

rendezvények 

lebonyolítását, hideytálak 

készítését.

Olcsó szálláshelyek 
a Béke szállón!

H ÍR E K  R Ö V ID E N
Az áldozatokra emlékeztek április 4-én a 

Haraszthegyen a Munkáspárt és a Magyar 
Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének 
megjelent tagjai, a város polgárai. Mintegy 
40 fő résztvevő hallgatta meg Nagy Tibor 
ünnepi beszédét. A gyötrelmek, félelmek és a 
rettegés alóli felszabadulás volt 1945 ápri
lisa. Április 4. üzenete a mai fiataloknak, 
hogy ne a hadszíntéren, hanem a sportpá
lyákon küzdjenek meg, mérjék össze erejü
ket. A korszerű technológiák ne a hadiipar
ban, hanem a polgári élet különböző 
területén fejtsék ki hatásukat, összegezhetők 
az előadó szavai.

A gondos kezek által (OTTO Rt.) meg
tisztított, rendezett környezetben, hideg, csí
pős szélben megtartott megemlékezés kife
jezhette, hogy számunkra 1945. április 4- 
13. között (történészek vitatják a pontos dá
tumot) befejeződött a II. világháború, fel
szabadultunk. A felszabadulás után egy 
másik történet kezdődött.

A résztvevők megjelenését a Munkáspárt 
és a MEASZ nevében Varga János köszönte 
meg.

OPERETT GÁLA

Az Oroszlányi Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat által szervezett operett 
gálán első ízben jártak a pozsonyi Szlo
vák Nemzeti Színház művészei váro
sunkban.

A szlovákul, magyarul, németül elő
adott közismert melódiák nagy sikere 
bizonyítja, hogy a zene élvezete nem 
igényel tolmácsolást.

A rendezők és a közreműködők a sike
res előadás után baráti esten vettek 
részt a II. Rákóczi Ferenc Klubkönyv
tárban, ahol a jó hangulat “tovább fo
kozódott”!
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR 

ÁPRILISI PROGRAMIAI
12-én 14.00-18.00 GYÓGYÍTÁS NAPJA
17.45 TOP film CSINIBABA színes, ma
gyar zenés filmvígjáték
14- én 17.00 ZENEBARÁT KLUB
15- én 17.45 TOP film HATALMAS ARA
NYOS színes, amerikai filmvígjáték
18- án 20.00 BLUES KLUB
19- én 17.45 TOP film MAJD MEGDÖG
LIK ÉRTE színes, angol filmszatíra 
22-én 17.45 TOP film FÉSZKES FENE
VADAK színes, szinkr. amerikai film
vígjáték
24- én 19.00 GONDOLJ A SZÉP NA
POKRA Korda György és Balázs Klári mű
sora
25- én 14.00 Napközis Mozi RICHIE RICH 
színes, szinkronizált amerikai kalandfilm
17.45 TOP film VÁLTSÁGDÍJ színes, ame
rikai akciófilm 16 éven felülieknek
26- án 9.00 REGIONÁLIS KAMARAKÓ
RUS TALÁLKOZÓ
29-én 17.45 TOP film CSILLAGOK HÁBO
RÚJA színes, amerikai sci-fi akció

Papír-írószer, nyomtatvány 
Telefon-fax, fénymásoló 

Szá m ítá stec h n i ka 
Irodabútor
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ALKOTVA VÁLUNK ALKOTÓVÁ M R f i r e  t>o

Örök pedagógiai cél a sokoldalú alkotó em
berré nevelés. Ennek a célnak kötelezte el ma
gát a Malomsori Óvoda nevelőtestülete, ami
kor a vizuális nevelést választotta prog
ramjául.

Mit jelent ez a program az óvodai életben?
Talán úgy fogalmazhatnék - mondja Péter 

Istvánná, az intézmény vezetője -, hogy az óvo
dai élet egészét ki
töltő tevékenység, 
melynek során él
ményeket adunk, az 
élményeket tudato
sítjuk, és különféle 
tevékenységi formák 
keretében feldolgoz
zuk. Ennek első fel
tétele az élmény
gyűjtés. Foglalkozá
sokon, sétáinkon, 
kirándulások alkal
mával, esetenként 
kiállításokon, báb
színházban szerzett 
minden élményjellegű tapasztalatot sok irányú 
tevékenységekkel tudatosítunk a gyermekek
ben. Az élmény során tapasztalatot szereznek, 
tehát eljutnak ahhoz a lehetőséghez, hogy fo
galmuk, elképzelésük legyen a környezetük, a 
természet, az ember által alkotott művészi tár
gyak és a világ dolgairól, jelenségeiről. U- 
gyanakkor módot nyújtunk arra, hogy él
ményeiket, tapasztalataikat és elképzeléseiket 
képesek legyenek ábrázolni. Ehhez megta
nítjuk számukra a különféle alkotási módokat 
és technikákat, valamint megismertetjük a 
gyermekeket az anyagféleségek tulajdonsá
gaival. Tehát játékos tevékenységek keretében 
tanítjuk meg őket látni, elképzelni és alkotni. 
Óvodai életünk kiapadhatatlan forrást biztosít 
számukra az állandó teremtő munkához. 
Megismerik az alkotás nehézségeit és örömeit, 
amelyek következtében átélnek kudarcokat és 
sikereket, és munkáik során megtanulják 
értékelni a maguk és mások fáradozásainak 
eredményeit.

Már az óvodába lépve a gyermekek ügyes
ségéről tanúskodó képek, dísztárgyak fogad
nak. A csoportszobákban a játék mellett min
dig akad egy-egy alkotásba merülő munka- 
csoport. Festenek, rajzolnak, nyirkainak, ra
gasztanak, plasztikáznak. A nagycsoportosok 
nemezeim is tudnak már. Ezzel a technikával 
bábokat készítenek.

Az óvoda nevelőtestülete is sokféle alkotási 
módszert és munkafajtát sajátít el a tovább
képző tanfolyamokon. Fűzi Sándorné Tata

bányán, a Gyermekkert Óvodában sajátítja el 
a kosárfonást, csuhéfonást, tűzzománc készí
tést, babavarrást, bőrdíszműkészítést. 
Gráczia Magdolna a Művelődési Központba 
jár a batikolás technikáját elsajátítani és már 
gyönyörű kis térítőkét készítenek.

Földesné Lévai Csilla dolgozta ki az egész 
éves programtervet, amely átfogóan tartal

mazza a vizuális 
nevelés feladatait. 
“Minden pályázatot 
figyelemmel kísé
rünk- mondja Péter 
Istvánná vezető ó- 
vónő. A meghirde
tett pályázatokra 
mindig küldünk be 
g y e r m e k m u n 
kákat. így nyer
tünk tavaly októ
berben élősarok be
rendezést.”
Az óvoda nevelési 
programjában fon

tos helyen áll a természet szeretete és a kör
nyezet megóvására való nevelés és a fák 
napján hulladékgyűjtő akcióval vesznek részt 
a környezet megtisztításában.

“Mi elkövetünk mindent annak érdekében, 
hogy a gyermekeket szép és egészséges kör
nyezetben neveljük. Most tervezzük az óvoda 
udvarának felújítását. Új növényzetet kívá
nunk telepíteni: fákat, bokrokat, virágágyáso
kat. Ennek érdekében ismét a gyermekek 
munkáival pályázunk.” - mondja Péterné, 
majd csüggedten teszi hozzá: “Csakhogy med
dig lesz szép, nem tudom. Hiába minden tö
rekvésünk, ha gyakran fogad bennünket az a 
szomorú látvány, hogy az udvarunkat fel
dúlták, a fajátékokat felforgatták, összetörték, 
a növényeket tövestől kitépdesték. Aztán itt a 
parkunk, amely az épületet körülveszi, gondo
zatlan, agyonszemetelt, mindenféle hulladék 
által fertőzött. Nem tudom, vajon tud-e arról 
az önkormányzatunk, hogy évről-évre elfeled
kezik az OTTO Rt. ennek a parknak a gondo
zásáról. Nincs parkfelügyelet. Sajnos, a lakók 
sem törődnek a környezet tisztaságával, pedig 
egy kis összefogással rendet lehetne te
remteni.”

Mindnyájunk érdeke a gyermekek egész
séges, szép környezetben való nevelése, a- 
melynek hozzá kell járulnia a gyermekek 
testi, lelki, erkölcsi fejlődéséhez. Épp ezért hí
vom fel a figyelmet a társadalmi összefogásra 
a gyermekintézmények környezetének védel-
mében. _ ,

Trubicza Ágnes

Már messziről hallottam a csarnokból jövő 
kiáltozásokat. A szebb időket is látott parket
tán kisebb-nagyobb lányok és fiúk kergettek 
egy kosárlabdát. Öltözékük rögtön elárulta, 
milyen sportot űznek. Az ŐSE shotokan ka- 
ratésai készülődtek edzéshez.

Péter Gábor edzőt kerestem. Nem volt ne
héz megtalálnom. Éppen elkészült az átöl
tözéssel. Előzetes tájékoztatás alapján tudta, 
miért jöttem. Egy pádon helyezkedtünk el. 
Rögtön mellénk ült a szakosztály két ki
válósága: Tóth Bea és Rózsahegyi László. 
(Bea nemrégiben vette át a Jó tanuló-jó 
sportoló kitüntetést!) Kértem, mondjon ma
gáról valamit az edző.

-Még kölyök koromban kerültem Tata
bányáról a városba. Az általános iskolát itt 
végeztem, majd a tatabányai szakmunkás- 
képzőben szereztem központi fűtés szerelő 
szakmát. 14 éves voltam, amikor verseny
szerűen kezdtem sportolni. 18. évemben 
segédedzői képesítést szereztem kék övesen. 
Ebben az időben (11 éve!) a 30 fős egye
sületen kívül álló csapatnak nem volt edző
je. A három számba jöhető utód közül én 
voltam a rangidős és szakmai képesítésű. A 
tisztet ezért rám bízták. Jelenleg is aktívan 
sportolok, eredményeim hazai viszonylat
ban nem rosszak. PL: Magyar Bajnokság, 
dobogós helyezések.

-Hogy állnak ma?
-Létszámunk időközben megnőtt, kb. 50 

fővel számolhatunk. Az OSE-hez tartozunk, 
aki annyiban segít, hogy a sportcsarnokot 
ingyen használhatjuk. Lelkes társasággal 
dolgozom, jól megvagyunk egymással. Van 
utánpótlásunk még a 6 évesek között is. Két 
kimagaslóan eredményes sportolónk nevét 
már a határainkon túl is megtanulhatták. 
Ok Tóth Bea és Nekernusz Arnold (az utób
bi sajnos a közelmúltban Budapestre iga
zolt) ifjúsági, ill. junior korosztályúak. A 15 
éve alakult szakosztály lényegében önfenn
tartó, a szülők fedezik a különböző verse
nyekhez szükséges anyagiakat! 3 éve ala
pítványt is hoztunk létre e célból. Sajnos, az 
idén az önkormányzati pályázaton sem 
nyertünk.

-Mit vár a jövőtől?
-Természetesen további sikereket, tehet

ségek kibontakozását. Több olyan támogató 
jelentkezését, aki szereti ezt a sportágat!

-És Tóth Bea?
-Érmeim számának gyarapodását, a le

hető legjobb eredmények elérését. Szeretnék 
kijutni ismét nagyobb világversenyekre. 
Úgy érzem, ez csakis a pénzen múlik!

-Bükki József-

FÉNYMÁSOLÁS 
A/4 - A/3 MÉRETBEN

IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT

OLVASÓSZEMÜVEGEK 
KEDVEZŐ ÁRON

FILMKIDOLGOZÁS 1 ÓRA ALATT + 
AJÁNDÉKFILM

Papír, 
nyomtatvány, 

játék

SZÍNES NÉVJEGYKÁRTYA 
ÉS BÉLYEGZŐK KÉSZÍTÉSE

ÍRÓSZEREK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN 
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TESTÜLETI ÜLÉS
Április 22-én ülésezett a képviselő-testület. 

“Hol vannak a szakértők?”- fogalmazta meg a 
“költői“-t az MSZP választási szlogenjére utal
va félig tréfásan Varga képviselő úr Tihanyi 
képviselő úrnak a 9. napirendi pont tárgya
lása végén, miután igenlő választ adott azon 
kérdésre, hogy van-e egy ember a jelenlévő 
képviselők között, aki ért az információgyűj
téshez. Majd megállapodtak abban, hogy a 
szakértők nem a képviselő-testületben van
nak. E felismerésnél fontosabb tény, hogy 
Balogh képviselő úr előző ülésen felvetett kép
viselői indítványát komoly előkészítő munka 
(Egészségügyi, Szociális Bizottság, Gazdasági 
Bizottság) után júniusban érdemben tárgyal
ja majd a testület. (Városunk foglalkoztatási 
problémáiról és reméljük megoldásairól lesz 
szó.) Az elején kezdve a beszámolót, Sunyov- 
szki képviselő úr annak a vélekedésének a- 
dott hangot, hogy a két ülés közötti esemé
nyekről készült polgármesteri tájékoztatók 
egyre formálisabbak. Amennyiben részlete
sebben szólna az eseményekről, akkor a terje
delme miatt lehetne kritizálni, így szólt Szé
kely Antal polgármester úr ellenvéleménye.

Á tájékoztatót a testület elfogadta. Üresjá
rattól sem mentes, hosszas vita után a testü
let valamennyi napirendi pontot -ugyan he
lyenként Idsebb módosításokkal- rendben el
fogadott. így a 2. napirendi pontba is kisebb 
módosítások kerültek. A költségvetési rende
let módosításáról szóló 3. napirendi pont tár
gyalásakor az ellenzéki képviselők 2 millió fo
rintot kerestek. No, ne tessék valami helyi si
kerdíj ügyre gondolni, itt csupán arról a 2 mil
lió forintról van szó, amely annak idején Su- 
nyovszki úr javaslatára került a költségvetés
be a városi parkok, közterületek kitakarítása, 
rendbetétele céljából. Az már biztos, hogy a 
Kertalja úti vízelvezetés és a haraszthegyi 
szánkópálya ebből készült. A felhasználás to
vábbi részleteiről a polgármester úr kimuta
tást fog készíttetni a képviselők megnyug
tatására.

A mai naptól Malom-tér lesz a volt lengyel 
piac környéke és Huber Antal javaslatára az 
Óvoda-köz nevet kapta a Ságvári utcából nyí
ló, az V-ös Bölcsődéhez és a VI-os Óvodához 
vezető közterület. Hosszas vitát váltott ki az 
idegenforgalom fejlesztéséről szóló előterjesz
tés, mely koncepciójának kidolgozását majd 
szakértőkre bízzák. Simán fogadta a testület 
a beruházásokról szóló tájékoztatót és a két 
intézményi névváltoztatást. A Lengyel József 
Gimnázium és Szakközépiskola hivatalos el
nevezés lesz a Szakiskola helyett, a Nevelési 
Tanácsadó a logopédiával bővülve a további
akban a Pedagógiai Szakszolgálat nevet hasz
nálja. Visszatérve a végére, a kérdések, inter
pellációk során kiderült többek között, hogy 
októberre megépül a borbálái felüljáró, hogy 
még mindig sár van a borbálái buszmegál
lóban, és hogy Balogh úr köszönetét xpond a 
lakossági osztályvezető, a jegyző és az EDÁSZ 
korábbi interpellációja alapján tett gyors 
intézkedésért. Ezután zárt ülés következett.

-A-

TARTALOM
FÓRUM EGY JOBB VÉRT-ÉRT 

ANYANYELVŰNK 
BABICSKA KENYERET SÜT 
EMBERI KAPCSOLATOK A 

CSALÁDBAN 
KÖZTÜNK ÉLNEK

HÁROM KÉRDÉS VÉRT 
ÜGYBEN 

SZÉKELY ANTAL 
POLGÁRMESTERHEZ

1.1 Mi volt a város Ön által képviselt 
álláspontja a Vért április 11-i köz
gyűlésén?

-Felhatalmazott a képviselő-testület, 
hogy biztosítsam támogatásáról a közgyű
lésen megválasztásra kerülő új menedzs
mentet. Kértem, hogy a tulajdonosok álla
pítsák meg az eddigi veszteséges működés 
személyi felelőseit és erről tájékoztassák az 
önkormányzat testületét. A képviselő-tes
tület felhatalmazott arra is, hogy támogas
sam az új vezetés elfogadásra ajánlott új 
üzletpolitikai és intézkedési tervét. Utasí
tott, hogy kérjek folyamatos tájékoztatást a 
munkahelyek megszüntetésével kapcso
latos lépések előkészítéséről, a tovább
foglalkoztatás esélyeiről, s végül ajánljam 
fel a képviselő-testület együttműködését a 
térség és a részvénytársaság jövőjének 
megalapozásában.

2.1 Mit nyertünk a változással?
-A hitelmoratórium feloldása követ

keztében stabilizálódott a Vért helyzete. Az 
új menedzsment két hónap múlva teszi le 
konkrét terveit az asztalra, s a részlet- 
kérdések majd ekkor tisztázódnak.

3./ Hogyan értékeli polgármester úr a 
történteket?

-A legfontosabb az, hogy sikerült a fő tu
lajdonosok figyelmét ráirányítani a prob
lémákra és lépésre kényszeríteni őket. Fő 
probléma a termelői árkorrekció, mivel itt 
valamennyi termelő az árért harcol. A Vért
nél a legnagyobb gondot az jelentette, hogy 
a villamos energia és a szénárat mestersé
gesen alacsonyan tartották. így a termelést 
csak hitelekből lehetett finanszírozni. Eb
ből az adósságspirálból csak az önfinanszí
rozó villamos energia termelés jelenti a ki
vezető utat. Sikerült érvényesítenünk az 
érdekeinket, sikeres lobbi-tevékenységet, 
sikeres tárgyalásokat folytattunk az APV 
Rt-vel és az MVM Rt-vel, amely lehetővé 
tette, hogy hosszabb távra megoldás szü
lethessen. Az új menedzsmentben bányá
szati, energetikai szakemberek is helyet 
kaptak, ők olyan személyiségek, akiknek a 
szakmai tekintélye és befolyása adott a tár
saság rendbetételéhez. Most úgy érzem, 
hogy bizalmunk és optimizmusunk mega
lapozott.

Mi lesz belőled gyermekem,
Ha már nem ölel az én karom? 
Leszel-e önálló ember,
S tudsz-e segíteni magadon?

Nyugtasd meg az anyád lelkét, 
Mond azt, hogy jól megy sorod, 
E gyarló földön nehéz a lét,
Ezt magad is nagyon jól tudod.

Anyának lenni gyönyörű nehéz feladat.
Félteni, óvni gyermekeinket, amíg felnő

nek, és hazavárni, mikor már elkerültek 
otthonról. Anyák napjára kiválasztják a 
legszebb virágot és az unokákkal együtt kö
szöntének minket, megilletődve.

Ok szerencsések, békében, viszonylag 
jólétben nőttek 
fel. Volt lehető
ségük tanulni 
és családot ala
pítani.

Az idézett 
dalt talán nem 
is ismerik.
Ilyenkor ter
mészetes, hogy 
mi, anyák az 
édesanyánkra, 
a nagyanyánk
ra gondolunk.
Nagyanyáink 
már harminc - 
évesen sötét ruhá
ban, fejükön kendővel jártak. Ritkán nevet
tek.

A háború alatt közösen várták fiukról, 
férjükről a híreket. Mindig csodára vártak, 
ami egyszer bekövetkezett. Az egyik asz- 
szony belebetegedett abba, hogy az egy 
fiáról mór hónapok óta semmi hírt nem ka
pott. Az utcabeliek mind elmentek meglá
togatni. Késő este volt, és az ablak alatt ezt 
énekelte a fiú gyönyörű hangon. Várat
lanul, minden értesítés nélkül visszajött a 
frontról. Régi történet...

Anyák napja közeledik. Már sokunknak 
csak emlék az anyai simogatás.

Boldog ember az, aki vihet egy szál virá
got az édesanyjának, és megcsókolhatja a 
két dolgos kezét, amivel mindig osztott és 
simogatott.

Köszöntse minden ember, amíg lehet, az 
Édesanyját!

Küzdjél a mindennapokért, 
Mert tudd meg élni érdemes! 
Ne hidd csak szenvedés az élet, 
Jön egy szép és vidám kikelet...

Ha elérted a célod végre,
Mond a sors jól bánik veled,
S megnyugszik újra a lelkem, 
Élj boldogan szép gyermekem!

-Köszönöm válaszait! Szabolcs A ndrás
Diószegi Gáborné

Menczel Etelka
KÉRDŐJEL AZ ELET
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A TÁVFŰTÉS KORSZERŰSÍTÉSE
A KÖLTÉSZET NAPJA 
A BÁNYÁSZ KLUBBAN

címmel április 5-én a Bányász Klubban 
harmadik kiállítását rendezte meg az 
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány. A Kéz
műves Kamara által támogatott kiállításon 
a város számos érdeklődő polgára jelent 
meg. A megnyitót követően a látogatók ha
gyományos hőmennyiségmérőket, ultrahan
gos hőmennyiségmérőt, szabályzó berende
zéseket, költségosztókat, egy táblára szerelt 
komplett TÁVHŐ-s hőközpontot tekinthettek 
meg.

Elsőként Cseh Béla oki. villamosmér
nök, kuratóriumi tag, aki több éve ismét 
sokat fáradozik Oroszlány város távfűtése, a 
távfűtés korszerűsítése érdekében, válaszolt 
kérdéseinkre.

-A BRUNATA HUNGARICA Kft. volt az 
első Oroszlányban, aki költségelosztókat 
szerelt fel két tömblakásnál és a Takács Im
re úti társasházaknál. A TECHEM Kft. 
most már több száz radiátorra szerelt fel 
költségelosztókat. Ők vállalkoztak arra is, 
hogy a radiátorokra kedvezményekkel ter
mosztatikus radiátorszelepeket szerel
jenek. Az OVENTROP cég termosztatikus 
szelepeivel -tudomásom szerint- egy épület 
lett felszerelve Oroszlányban. Az ALFA 
LAVAL cég (igen híres az élelmiszeripari 
hőközpontjairól) itt egy komplett hőközpon
tot állított ki, melyből -tudomásom szerint- 
egy már üzemel Oroszlányban. Jelenleg 
Oroszlányban túlnyomó többségben a 
DANFOSS termosztatikus radiátorszele
peit szerelték fel. Az egycsöves fűtési rend
szer korszerűsítésére is igen korrekt mű
szaki megoldást kínálnak. Legalább két év 
tapasztalat szükséges ahhoz, hogy a külön
böző műszaki megoldásokat reálisan össze 
lehessen hasonlítani -fejezte be mondan
dóját. Cseh úr.

A Távhőszol,gáltató Kft. képviseletében 
Vadászi Györgyné számolt be arról, hogy 
már harmadik alkalommal kerülhetett 
megrendezésre e tárgyban Oroszlányban 
kiállítás.

-A kiállításokat lényegében az Alapít
vánnyal együtt szerveztük. A bemutatott 
komplett hőközponttal elő kívántuk segí
teni, hogy az oroszlányi polgárok működés 
közben ismerkedhessenek meg egy korsze
rű átalakító-mérőrendszerrel. Az önkor
mányzat rendelkezése szerint beépítésre 
került hőmennyiségmérő itt is szemlélete
sen mutatja a radiátorszelep nyitásával nö
vekvő fogyasztást.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 
Fazekas Edit beszélgetésünk során elmond
ta:

-A kiállítás színhelyéül azért választot

tuk a Bányász Klub helyiségeit, mert az 
Alapítvány most már nem csupán a táv
fűtött lakások fűtéskorszerűsítését kívánja 
bemutatni. Tájékoztatni kívánjuk azokat a 
városlakókat is, akiknél a jövőben várható 
a távfűtés megvalósítása, mint itt a köze
lünkben lévő épületeknél ez valószínűsí
thető. Az Alapítvány összeállított egy táb
lázatot, melyből látható, hogy a fűtési rend
szerek korszerűsítését miként (30-45% 
között) támogatja. A lakó attól függően, 
hogy családi házban, társasházban lakik, 
netán egycsöves fűtési rendszer gondjaival 
küzd, korszerűsítés (hőmennyiségmérő be
építése, radiátorszelep cseréje, költségosztó 
megvalósítása) esetén különböző mértékű 
támogatást kaphat. Az Alapítvány -alapító 
okiratában leírtak szerint- csak meglévő fű
tési rendszerek korszerűsítéséhez nyújthat 
kedvezményt.

-így hátrányos helyzetben vannak azok, 
akik még nem. rendelkeznek távfűtéssel - 
vetem közbe-, jóllehet saját, “etage”-fűtésük 
teljes belső rendszere is olyan, mint egy 
tömblakás központi fűtésének lakáson belüli 
része. Akár a belső rendszert (pl.: termosz
tatikus radiátorszelepekkel), akár távhő 
hozzávezetéssel. kívánja korszerűsíteni, nem. 
kaphat támogatást.

-Igen - veszi vissza a szót az elnök asz - 
szony-, ezt az alapítványt a TAVHŐ Kft. és 
az önkoi-mányzat együtt hozta létre azok
nak a cégeknek a támogatásával, akik pl. 
hőmennyiségmérőket, költségosztókat, ra
diátorszelepeket forgalmaznak. Nem el
képzelhetetlen, és nem is lenne rossz dolog 
egy másik Alapítványt, vagy bármilyen 
szervezetet létrehozni, amely a meglévő, a 
még nem távfűtött lakások fűtésének kor
szerűsítését tekintené feladatának.

Ilyenre nemcsak a Borbála-telepen, ha
nem. a város belső és falusi részén is szükség 
lenne - vetem, ismét, közbe -, ahol az önkor
mányzati tanulmánytervek szerbit ez reális 
cél, jóllehet ez az Alapítvány nem támogat
ja.

-Annyit vállalunk fel - folytatja Faze
kas Edit -, hogy bemutassuk a fűtési ener
gia ésszerű felhasználását, a szabályozást. 
Innen kezdve már- szervezeteknek, embe
reknek lehetősége és feladata a tovább
lépés!

-Köszönöm, a beszélgetést!
Végül a szerző megkésett, kérdése: mégis 

miért nem lehet a meglévő alapítványt 
módosítani, úgy, hogy a távfűtésre való 
rákapcsolást is segíthesse?

H artm ann István

Kőbányai Ferenc:

VISSZATEKINTÉS AZ OROSZLÁNYI SZÉNBÁNYÁSZAT 
60 ÉVES MÚLTJÁRA

(Előadás formájában elhangzott az OMBKE március 11-i nyitó rendezvényén.)

1997. szeptember 1-jén lesz 60 éve an
nak, hogy az oroszlányi szénmedencében a 
barnaszén bányászata megindult. Ezen idő 
alatt közel 115 millió tonna szenet termel
tek, miközben több óriási, alapvető gazdasá
gi, társadalmi változás ment végbe az or
szágban és az oroszlányi szénbányászatban 
is. Ezen változások közé sorolhatjuk a II. 
világháborút, az azt követő újjáépítést és a

rendszerváltozást, a vállalat önállósulását, 
a legutóbbi rendszerváltozást és az energia
felhasználási szerkezet-átalakulást. A felso
roltak mind egy-egy komoly megpróbálta
tást jelentettek a szakmának, amelyeken 
mindig úrrá tudott lenni. A fentiekből levon
ható tapasztalatokra alapozva lehet re
ménykedni, hogy a mostani nehéz helyzeten 
is úrrá lesz.

Folytatás a  következő  szám ban

Családias, meghitt hangulatú ünnep
ség keretében emlékeztek meg április 7- 
én, a Bányász Klubban a Költészet Nap
járól. Ez alkalomból vendégül látták 
Sebestyén Lajos tatabányai költőt, kinek 
lebilincselő előadásában hallgathattuk 
végig verseit, életének történetét és ars 
poeticáját.

Lírai szépséget kap verseiben a bá
nyászok élete, Tatabánya múltja és jele
ne, a bányász családok küzdelmes hét
köznapjai és megszentelt ünnepei.

Hallgatósága között sokain voltunk ta
tabányaiak, akiknek lelkét felmelen
gette az emlékezés lángja. A Bányász 
Klub Dalköre és Madarász Anna új
ságírónő, a 24 Óra munkatársának köz
reműködése tette családias, meghitt 
hangulatúvá ezt az irodalmi találkozót. 
Az ünnepség záróakkordjaként a költő 
dedikálta a “Szólok kérdezve, kérdezet- 
lenül” című, legutóbb megjelent verses
kötetét, melynek minden példánya el
kelt.

Erre a kedves találkozóra még sokáig 
fogunk emlékezni. Jó lenne, ha a líra 
nemcsak a Költészet napján jutna szó
hoz, hanem beragyogná mai, pénzorien
tált prózai hétköznapjainkat, hogy szeb
bé tegye, gazdagítsa érzelmi életünket, 
nemesítse gondolkozásunkat, emelje fel 
lelkeinket.

Köszönet illeti az oroszlányi Bányász 
Klub vezetőit, hogy ismét fénybe emelték 
Sebestyén Lajost, a bányászból lett köl
tőt,

Trilbicza Ágnes

Sebestyén Lajos
Hol az értelem már védtelen

Hiába öklözöm a falat 
magányomra ajtót nem nyitnak.
Közel a szegénység szégyenéhez, 
hol az értelem már védtelen: 
hol a lehetőség záp-reménytojáson 
ül, mint élettelen petyhüdt kotlós, 
ott élek én.
Ahol csak a felém feszülő 
tövisek sokasodnak, 
és úgy betemet az 
agyonhallgatás, a gond, 
hogy csak fulldokolhatok: 
lefojtott fa izzásával.

Magányomra, nem nyitnak ajtót, 
s hiába öklözöm a falat, 
hiába, öklözöm a falat.
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BABICSKA KENYERET SÜT
“AZ ÚRNAK A  TE ISTENEDNEK NEVÉT HIÁBA FEL NE 

VEDD, MERT NEM HAGYJA AZT AZ ÚR BÜNTETÉS 
NÉLKÜL, AKI AZ Ő  NEVÉT HIÁBA FELVESZI."

Valóságos szertartás.
Már délután lehozzák a padlás

ról a nagy dagasztóteknőt állvá
nyostul.

Letisztogatják, felállítják a 
konyha meghatározott helyén. 
Azután rozsét hoznak, odakészítik 
a kemencéhez.

Este Babicska még egyszer ki- 
törli a teknőt, és belekészíti a lisz
tet, hogy melegedjen.

Mielőtt lefeküdnénk, felolvaszt
ja a kovászt, mely nem más, mint 
az előző sütéskor a dagasztóteknő- 
ről levakart, gombócszerűen for
mált, kiszáradt tészta és a lisztben 
mélyedést készítve beleönti, lá
gyan elkeveri. Utoljára fehér ken
dervászon terítővei letakarja, és 
mehetünk aludni.

Reggel korán kel, siet megetetni 
az állatokat, hogy időben dagaszt
hasson, mert a kovász nem alszik. 
Szép lassan megmozdul és dagad, 
dagad, nem szabad hagyni elerőt- 
lenedni.

Reggel én is kiugróm az ágyból, 
mikor felébreszt az éktelenül há
pogó kacsaregiment az ablak alatt, 
és hallom a süldők vonító köve- 
telődzését, mert nekem azt látnom 
kell.

Babicska leveti az etető szok
nyát, fehér, ropogós vasalt kötényt 
köt, és a fejét is beköti menyecs- 
késen.

Odakészíti a langyos, sós vizet, 
a héjában áttört burgonyát, és Is
ten nevében belefog a dagasztásba.

A liszt fehér és sima, amit úgy 
hívnak, hogy duplanullás, csak úgy 
szálldos a keze alatt, amíg be nem 
issza a vizet. Aztán beleteszi a tört 
burgonyát, és a tészta azzal is 
egyesülve, ahogy Babicska öklözi, 
dagasztja, mind rugalmasabb, da- 
gadozóbb lesz.

Meddig tetszik még dagasztani? 
- kérdem, mert látom, hogy már 
fáradt.

-A kenyértésztát kislányom ad
dig kell dagasztani, amíg csöpögni 
kezd a plafonról -önkéntelenül föl
nézek-, amíg a munkában úgy 
megizzadunk, hogy homlokunk ve- 
rejtékes lesz.

Újabb leterítés után, most már 
három tészta kezd dagadni lassan, 
de rendületlenül.

Gyorsan, gyorsan tüzet kell rak
ni!

Egész köteg rőzse tolódik be a 
kemencébe. Hatalmas lánggal ki
kicsapva ég. Babicska becsukja a 
kemence ajtót; a tűz lassan 
emésztve a fát parázzsá válik, ek
kor a tésztát ki lehet szakajtani. 
Szép gömbölyűre gömbölygetve

szalvétával bélelt kerek szakajtóba 
kerül és ismét megkezdi a daga- 
dást. Ekkor a maradék hunyó pa
razsat, hamut kikotoijuk külön er
re a célra készült vonyogóval, ned
ves seprűfélével, nedves ruhával 
kitöröljük, és kész a kenyértészta 
befogadására.

Belenyomom ujjam a tésztába. 
Pillanat alatt kiegyenlíti a mé
lyedést.

-Babicska már jó, lehet bevetni- 
mondom.

-Csak egy kicsit várunk még- 
így Babicska. Odakészíti a hosszú- 
nyelű kerek lapátot, vizet, és kenő- 
tollat, és milyen izgalmas! Sorba 
borogatja ki a megkelt kenyér
tésztát, vizes kendővel végigsimít 
rajta, egy vágás, és tolja be a ke
mencébe gyakorlott mozdulatok
kal. Hat kenyér és négy cipó ne
künk, gyerekeknek.

Vajon hány kenyeret süthetett 
életében?

Ha kissé forrónak találja a ke
mencét, vizet spriccel bele előbb. A 
gőz felhúzza a kenyereket- mondja.

Mikor ezzel kész van, megy és 
csinálja rengeteg dolga közül a leg
sürgősebbet.

Én is megyek a dolgomra, vagy 
játszom, de csak a közelben, hogy 
én is beleshessek nagyanyámmal a 
kemencébe, ha megnézi, hogy 
emelkedik-e a tészta.

Két óra múlva szép bamapiros a 
kenyér. Egyik oldala, ahol be lett 
vágva, kissé magasabb. A cipókat 
már előbb kivettük.

Ácsolt, alacsony padkára tesz- 
szük kiszedés után (még ma is 
megvan), mely arra szolgál, hogy a 
forró kenyereket rajta hűtsük ki, 
hogy estefelé ötöt külön-külön 
mindegyiket szőttesbe takarva, 
most már az elsőkamra ácsolt tar
tójára tegyük.

Hatodikat nagyapám vacsorára 
megeszi, előzőleg azonban a kés 
hegyével keresztet karcol rá.

Mondanom sem kell, a cipókat - 
még ki sem hűltek- egyből befaltuk 
mi, gyerekek.

Közben a férfiak a kenyérsütés 
kellékeit visszahordják a padlásra, 
és mikor már kissé kihűlt, Babics
ka hozza a meszet a meszelővei és 
tisztára, fehérre meszeli a kicsapó
dó lángok által bekormozódott ke
mence elejét. Fel is mossa a kony
hát (ezt néha én teszem), és ezzel a 
kenyérsütés szertartása befe
jeződött, hogy egy hét múlva újra 
és minden alkalommal pontról- 
pontra ugyanígy megismétlődjön.

(II. M óz. 20:7)

Szomorú és megdöbbentő tapasztalat az, hogy ami
kor a harmadik parancsolat, Isten nevének parancsa 
szóba kerül, az emberek többsége az istenkáromlá
sokra gondol. Sajnos, a káromkodások korában élünk, 
korokat és népeket megelőzve a képzeletbeli listán. 
Lassan már szinte kiveti a társadalom azokat, akik 
kultúrember módjára próbálnak viselkedni, s nem 
káromkodnak.

Ez a parancsolat azonban eredendően nem erről 
szól, hisz az ókorban a káromlás, kiváltképp az isten- 
káromlás nagyon messze állt az emberektől. Erre ma 
is csak annyit mondhatunk, hogy aki ilyen kifejezé
seket használ, bűnt követ el, s persze tanúságot tesz 
szélsőségesen primitív lelki és szellemi életéről, intel
ligenciájának roppant alacsony fokáról. Az istenká
romlás keresztyén embertől egyenesen elfogadhatat
lan, de a nem hívőknek is tiszteletben kell tartani má
sok hitét, s óvakodni e hitet bántó, megbotránkoztató 
viselkedéstől.

A parancsolat első jelentése a “hiába” szócskában 
keresendő. Az ókor embere, miképp a mai is, gyakran 
érezte szükségét, hogy igazát bizonyítandó, egy fel
sőbb hatalmat hívjon segítségül. Erre a legkézenfek
vőbb Isten neve volt. Ma is hányszor hallani ilyen ki
fejezéseket, mint “isten bizony”, “isten ments”, “isten 
óvjon”, “isten éltessen” stb. Sok közülük tartalmilag 
még szép is. A baj az, amikor üresen, valódi Istenben 
való bizalom nélkül mondjuk ki ezeket. Ez a hiába va
ló névfelvétel. Isten neve nem arra való, hogy beszé
dünkben használjuk, csupán hittel, bizalommal, meg
fontoltan vegyük az ajkainkra!

A másik jelentése e parancsnak az, hogy óvjon min
ket a visszaéléstől. Az ókori ember gondolkozása sze
rint, ha tudta az istenség nevét, azzal bizonyos fokig 
hatalmában tudhatta az istenséget. Kimondva a ne
vet, mintegy kényszeríthette az istenséget kérésének 
teljesítésére. Egy kicsit ma is megfigyelhető ez a 
szemléletmód. Sokszor hallani hívőktől a csalódott 
panaszt: “én kértem Istent, imádkoztam hozzá, és 
mégsem hallgatott meg” . Nem vonhatjuk Istent fe
lelősségre! 0  a mindenség ura és nem “imádság au
tomata”. Őt szabad kérni, de nem feltétlen történik 
minden a mi kérésünk szerint. Lehet, hogy az Ő terve 
más, hisz a mi ismeretünk csak “rész szerint való”, Ő 
azonban ismeri az egész mindenséget. Ő tudja igazán, 
mi a jó, akkor is, ha mi esetleg nem értjük meg, ismer
jük fel azt a jót az Ő tetteiben.

S végül még egy fontos dolog van e parancsban. 
Nem csak tilt, de ösztönöz is minket Isten általa. Tilt
ja a hiábavaló névfelvételt, de ebben a tiltásban ott 
van az ajánlás is. Vedd fel az Úr nevét bátran, bármi
kor csak szükség van rá. Jézus korára Izrael népe er
ről megfeledkezett. Tilos volt Isten nevét kiejteni - 
megkövezés járt érte. Isten ezt nem akarja. Ő azért je
lentette ki az Ő nevét -Jahwe- az ószövetségi népnek, 
hogy éljenek vele. S nekünk, újszövetségi népnek is 
azért nyilatkoztatta ki magát, mint Jézus Krisztus 
Atyja, hogy így forduljunk hozzá. Szabad, sőt kell Őt 
kérnünk imádságban! Jézus mondta, hogy ha az Ő 
nevében kérünk valamit, akkor Isten megadja. De 
csak ha az Ő nevében; a keresztyén hittel, a szeretet 
parancsával és az Ő akaratával megegyező módon. 
Kár lenne, ha a tiltástól való félelem miatt nem mer
nénk kihasználni ezt az Isten által adott, csodálatos 
lehetőséget.

V. B. I. S ugár Tamás segédlelkész
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I. rész
A család akkor töltheti be szerepét a 

társadalom életében, ha a zűrzavaros, 
válságokkal terhes világban menedéket, 
biztonságot ad tagjainak.

Mint volt pedagógus tudom, ez attól 
függ, hogy az adott családon belül mi
lyen emberi kapcsolatok alakultak ki.

Alig képzelhető el, hogy valaki barát
ságos légkört tud teremteni munkahe
lyén, otthon meg mogorva, kedélytelen - 
vagy úgy ismerjék a hivatalában, hogy 
agresszív, kötekedő, otthon meg alkal
mazkodó, simulékony természetű. Ha
csak nem képmutatók az emberek, azo
kat a vonásokat viszik magukkal, ame
lyeket mutatnak alapvető közösségük
ben, a családban.

Mi most a családban jellemző emberi 
kapcsolatokat kérjük számon önma
gunktól. Megkeressük, milyen tényezők 
alakítják ki a család közösségi életét, s 
mit várunk, mit szeretnénk a családta
goktól, hogy ezek a kapcsolatok embe
ribbek, kulturáltabbak legyenek.

Hitet teszünk a korszerű házassági 
együttélésen, a teljes jogegyenlőségen, a 
méltányos munkamegosztáson alapuló 
modem családideál mellett.

Úgy szeretnénk alakítani családi éle
tünket, hogy azt az emberibb életmódra 
való törekvés, a jó közérzet, a család tag
jainak egymáshoz fűződő bensőséges 
kapcsolata jellemezze.

A nagy társadalomnak sem lehet kö
zömbös, hogy a gyermekek milyen csa
ládban nevelkednek, hogy nyújt-e nekik 
a család biztonságot, erkölcsi-érzelmi 
védettséget, megtanítja-e őket a harmo
nikus együttélésre, összetartozásra.

Hogy milyen hatással tudja befolyá
solni a szülő gyermekével való kapcsola
tát, azt sokban meghatározza az életkor.

Nem mindegy, hogy a szülő és a gyer
mek között 20-30 vagy 40 év a távolság. 
A fiatalabb szülők viselkedése, öltöz
ködése, kedélye, mozgékonysága más
képpen hat a gyermek fejlődésére, mint 
az idős szülők szemlélete. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy szép számmal ne 
lennének fiatalos, derűs, lélekben fiatal 
idősebbek, mint nehézkes, öreges fiata
lok.

A fiatalabb szülők azért is értik meg 
jobban gyermeküket, mert még maguk is 
alakulnak, fejlődnek. Annál sajnála
tosabb, ha kényelemből vagy zárkó
zottságból nem tudnak gyermekükkel 
együtt élni, örülni, nincsenek velük 
közös élményeik. Pedig hogy várja a fiú
gyermek, hogy apja szabad idejében kö
zös programot csináljon vele, együtt pe-

cázzanak, fúrjanak-faragjanak, vagy az 
egész családdal együtt kiránduljanak.

Viszont a család idősebb tagjai, pl. a 
velük együtt élő nagyszülők nem teszik 
jól, ha kihasználva a gyerek magára ma
radottságát, rivalizálni akarnak az uno
ka szeretetéért.

Hatással van a szülő-gyermek kap
csolatra a családi élet szervezettsége is. 
Mint ahogyan az iskolában sem szeretik 
a gyerekek a szervezetlenséget, ottho
nukban is nehezen viselik el a fejetlen
séget, zűrzavart, rosszul érzik magukat 
az ilyen közösségben.

Nézzük meg a továbbiakban, hogy 
milyen szerepük van a nemeknek a mai 
családban!

Ha azt nézzük, hogy Európában 
vezető helyet foglalunk el a válási sta
tisztikában, felvetődik a kérdés, lehet
séges-e egyáltalán a magyar családokban 
igazi emberi kapcsolatokról beszélni? 
Természetesen lehet, sőt az ún. csonka 
családban is, ahol a legtöbbször az édes
anya él együtt a gyermekével - ott is ben
sőséges viszony alakulhat ki.

Férj, feleség egymás közötti gondo
lati-érzelmi kapcsolatában a harmonikus 
családban az egymáshoz való erőteljes 
kötődés jellemző. Ha ez a viszony felbom
lik (mely éveken keresztül is eltarthat), a 
gyermek fejlődésében is zavar áll be.

Sokan azt vallják, a lányoknak a- 
nyára, a fiúknak apára van szükségük. 
Ez nem így van. Mindkét szülő nélkü
lözhetetlen partnere mindkét nembeli 
gyermekének.

A gyerekek nem csupán az anyai 
ellátást, gondozást igénylik, hanem első
sorban az érzelmi kapcsolatokat. Ez nem 
alakulhat ki olyan szülők között, akik 
gátlás nélkül civakodnak gyermekeik 
előtt, családi légkörüket állandó nyugta
lanság jellemzi.

Jól figyeljenek tehát a szülők!
A kölcsönös szeretet, bizalom, meg

értés, a türelmes, nyugodt hangvétel 
teszi szebbé a kapcsolatokat a családban. 

Ilyen családról írta Arany János: 
“Mint a madár fészkére, 
szomjú vándor hűvös érre, 
mint a gyermek anyaölbe, 
vágyom. én e nyájas körre.”

Folytatás a  követk ező  szántban

KUTYA
ENCIKLOPÉDIA
MELYIKET SZERESSEM?
AVAGY A KIVÁLASZTÁS 

SZEMPONTJAI

A személyes szükségleteinknek éppen 
megfelelő kutya kiválasztása igen ala
pos előzetes megfontolást igényel. Az 
embernek döntenie kell, hogy kölyköt 
vagy felnőtt állatot, kant vagy szukát, 
nagyobbat vagy kisebbet, fajtatisztát 
vagy keveréket akar-e; netán őrzőku
tyára, vadászebre, vagy éppen pompás 
kiállítási példányra volna szüksége. 
Egy idősebb családtag kísérője, vagy 
inkább gyerekek játszótársa lesz a ku
tya? S ha már megvan a kiszemelt faj
ta, vajon sikerül-e majd kielégíteni 
minden igényét, a mozgástól az eteté
sen át a szőrzetápolásig? Aki kutyát 
vállal, ezzel olyan döntést hoz, amely 
az állat szempontjából egy egész életre 
szól. Okosan cselekszik tehát, aki a 
választásnál saját életmódját is szem 
előtt tartja.
Mire kell a kutya?
A kutyák keresik az ember társaságát, 
és szemlátomást jól érzik magukat az 
ember közelében. Gyakran a gyerek 
szerepét töltik be, és egész életükben 
gazdájuk gondoskodására vannak 
utalva. A kutya része a családnak: ba
rát, testőr, kísérő, vigasztaló és komé
diás. Az újdonsült kutyatulajdonos né
ha nem is érti, hogyan lehetett meg 
azelőtt nélküle.
Milyen fajta legyen?
Bölcs előrelátásra vall, ha az ember 
úgy választ kutyát, hogy az állat vér- 
mérséklete és szükségletei összhang
ban legyenek saját életmódjával és ér
tékrendjével. A mérlegelendő szem
pontok közül a kutya természete az e- 
gyik legfontosabb. Van, aki meghatá
rozott feladatok ellátására keres 
kutyát.
Mennyi idős legyen?
Ezt a kérdést elsők között kell eldön
teni. Vitathatatlan, hogy a kölyökku
tyák bűbájosak, de a felnőtt kutya 
mellett is szólhatnak érvek. Aki kísé
rőt szeretne maga mellé, és mindjárt 
magával is akarja vinni útjaira a ku
tyát, annak kifejlett állat jobban meg
felel. Az idősebbek számára a kö
lyökkutyák örökös nyüzsgése fárasztó 
lehet, de jó otthonra találhat náluk 
egy-egy öreg kóbor kutya.
Mekkora legyen?
A kutya termete is fontos válogatási 
szempont. A nagy ebek biztosan távol 
tartják a háztól a hívatlan vendéget, 
de sokba kerül az etetésük és rengeteg 
mozgást igényelnek. Akis termetű faj
ták és az ölebek sokkal kevesebb moz
gással is beérik, különösen, ha nincse
nek egyedül. A kisgyerekektől azon
ban óvni kell őket: az ölebek igen fi
nom, törékeny csontozatúak, egy gyer
mek akaratlanul súlyos sérülést 
okozhat nekik.
F olytatjuk!

C seresznyés Tibor
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FÓRUM EGY JOBB VÉRT-ÉRT
A Vért április 11-i közgyűlése leváltot

ta az igazgatóságot. Az igazgatótanács új 
elnöke az egykor “integráló” Holló Vil
mos, a menesztett Kovács Sándor utóda 
Vas László vezérigazgató lett. Az igazga
tótanácsnak Zsebők István, a Felügyelő 
Bizottságnak Mészáros Gábor személyé
ben oroszlányi tagja is van. Az új vezetés 
hitet tett az 5.2 milliárdos veszteség 
megszüntetése és egy teljesen új üzletpo
litika mellett, mely többek között a bá
nyák, így a Márkushegy kapacitásának 
teljes kihasználását, bánya és erőmű 
együttes fejlesztésének stratégiáját je
lenti.

Keleti György, térségünk országgyű
lési képviselője által szervezett lakossági 
fórum főszereplői április 14-én a Bányász 
Klubban a képviselő, Lengyel Gyula, a 
Magyar Villamos Művek Rt. vezérigaz
gatója, Holló Vilmos és Vas László voltak.

A Bányász Klub zsúfolásig megtelt. Az 
előadók tárgyilagos tájékoztatást adtak a 
Vért helyzetéről, a jövőbeli feladatokról, 
tervekről, lehetőségekről.

Lengyel Gyula, mint az egyik fő tulaj
donos, a Magyar Villamos Művek Rész
vénytársaság képviselője kiemelte, hogy 
a Vértesi Erőmű a magyar villamosener- 
gia-rendszer egy fontos eleme, mely villa
mos energiát termel, és erre az energiára 
az országnak szüksége van.

S itt a biztató további megnyi
latkozások krónikáját nem folytat
juk, mert mindkét megyei napilap és 
a helyi tv is részletesen ismertette 
ezeket. Másrészt, mert minden el
képzelés annyit ér, amennyi megva
lósul belőle! Ez a tény megvéd ben
nünket az egyoldalú tájékoztatás hi
bájától, most, amikor mi a jelen tu
dósításban inkább a fórum részt
vevőinek megnyilatkozásait ismer
tetjük.

Az első hozzászóló a fiatal generáció 
képviseletében Illés Róbert földalatti 
villanyszerelő, a XX. akna dolgozója volt.

-"Amit Önök elmondtak, az megnyug
tató, de mi azért hosszútávon szkepti
kusak vagyunk - kezdte hozzászólását a 
fiatalember. Hiányoltam tájékoztatójuk
ból a privatizációval kapcsolatos dolgo
kat. Önök, a felső vezetők négy éven ke
resztül semmilyen belső tájékoztatást nem 
adtak, csak a médiákon keresztül értesül
hettünk dolgainkról!”

A politika szerepét igen jelentősnek 
ítélte.

“‘98-ban jönnek a választások. Azért 
vagyunk szkeptikusak, mert ‘98 után ki 
tudja, hogy milyen kor
mány jut hatalomra. Mi 
a garanciánk arra, hogy 
ami az Önök szájából 
elhangzott, a továbbiak
ban is így fog érvényesül
n i1? A munkásgyűlésen is 
azt tapasztaltuk, hogy a 
vezetők -a bánya vezetői,
Keleti úr és Schalkham- 
mer úr- között is nagy a 
megosztottság, sok az el
lentmondás, nincs kon
szenzus. Ez alapozza 
meg a mi szkepticiz
musunkat és nem nagy jövőt látunk. Ami 
az Önök szájából elhangzott, arra nincs 
garancia.

“Az elkövetkező hónapok egyre több 
választ fognak adni az Önök kérdéseire, 
türelmet kérünk Önöktől -válaszolta töb
bek közt Lengyel Gyula.

Balázs István önkormányzati
képviselő, Vért dolgozó megfogalmazott 
kérdéseire rövid, korrekt választ kért és 
kapott.

Lengyel Gyula vezérigazgató
(MVM Rt.) válaszai:

-A törvényekben nem szeretek kételked
ni, így a 8%-os eszközarányos nyereség 
megvalósításában sem. A hitelt és az 
adósság-állományt a tulajdonosoknak 
kell rendezni. Azt tervezzük, hogy a Ma
gyar Villamos Művek Részvénytársaság 
és az Állami Privatizációs Vállalat Rész
vénytársaság közös tőkeemelést hajtson 
végre. Ettől kezdve a hitel, vagy egy része 
megszűnik, törleszteni kell. A megmaradó 
hitelrész az eszközarányos nyereségből, 
kamataival együtt fizethető, törleszthető. 
A cég működőképes marad. Az a fontos, 
hogy munkahely és munka van. Hosz- 
szútávon is remélem, hogy munka lesz. 
Középtávon -kb. 2000-ig- lesz munka. A 
szakszervezetekkel megállapodtunk, hogy 
a reálbérek megtartása a feladat. A reál
jövedelemszintet mind a tatabányai, 
mind az oroszlányi területen megőrizzük. 
Privatizáció után csak a piacnak van 
lehetősége a bérkiegyenlítés megva
lósítására.

Holló Vilmos válaszai:
A társaság feladata a bérfeszültségek 

megszüntetése, mely 1998-tól tervezhető. 
1997.04.02.-óig 101 fő  leépítése történt

meg, mely nem kardinális kérdés. A lét
szám fogy, strukturálisan rosszul alakul. 
Azok mennek el, akikre szükség lenne. 
Ott, ahol szükség van, létszámfelvételre is 
sor kerül.

Vas László válaszai:
Korrekt felmérést fogunk végezni, hogy 

az egyes szervezeti egységeknél a bérek ho
gyan alakultak, elemezni fogjuk.

Néhány hozzászólás színesítette, 
újabb szempontokkal gazdagította a fó
rum jelentőségét.

Szentgyörgyi László  egyetlenegy -

szerinte a jövő szempontjából leg
fontosabb- kérdése kijelentésként hang
zott el.

“Itt van egy határidő, ez a 2004. Ha 
változás nem történik -akár Tatabányán, 
akár Oroszlányon-, akkor itt lehúzzák a 
rolót. Van-e állami beruházásra lehetőség 
és esély? - ez itt a legfontosabb kérdés, ez 
dönt el mindent”.

A válaszadók (Lengyel Gyula és Holló 
Vilmos) véleménye tömören:

Nincs olyan jövőkép az energiaiparban 
Magyarországon, hogy állami beruházás 
fog bekövetkezni. Meg kell elégedhi azzal, 
hogy egy cégvezetés egy 10-15 éves jö 
vőképet le tud tenni az asztalra, ha ez sta
bil és reális. Ezen fogunk munkálkodni. 
Ennek a városnak elemi kötelessége az, 
hogy a jövőjéről gondoskodjon, és ne jár
jon úgy, mint Komló. Ipart kell telepíteni. 
- fejezte be a válaszadást Holló úr.

* * * * *

Keleti képviselő úrnak meg
köszönjük a fórum megszervezését 
és újabb nyilvános együttgondol
kodásra lehetőséget adó fórumok 
ígéretét egy jobb Vért-ért, városunk 
biztatóbb jövőjéért.

Az asztal mindkét oldalán jel
lemző felelős, őszinte megnyilvá
nulásokat hallva a múltat lezár
hatjuk, de ez még nem a boldog vég, 
csak egy -reméljük- optimistább tör
ténet kezdete. •

H artm ann István
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EURÓPA É5 AZ 1100 ÉVES MAGYARORSZÁG
Ha azt nézzük, hogy ennek az 1100 

éve idevetó'dött, maximum 400 ezerre be
csült honfoglaló népnek az utódai annyi 
vérözön közt, oly sok viszály után azért 
ma is élnek, s fájdalmas sorsukban, leve- 
rettetéseik közt is ennyi értéket tudtak 
magukból kicsiholni, akkor nincs okunk 
a pesszimizmusra. Bár gazdaságilag ta
gadhatatlanul elmaradtunk, az ipar, a 
polgárság nálunk még mindig nem ala
kult ki a kívánt fokon. De büszkék lehe
tünk nemes jellemű nemzeti hőseinkre, 
arra, hogy a szabadság eszméjének min
den korban hordozói lehettünk, hogy tu
dományos eredményeink tiszteletre mél
tóak. 1901. és 1994. közt a világon 500 
személy kapott Nobel-díjat. Ezek közül 
10 magyar vagy magyar származású.

Népünkre valóban elmondható, hogy 
nyelvében és nem fajtájában van a hor
dozó és összetartó ereje. Erre a nyelvre 
büszkék lehetünk. Ez a nyelv ugyan 
egyedülálló az indogermán tengerben, de 
hajlékonysága, dallamossága, irodal
munk szépsége, különösen líránk gaz
dagsága akkor is érték, ha a nyelvi kor
látok miatt át nem adható. Petőfi, Arany, 
Ady, József Attila költészete kiállja a 
versenyt a világlíra nagyjaival. Érdekes 
megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy 
Szenczi Molnár Albert a hesseni fejedel
met megtanította magyarul, s ő annyira 
megkedvelte a magyar nyelvet, hogy 
olyan irodalmi gyűjteményt halmozott 
össze magyarul Wolfenbüttelben, mely
hez fogható hazánkon kívül sehol sincs.

Nem árt emlékeznünk, hogy 1844-ig 
latin volt Magyarországon az államnyelv. 
Előnye volt, hogy így akadálytalanul 
kapcsolódhattunk be az európai szellemi 
életbe. István király intelmei, a legen
dák, a krónikák, Rogerius mester siral
mas éneke a tatárjárásról, Janus Panno
nius versei is latin nyelven íródtak. Sőt, 
még néhány Pázmány Péter és Bél Má
tyás tudományos munkái is.

A magyar nyelv viszont nagy költőink 
nyomán alkalmassá vált arra, hogy a vi
lágirodalom nagyjainak alkotásait - 
mondhatni- kongeniális fordításban él
vezhessük. Pl.: Shakespeare - Arany, s a 
többi nagy fordításai révén -majdnem 
hogy nemzeti költőnk, műveiből nagyon 
sok idézet forog közszájon. Babits révén

Dán tét is sajátunknak mondhatjuk, te
hát így is benne vagyunk az európai kul
túra vérkeringésében.

Óriási dolog viszont, hogy a zene nyel
ve nem ismer határokat, s így Bartók és 
Kodály révén a magyar népzene európai 
értékké válhatott. Jó tudni, hogy Bartók 
több román népdalt gyűjtött, mint ma
gyart. Megtanult románul, a Román Tu
dományos Akadémiával román nyelven 
levelezett. A délszláv, török és afrikai né
pek zenéjét is a világ színe elé tárta. A 
bartóki mű az egész emberiség kulturális 
öröksége. A kodályi zenetanítási módszer 
pedig még Japánba is eljutott és sikert 
arat.

Kodály szavai fogalmazzák meg jö 
vőnk egyik feltételét: “Ha a magyarság 
nem törekszik minden téren az elérhető 
legmagasabb műveltség megszerzésére, 
elmerül a népek tengerében. Oly kevesen 
vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát 
egyetlen magyar sem engedheti meg ma
gának. Ebben áll a nemzeti létünk leg
főbb biztosítéka.”

A magyar találékonyságnak még sok 
bizonyítékát lehetne felsorolni. A Kocs- 
ról származó kocsitól kezdve, mely szó 
innét került át a világnyelvekbe, a Ru- 
bik-kockán át az űrhajókon és olim
piákon felhasznált híradástechnikai be
rendezésekig stb.

Beszélhetnénk filmjeink, énekeseink 
világsikeréről, vagy pl. a sportban nyúj
tott kiváló magyar teljesítményekről is. 
A világ 100 országa olimpiai eredmé
nyeinek sorában Magyarország a 8. he
lyen áll.

Még egy gondolat a nemzeti pesszi
mizmusunk ügyében Nemeskürty írásai 
nyomán: Eddig nagy tragédiáink, vesz
teségeink után is mindig volt erőnk új
rakezdeni, sőt, sokszor a nagy tragédiák 
után jöttek a nagy fellendülések, mert 
hittünk abban, aki megáldja a magyart, 
hittünk a nyugatot védő, keletet és nyu
gatot összekötő missziónkban, s így hit
tünk az emberben és a jövőben. Ez a 40 
év sikeresen kiölte egy nemzedékből ezt 
a hitet. Ide kell visszatérnünk, s akkor 
jön majd egy jobb kor, mely után ... (buz
gó imádság epedez százezrek ajakán).

Vége

ÖNNEK KÖZVETLEN VONALA VAN A KÉTHETESHEZ!
Feldühítették, semmibe vették, méltánytalanság érte, ideges? 

Mondanivalója van írásainkkal kapcsolatban?
Hallott, látott valami érdekeset?

A ÁfÉTf/ETWS-t telefonon mindig eléri: 361-801 
(üzenetrögzítő és fax is egyben)

Hívjon, hogy megtalálhassa a lapban azt, amit szívesen olvasna!

SZERETNÉK

TANÚ lenni akkor, 
amikor a zsenge kis csíra 
a picinyke magból 
a napfényre előfurakodik, 
hogy a HATÁRTALAN FÉNYESSÉGET 
hörpintse magába, 
miközben tágítva gyökereit, 
fúródik egyre beljebb 
a jó meleg ágyba, 
a drága anyaméhbe, 
hogy Eget-Földet összekötve 
a TELJESSÉGET vegye birtokába, 
hogy törékeny termetével 
-átélve a létezés kínjait, gyönyöreit- 
egyetlen virágban 
tudtomra adhassa 
a MINDENHATÓ ISTEN 
örök létezését.

Teutschné Nedeczky Gizella

ANYANYELVŰNK
A figyelmes újságolvasók, rádióhallga

tók és televíziónézők az utóbbi években 
sok korábban alig vagy egyáltalán nem 
használt szóval találkoznak.

Elgondolkodtató az, hogy közéleti sze
mélyiségek a nagy nyilvánosság előtt 
alig érthető szófordulatokkal, nyelvi köz
helyekkel tarkítják beszédüket. Talán 
így kívánják magukra jobban felhívni a 
figyelmet?

Szinte mindennap hallani: úgy gondo
lom, úgy tetszik, úgymond, úgy tűnik, 
valami, valahol, nem igazán, igazándi
ból, mindazonáltal, olyan amilyen, bár
milyen olyan, semmilyen olyan, sok min
denki, egy dolog, más dolog, messze nem 
úgy van, valamekkora, kivitatott, lecsen
gőben van, ha és amennyiben stb. szó- 
összetételeket. Az idegen eredetű sza
vaktól sem mentesek ezek a megnyilat
kozások.

A kvázi, a szféra, a konstruktív, a 
struktúra, a vertikum, a toleráns, a mo
tiválni, a konklúzió, a specifikus, az in
tegráció, a demonstratív, a restiktív, az 
ad abszurdum szavak gyakorta fordul
nak elő a beszédekben és írásokban.

Minden magyar, aki anyanyelvét 
tiszteli, bizony csóválja a fejét az ilyen és 
ezekhez hasonló beszédek hallatán.

Lőrincze Lajos professzor úr, Péchy 
Blanka színművésznő bizony szóvá ten
nék -ha élnének- ezeket a megnyilat
kozásokat. Az ő fáradságos nyelvápoló 
munkájukat és édes anyanyelvűnket 
tisztelve mindenkor beszéljünk tisztán, 
egyszerűen, világosan magyarul.

Erre buzdítom -őszintén- minden hon
fitársamat!

K ulcsár Emil Miklós
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Színes, egy
es többszínű 

céges levélpapírok, 
borítékok, 

nyomtatványok gyártása,
rövid határidővel!

Könyvkötészetünk könyveit 
helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDfi OROSZLÁNY 
Felsötelep S  361-122/25-71

OROSZLÁNY
M M H A T W m is

DENISE Öblítő 4 1-es 290,-
PERSIL folyékony mosószer
0,5 1-es 199,-
BIOPON áztató 700 gr-os 219,-
PERSIL mosópor 2,4 kg-os 891,-
TRINÁT alapozó 0,75 kg-os 622,-
TRINÁT zománc 1/1-es 905,-
CELL barna festék 1/1-es 557,-

Minden 5.000 Ft feletti készpénz- 
fizetés esetén 5% 

kedvezményt adunk!

Hfl]{ÍLIS ‘ 97 
OROSZLÁNY

(Müvslödéii Központ öt Könyvtár környéke)
PROGRAMAJÁNLAT

Kirakodóvásár - Bazár - Kulturális program - 
Lacikonyha

1997. május 1. csütörtök
7.00 Zenés ébresztő a Bányász Koncert Fúvószenekarral

10.00 Játszóház az Óvodapedagógiai Egyesület szervezésében
14.00 Rozmaring Népdalkor műsora
14.30 Kaié Lulúgyl clgányfolk együttes
15.00 Lakossági Fórum
16.00 Ráckeresztúri és a  Bányász Népdalkor műsora
17.00 Jászai Mari Színház Táncegyüttese, Opál Társastánc Klub 

és a  Tizenkét Szexi Lábnyom Együttesek show műsora
18.30 Operett - Nóta - Cigánynóta - Popzene 

Sztárvendégek: Vlncze Lilla popénekes,
Madarász Katalin - Gaál Gabriella cigánynóta.
Ötvös Csilla - Dömsödi Farkas Bálint operett, nóta,
Antal István - Kangyal Ferenc zenei kíséret

23.00-ig Utcabál a Karnevál együttes közreműködésével

Minden korosztályt szeretettel vár a  Bányász és a  Vlllamc 
V Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a  Vértesi Erőmű 
\ _  és a  Bányász Klub Alapítvány.

A GASZTRONÓMIA 
KFT. AJÁNLATA

Váltáljuk esküdök, 
rendezvények 

lebonyolítását, hideytálak 
készítését.

Hideytál rendelést 
ballayásra is felveszünk/

Olcsó szálláshelyek 
a Béke szállón[

M E G H Í V Ó
, Szeretettel várunk mindenkit 1997. május 9- 

én 18.00 órára az oroszlányi Művelődési 
Központ színháztermébe a 

ZOLI ÉS A TÖBBIEK című dokumentumfilm 
[ bemutatójára, amely az MTV Rt. Belpolitikai
■ Stúdiójában készült és a Háló c. dokumen- 
I tumműsorban április 2-án volt látható.

Operatőr: Markert Károly 
I Rendező: Varga Ágota
I A film rövid tartalma: Rakottyai Zoltán hét 
j éve szklerózis multiplex betegségben szenve- 
I dő, magatehetetlen oroszlányi fiatalember, 
j akit a hivatalos ápolás mellett fiatalok gondoz-
■ nak. A film bizonyítéka annak, hogy itt és most 
! értelmet kap ez a karitatív tett, amikor az em- 
[ béri kapcsolatok elgépiesedésének, a “pénz 
j és a piac mindenek felett” szemlélet elsődle- 
] gessécjének lehetünk tanúi, amikor a jóté- 
' konysag számtalan esetben már lejáratódott 
• és gyakran álarcban villog.
I A vetítést követő meglepetésen kívül beszél- 
I getés, illetve vita lesz Zoli további gondozásá- 
I val kapcsolatban, amely kiterjedhet az ott- 
I honápolás lehetséges alternatívái témakörre 
1 is a meghívott szakértők, az érintettek és a 
I közönség részvételével.

A vita szereplői:
■ Béres Jenő, Gál Edit, dr. Guseo András (osztály- 
! vezető főorvos, az orvostudományok kandidátu-
■ sa, a Magyar Szklerózis Multiplex Társaság el- 
I nőké), Milán László, Nyitrai Károlyné (az oroszlá- 
| nyi ónkormányzat Szociális Szolgálat vezetője), 
I dr. Török Endre (Zoli háziorvosa), Varga Ágota (a 
! vita vezetője), dr. Vas Teréz (ideg- es elmegyó- 
|gyász).

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR PROGRAMJA 

MÁJUS 1-JÉTŐL 11-IG
M ájus 2-án (pénteken) 17 órakor és május
4- én (vasárnap) 17 órakor a MKK szín
háztermében

VALAHOL EURÓPÁBAN 
c. musical Radványi Géza azonos című 
filmje alapján. Zene: Dés László 
Előadják a Lengyel József Gimnázium ta
nulói és tanárai, valamint a Bányász Nép
dalkor és az MKK Színjátszókörének tagjai. 
Belépés ingyenes!
3-án 17.45 TOP film SPACE JAM színes, 
szinkr. amerikai filmvígjáték
5- én 17.00 ZENEBARÁT KLUB
6- án 17.45 TOP film ELVÁLT NŐK KLUB
JA színes, amerikai filmvígjáték
9- én 18.00 ZOLI ÉS A TÖBBIEK doku
mentumfilm bemutató
10- én 17.45 TOP film DR. MOREAU SZI
GETE színes, amerikai sci-fi thriller
11- én 14 órától XI. KOMÁROM-ESZTER- 
GOM MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI 
NÉPTÁN CFESZTIVÁL

A K C I Ó !
A Vértesi Erőmű Rt. 

Oroszlányi Bányaigazgatósága 
10+1

bányász szénvásárlási akciót 
szervez

Minden 10 q befizetésre + 1 q szenet 
térítésmentesen szolgálunk ki!

Az akció száréit dió és dúsított rostált dara 
szénre egyaránt vonatkozik.

1 fő részére vásárolható mennyiség össze
sen 100 q, az előzetesen bekért és 

egyeztetett névlista alapján.
A kedvezményes szénvásárlási lehetőséget 

a Vért minden dolgozója és nyugdíjasa 
részére biztosítjuk.

A szénvásárlási akció 1997. április 23-tól a 
rendelkezésre álló keret erejéig, várhatóan 

május 31-ig tart.
Az akcióban vásárolt szén elszállítási 

határideje a befizetéstől számított 10 nap. 
Ha dolgozóink a teljes kedvezményezési 
lehetőséggel élnek, akkor 10 q szénhez 

ingyen jutnak hozzá.
Vértesi Erőmű Részvénytársaság 

Bányaigazgatóság Szénkereskedelem 
2841 Oroszlány, Pf. 23 

Tel.: 34/361-122 vagy 360-122 központi 
i> hívószámú 26-78, 28-47, 25-67, 24-88, A 
|k23-52 mellékein. Fax: 34 /361-122 !25-67

. E=Ésre)
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KÖZTÜNK ÉLNEK
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Mindig vidám, 
mosolygós és ö- 
rökmozgó asz- 
szony Menczel 
Etelka, aki hol a 
citerazenekar- 
ban játszik, hol 
meseszép hím
zések fölé hajol, 
hol verset ír. 
Fáradhatatlan, 
örökmozgó, ö- 
rökifjú, pedig 
már átlépte a 
hetedik x-et is. 

Okot szolgáltatott számára is a sors arra, 
hogy megtörjön, elcsüggedjen és feladja az 
élettel vívott harcát. Alaposan megtáncoltat
ta az élet. Tán azért döntött úgy, hogy meg
tanul citerázni és ezentúl ő játszik talpalá- 
valót a sorsnak. S ha már lúd, akkor legyen 
kövér, ha muzsika, legyen hozzá vers is, 
ezért Pegazus is megajándékozta egy versíró 
tollal, hátára vette, hogy sok-sok szenvedés 
jóvátételeként a Parnasszusra repüljön vele.

Kérdésemre, hogy mikor kezdett el ver
seket írni, így felel:

-1984-ben Tiszakécskén voltunk citeratá- 
borban, ott kaptam ösztönzést a versírásra. A 
táborban Ki Mit Tud-ot rendeztünk, amelyre 
mindenki írt valamit, ki verset, ki zenét. En
gem is versírásra noszogattak. Aztán olyan 
jól sikerültek a tréfás verseim, hogy a 
körünkben jelenlévő, kanadai-magyar társa
ság felvette videóra, és magával vitte em
lékül. Ez volt az első sikerem a verseimmel.

Itt kezdődött a versírás. Irt még néhá
nyat, de aztán nem foglalkozott vele tovább 
mindaddig, amíg Tatabányán az 1994-es ci- 
teratáborban ismét sikert aratott. Vargáné 
Szabó Julianna tatabányai költőnő ösz
tönzésére lépett be az Amatőr írók Klubjába, 
amely Sebestyén Lajos költő vezetése és 
irányítása alatt működik Tatabányán a 
kertvárosi Bányász Művelődési Központban. 
Az itt évenként megrendezett Ősszel is nyí
lik virág című irodalmi versenyeken minden 
alkalommal sikert aratnak szívből fakadó 
versei. Nyomban az első nekifutással

FÉNYMÁSOLÁS 
A/4 - A/3 MÉRETBEN

IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT

OLVASÓSZEMÜVEGEK 
KEDVEZŐ ÁRON

FILMKIDOLGOZÁS 1 ÓRA ALATT + 
AJÁNDÉKFILM

harmadik helyezést ért el. E sikerek és Se
bestyén Lajos ösztönző bíztatása követ
keztében immár szárnyakat bontva írja 
szebbnél szebb verseit. Több alkalommal pá
lyázatokra is küldött be költeményeket. 
Ezek mindegyike részesült a zsűri elismerő 
díjaiban és okleveleiben. Az 1996-ban kia
dott irodalmi antológiában már két verse 
jelent meg: Egy élet dióhéjban és Az öreg 
citerás címmel. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Szivárvány című irodalmi folyóirat
ban pedig folyamatosan jelennek meg írásai. 
Az 1996 decemberében kiadott Borostyán 
című verskötetben szintén két verse szere
pel. Az egyiket szülőföldjéről, a másikat az 
Ipolyról írta. Az utóbbi így szól:

Folyó partján 
Öreg Ipoly, két ország folyója,
Emlékszel még a gyermekkoromra?
Itt játszottam, felnőtté itt értem,
Ideköt minden ifjú emlékem.

Vándor lettem, az ország vándora, 
Emlékszem még sok-sok víg napokra. 
Gondolatban partjaidat járom,
Szelek szárnyán küldöm hozzád álmom.

Mert feledni én nem tudlak soha.
Öreg szívem egy hang visszahúzza.
Az a hang a csobogásod hangja.
Imát mondok hozzád dalaimba.

Imáimba foglalom nevedet,
Ipoly folyom, de nagyon szeretlek!
Vidékedet a szívembe zárom,
Öreg Ipoly, hűséges barátom.

Az antológiában megjelent verseit 
ARANYTOLL oklevéllel díjazta Miskolc 
városa, 1997. február 1-jén.

Hosszú és rögös volt az életút idáig. 
Nyolcán voltak testvérek és nehéz munká
ban telt az élet ott a Karancs alján, ahol szü
letett és nevelkedett. Nagyon szép gyermek
kora volt. Sok szeretetet kapott a szüleitől, 
akiknek köszönheti vidám kedélyét, ember- 
szeretetét, és azt az erőt, amely minden pok
lon átsegítette. Mert pokol volt a házassága, 
melyet hat esztendőn keresztül egy durva, 
munkakerülő félj oldalán szenvedett végig,

1

miközben három gyermeknek adott életet. 
1953-ban kerültek Oroszlányba. Férje a 
bányánál helyezkedett el, ám a munkához 
nem fűlött a foga, s miután felesége is mun
kát kapott, már csak belőle akart élősködni. 
Ütlegek, munka és állandó rettegésben telt 
az élete, s amikor nem bírta tovább, hat évi 
szenvedés után elvált. Élete azonban még
sem fordult jobbra, hiszen egyedül vette fel 
a küzdelmet a hatalmas élettel szemben. 
Minden anyagi támogatás nélkül, három 
gyermekkel maradt a saját erejére hagyatva, 
két fiával és egy paralízises kislánnyal, aki 
minden emberi számítás szerint egy külön 
embert igényelt volna. Éjt nappallá téve dol
gozott, hogy gyermekeit felnevelje. Tolta a 
csilléket betegen, vészes vérszegényen, egé
szen a végkimerülésig.

Elszálltak az évek. Gyermekei felnőttek, 
ipart tanultak és szárnyat bontva kirepültek 
a fészekből. Etelka három infarktus után, 
gerincbetegséggel, izületi gyulladások so
rozatai után, leszázalékoltán került nyugdíj
ba. Harminc évig végzett társadalmi mun
kát, MNDSZ aktívaként. Mint nő-, ifjúság- 
és családfelelős, segített, ahol szükség volt a 
segítségére. Nem egyszer adta oda a saját 
holmiját, pénzét, élelmiszerét azoknak, akik 
szükséget szenvedtek, és amit adott, azt 
nem rótta fel tartozásként a rászorulóknak.

Leszázalékolása után lelki állapota a 
mélypontra süllyedt. Az elkeseredésből nem 
látott kiutat sokáig. Majd úgy érezte, tovább 
kell mennie az úton, bármilyen nehéz is. 
Belépett a Bányász Művelődési Otthon 
énekkarába. Ott kötött életre szóló barátsá
got a citerával. Ma a Vadvirág Citera 
Együttes tagjaként muzsikál. Sok-sok si
kerélményben részesül. Legutóbb ez év már
cius elsején Tatabányán az országos minő
sítő versenyen értek el arany fokozatot.

Közben hímezget, verseket ír, és citerázni 
tanítja a falusi óvoda, és a nyári napközis 
tábor gyermekeit.

Gazdag lett az élete és annál gazdagabb, 
minél többet ad önmagából.

Trubicza Á gnes

Papír, 
nyomtatvány, 

játék

SZÍNES NÉVJEGYKÁRTYA 
ÉS BÉLYEGZŐK KÉSZÍTÉSE

ÍRÓSZEREK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN 

KEDVEZŐ ÁRON
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HOGY NE A PLETYKÁBÓL ÉRTESÜLJÖN 
AZ 1997. ÁPRILIS 22-EI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS 

HATÁROZATAI ÉS RENDELETÉI

1. A képviselő-testület mó
dosította és egységes szerke
zetbe foglalta az önkormány
zati tulajdonban lévő nem la
kás céljára szolgáló helyisé
gek bérletéről és elidegení
téséről szóló korábbi rende
letéit.

Változások: A bérlő az álta
la bérelt helyiséget forgalmi 
értéken, készpénzben, egy 
összegben vásárolhatja meg. 
Ha a helyiséget nem az elő
vásárlásra jogosult vásárolja 
meg, akkor azt licit után kell 
értékesíteni. Az a bérlő, aki 
lakossági javítási szolgálta
tást és lakossági háztartási 
szolgáltatást végez, kérelem
re, bizonyos feltételekkel 20% 
díjkedvezményben részesül
het (az 1997. április 30-a 
után megkötött szerződések
re vonatkozik). Az önkor
mányzati testületben résztve
vő pártok az általuk bérelt 
Önkormányzati helyiségeket 
ezentúl ingyenesen használ
hatják. A megüresedett helyi
ségek bérleti jogának meg
szerzésére a helyben szoká
sos módon meghirdetett pá
lyázatot kell kiírni. A rende
let 1. sz. melléklete felsorolja 
azokat a helyiségeket, ame
lyeket az önkormányzat nem 
kíván értékesíteni.

A rendelet 1997. április 30- 
án lép hatályba, az ezt mege
lőzően kötött bérleti szerző
déseket a módosítás nem 
érinti.

2. A képviselő-testület mó
dosította 1997. évi költség- 
vetésről szóló rendeletét. A 
módosítás elsősorban az

1996. évi pénzmaradvány fel
osztása miatt vált szüksé
gessé. A testület úgy döntött, 
hogy a pénzmaradvány nagy 
részét az 1997. évi költség- 
vetési hiány pótlására kell 
fordítani, illetve egy kisebb 
részét céltartalékba helyezte 
az év közben, előre nem ter
vezhető feladatok megoldá
sára.

A képviselő-testület nem fo
gadta el a távhőhálózat fej
lesztés II. ütemének lebonyo
lításához szükséges költség- 
vetési módosítási indítványt. 
Felhatalmazta a polgármes
tert, hogy a szolgáltató be
vonásával kezdjen tárgyalá
sokat újabb beruházási forrá
sok biztosítására.

3. A képviselő-testület a vá
ros belterületén lévő, eddig 
utcanévvel nem rendelkező 
területeket nevezett el:

-a gázcseretelep, a műszaki 
bolt, a piac, valamint a bútor
raktár területén kialakult 
sokrétű tevékenység pontos 
címének biztosítása érdeké
ben került sor a terület elne
vezésére: Malomtér.

-A IV. sz. napközi otthonos 
óvoda és az V. számú bölcsőde 
azonos közterületről közelít
hető meg, azonban nem hiva
talos címük jelenleg különbö
ző. Az egységesítés érdekében 
a közterület elnevezése: Óvo
da köz.

Megváltozott két intéz
mény neve is: 

-törvénymódosítás tette 
szükségessé a Lengyel József 
Gimnázium és Szakiskola 
elnevezésének részbeni meg

változtatását, a- 
mely Lengyel József 
Gimnázium és 
Szak k ö z é p i sko la  
névre módosult, va
lamint
-a nevelési tanács
adói és logopédiai

szakszolgáltatási feladatok 
összevonásával az új intéz
mény neve Pedagógiai Szak- 
szolgálat lett.

4. A képviselő-testület fog
lalkozott az idegenforgalom 
fejlesztési lehetőségeivel, kü
lönös tekintettel a Majki Mű
emlékegyüttesre. Döntött egy 
Oroszlány és környékére vo
natkozó regionális turisztikai 
fejlesztési terv, valamint Ta
ta, Komárom, Esztergom, Bá
bolna városokkal közös ide
genforgalmi rendezvényterv 
és turisztikai kiadvány elké
szítéséről, illetve idegenfor
galmi szakértői csoport létre
hozásának szükségességéről. 
A Majki Műemlékegyüttes 
kezelésével, hasznosításával 
összefüggő feladatok ellátá
sára a Kincstári Vagyonke
zelő Igazgatósággal és a Mű
emlékvédelmi Felügyelőség
gel közösen - 1997. szeptem
ber 30-áig pályázatot hirdet.

5. A képviselő-testület meg
tárgyalta az 1996. évi városi 
beruházásokról szóló tájékoz
tatót. A tájékoztató többek 
között tartalmazza, hogy 
megvalósult a gimnázium re
konstrukció III. üteme, meg
történt a műszaki átadás és 
az üzembe helyezés, továbbá 
elkezdődött az aula szerke
zet építése. A beruházás kivi
telezése folyamatos.

Elkészült a város általános 
rendezési terve, a távhő- és 
földgázellátás terve, az 5. sz. 
általános iskola tervei. Ta
valy év végén elkezdődött, il
letve ez év júniusában vár
hatóan befejeződik a Kecs- 
kédi úti lakótelep csator
názása.

Megvalósultak fűtéskor
szerűsítési beruházások, fel
újítások (a Kossuth Óvodát 
rákapcsolták a távfűtési há
lózatra).

Folytatás a  2. oldalon

RÉMHÍRKELTÉS, 
PÁNIK

A mai modern világban, ami
kor az információk túlnyomó 
többsége főleg elektronikus ú- 
ton terjed, mégis előadódnak 
szóbeszéddel továbbjutó olyan 
hírek, amelyek néha rémületet, 
pánikot is okozhatnak. Tapasz
talhatók ezek között az egész 
országra kiterjedők, de helyi 
jellegűek is. Egy ilyen -bárhol 
megtörténhetett volna- esetet í- 
rok most le. Az esemény pontos 
helyét, a szereplők személyét a 
képzeletem szülte. íme a pánik
keltő vaklárma!

A negyedik emeleti lakótelepi 
panelházi lakásban korán reg
gel csörgött az ébresztőóra. A 
Kovács házaspár 4 óra 30 perc
kor kelt fel, hiszen 6 órára a 
munkahelyükön kellett lenni
ük. Azon kevesek egyike volt a 
gyermektelen házaspár, ahol 
még mindkettőjüknek volt 
munkája és munkahelye. A férj 
ébredése után a fürdőszobába 
sietett mosakodni és borot
válkozni. Közben a felesége a 
konyhában feltett a villany- 
tűzhelyre 1 liter friss tejet forr
ni. A reggelijük legtöbbször te
jeskávé és zsemlye volt. Az asz- 
szonyka ezután visszasietett a 
szobába beágyazni. Ez a műve
let kissé hosszabbra sikerült a 
megszokottnál, mert a tej ez 
alatt felforrt és kifutott a lábas
ból. Az égett tej szagára és 
füstjére a félj és az asszonyka is 
a konyhába sietett, de már el
késtek. Az égett tej füstszaga 
már elárasztotta a lakást és ter
jedt, terjedt a belső térben. A 
konyhácska bukóablakát nyi
tották ki szellőztetés céljából. A 
kevésbé szigetelt bejárati ajtó 
keretének nyílásain is tetemes 
füst áramlott a lépcsőházba. A 
második emeleten lakó idős 
Nagy bácsi füstszagot érezve ki
ment a lépcsőházba. A nyitott 
lakásajtón feleségének vissza
szólt, hogy füstszag van a lép
csőházban, valami ég.

Folytatás a 2. oldalon

TARTALOM
OROSZLÁN A SUBLERBAN 

GERECSE 50 
60 ÉVES AZ OROSZLÁNYI 

SZÉNBÁNYÁSZAT (SOROZAT) 
MERKURIUSZ 

KÖZTÜNK ÉLNEK
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OROSZLÁN A SUBLERBAN
HOGY NE A PLETYKÁBÓL 
ÉRTESÜLJÖN

AZ 1997. ÁPRILIS 22-EI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

HATÁROZATAI ÉS RENDELETÉI
Folytatás az 1. old alról

Elkészült a Borbálái Óvoda fűtése tar
tályos gázzal, valamint a Táncsics Óvoda 
fűtéskorszerűsítése. Az épületek állag- 
megóvása érdekében meg kellett oldani 
a polgármesteri hivatal épületének tető- 
felújítását és a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola beázási problémáját is. 1996-ban 
elkészült a VI. sz. Óvoda szennyvízel
vezetési hálózata. Folyamatban lévő be
ruházás a városi temető bővítése. Az új 
temetőrész -mivel a régi betelt- ugyan 
már használatba lett véve, de az teljes 
értékűen még ne használható (hosszabb 
távon meg kell oldani a parkolást, bú
csúztató hely kialakítását).

6. A  képviselő-testület az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 150. évfor
dulójára alkalmára Kossuth-emlékmű 
felállítását határozta el. Tervpályázatot 
ír ki arra vonatkozóan, hogy milyen jelle
gű alkotás, hol, milyen környezetben ke
rüljön elhelyezésre a városban. Az em
lékmű elkészítéséhez, elhelyezéséhez 
alapítvány létrehozását kezdeményezi a 
képviselő-testület, és felkéri a magán- 
személyeket, civil szervezeteket, hogy 
ahhoz adományaikkal csatlakozzanak.
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RÉMHÍRKELTÉS, PÁNIK
Folytatás az 1. old alról

Az első emeleten ébredő Varga család 
csak azt hallotta, hogy valami ég, tehát itt 
tűz van. A korai mozgolódásra a magas
földszinten lakó házmesterasszony - 
Baloghné- is felébredt. Ő azt hallotta tűz 
van a lépcsőházban. Kiszaladt a tömbház 
elé. A még égő közvilágítási lámpák 
fényénél látta, hogy Kovácsék negyedik 
emeleti konyhájának bukóablaka nyitva 
van, és onnan füst gomolyog ki. Ezért ő 
hangosan felkiáltott: a negyediken Ková- 
cséknál tűz van, ég a lakásuk. Félje -Ba
logh úr- a lépcsőházzal szemben lévő nyil
vános telefonhoz szaladt. Felhívta a 
tűzoltóságot a 105-ös segélyhívó számon. 
Perceken belül a helyszínre érkezett a 
szirénázó rohamkocsi a tűzoltókkal. Ba
loghné elcsukló hangon tájékoztatta őket 
arról, hogy mi is történt a negyedik eme
leten. Az oltókészülékekkel rohanó tűz
oltók a harmadik emeletre érve összeta
lálkoztak a munkába igyekvő Kovács há
zaspárral, a negyedikről. Kovács úr tájé
koztatta az oltás vezetőjét, hogy való
jában mi is történt. A lépcsőházban ösz- 
szesereglett, felébredt lakók örömmel 
nyugtázták, hogy a vész elmúlt. Az egész 
dolog csak vaklárma volt. A tűzoltók rövid 
tanácskozás után elhagyták a helyszínt.

A fent leírtak bizony elgondolkoztatóak, 
a tanulság kézenfekvő: győződjünk meg 
mindig a valós helyzetről. Akkor intéz
kedjünk, ha ennek nyomós oka kétségte
len. A pánikot és a rosszérzés keltését le
hetőleg kerüljük el nyugalmunk érde
kében.

K ulcsár Em il M iklós
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Boldogult címerállatunk egy tolómérő 
fogai között. Ez látható annak a csillogó 
kötésű tájékoztató anyagnak a címlap
ján, melyet a közelmúltban adott ki váro
sunk önkormányzata, ha jól tudom há
rom nyelven (magyar, angol, német), 
befektető csalogatásul.

Szépen megkomponált fotókkal, igé
nyes grafikákkal díszített színes pros
pektusok lapulnak a tasakban. Ha egy 
idegen átböngészi ezeket, bizonnyal 
azonnal gusztusa támad idelátogatni, s 
bebarangolni a városkörnyéket, felkeres
ni, megcsodálni a látnivalókat. Hatá
sosan mutatják be idegenforgalmi érté
keinket e kiadványok. Mindezek mellé 
beledobáltak még a mappába (kötet
lenül) egy tucatnyi A/4-es méretű nyom
tatványt, melyek a város történetét, gaz
dasági-infrastrukturális adottságait, be
ruházási lehetőségeit, a helyi adókat és a 
foglalkoztatási helyzetet mutatják be. 
Tartalmilag valószínűleg eléggé átfogó 
képet adnak a potenciális befektetőket 
érdeklő tényezőkről, de mint említettem 
kivitelében kívánni valót hagy maga 
után.

A legérdekesebb azonban az ipari par
kot bemutató füzetecske, pontosabban 
egy benne található táblázat: Működő 
vállalkozások címmel.

A lista nem túl hosszú, lássuk mi ol
vasható benne: OTTO Oroszlány Rt., 
Vértes Erőmű Rt., Koloman Handler 
Fémárugyár Magyarország Kft., Orosz
lányi Agrárszövetkezet, Vértes Volán Rt., 
Kalmár Kft., Szint Cipő Kft., Oroszlányi 
Gépjavító Kft., Oritel Kft., Bonita “S”, 
Dorani Bt., Orviron Kft., Transmit Po
wer.

A kérdés csak az, miért éppen ezek a 
cégek jelennek meg a felsorolásban? 
Foglalkoztatottak száma, termelési ér
ték, mennyiség, adóbefizetés volumene 
minősíti őket méltónak e kiemelésre? 
Nincs birtokomban más statisztikai ki
mutatás, de gyanítom, hogy e lista telje

sen önkényes vagy ők fizették a kiad
ványt? Vagy...?

Összességében nem tudom tartalmilag 
rossznak vagy jónak minősíteni e kurta 
anyagot a befektető csalogatás hatékony
sága szempontjából, mivel nem értek e 
területhez. De azért a valóság és a tájé
koztató összevetése mégis egy globális 
gondolat kifejtésére ösztönöz.

A mappa elején (a subleros oroszlán 
mellett) az ipari park I. légi felvétele lát
ható: bal oldalon a cipőgyár és a fémáru
gyár, jobbra pedig a nagy zöld mező, az 
üres szántóföld. Hát ez az, ami magáért 
beszél. Mert hajói sejtem négy éve egyet
len üzem sem települt, épült a városban. 
Szolgáltatók, termékeiket kínálók jöttek, 
de a rossz foglalkoztatottsági helyzetet 
enyhítők egyáltalán nem. A munka
helyteremtés nem működik, s íme a kö
vetkezményei: a lakosok vásárlóereje 
csökken, miközben mindenki csak kínál, 
a lakások ára súlytalanságban, a szoci
ális helyzet romlik, az utak állapota po
csék, a jogosan preferált Majk bármely 
irányból szinte a tengelytörés veszélyé
vel közelíthető meg járművel, a levegő 
szennyezett, sok az elhagyott épület... fe
lesleges sorolni. Alvó város lettünk, reg
gel visznek a buszok Tatabányára, Bu
dapestre, Mórra, este megtérünk aludni.

Oroszlán a sublerban. A leolvasott 
érték: 4 = a választási ciklus éveinek 
számával.

Közben mellettünk, húsz perccel kö
zelebb az Ml-eshez, Tatabányán szé
kesfehérvári sikertörténet van kibon
takozóban. Újabb és újabb munkahely
teremtő beruházások indulnak.

A TV-ben Bencsik polgármester nyi
latkozik a titokról: kézen fogjuk a leg
kisebb befektetőt is, s el nem engedjük 
addig, míg a megvalósítás küszöbére 
nem ér. Lehet, hogy volna mit tanulni a 
szomszédtól?

1997. tavasza. Az oroszlányi kép
viselő-testület ülésén felvetik: talán 
szükség lenne profikra, akik kézbe ve
szik a munkahelyteremtés ügyét!

Alig másfél évvel mandátumuk lejárta 
előtt észrevették mit mutat a subler.

Eddig mit csináltak?
-fór-

ÖNNEK KÖZVETLEN 
VONALA VAN A KÉTHETESHEZ!

Feldühítették, semmibe vették, 
méltánytalanság érte, ideges?

Mondanivalója van 
írásainkkal kapcsolatban? 

Hallott, látott valami érdekeset? 
A KÉTHETFS-t telefonon 

mindig eléri: 361-801 
(üzenetrögzítő és fax is egyben) 
Hívjon, hogy megtalálhassa a 

lapban azt, amit szívesen olvasna!
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Vass József né

EM BÉRI KA PCSOLA TOK
családban

II. rész
A nemek közötti emberi kap

csolatoknak fontos tényezője a 
családi munkamegosztás. Ma 
már szinte elkoptatott szólam
ként hat: a humánus kapcsolatok 
alapja csakis a női egyenjogúság 
lehet. Ha a félj magától értető
dően elfogadja a feleség munka- 
vállalását, de nem enyhít a ter
hein, kivonja magát a gyermek- 
nevelésből, az érzelmi egyensúly 
hamarosan felborul.

Kimutatták, hogy a magyar 
féljek vannak a legkevesebbet 
otthon a szabad idejükben. Nem 
mondhatják el Arany Jánossal: 

Itt enyelgő kis családom 
közt van az én boldogságom. 
Künn borong bár a magasban, 
Itt örökké csillagos van.

Csillogó szem, mosolygó ajk, 
ez az, amit szívem óhajt, 
és felejtém egyelőre 
gondjaimat a jövőre.
Mi nehéz súly függ a vállon, 
nehogy kedvük búra váljon.

Hogyan is jöhetnének létre a 
meleg emberi kapcsolatok a csa
ládon belül, ha a családtagoknak 
nem jelent megpihenést, felüdü
lést egymás jelenléte.

A férfira nemcsak a családban 
van szükség, hanem az iskolai 
oktató-nevelő munkában is. Sok 
gyermek nemcsak a családban 
nélkülözi a határozott férfiúi ma
gatartást, az okos szigort, hanem 
az intézményes nevelésben is. A 
válás után magukra maradt a- 
nyák helyzetéről nem is beszélve, 
akiknek kicsúszik a kezéből az 
apát nélkülöző fiúgyermek. A 
legodaadóbb anyai szeretet, jóin
dulat sem tudja pótolni teljesen 
az apa jelenlétét a családban. El
sősorban a serdülés idején volna 
szükség a nyugodt hangvételű, de 
határozott apai követelményekre. 
Az apák és fiúk kibontakozó ba
rátsága átsegíti a fiatalt e kriti
kus életszakasz buktatóján.

De a lányok számára is fontos, 
hogy legalább az iskolában álljon 
előttük az a férfi-modell, akit 
esetleg felnőtt életükben maguk 
elé állíthatnak. Nem szerencsés 
helyzet a fiatalok nevelésében, 
hogy a pedagógus pálya elnőiese
dett. Számos fiúgyermek női ke
zek közül serdül ifjúvá. Ne cso
dálkozzunk akkor azon, hogy a 
serdülő életében meghatározóvá 
válnak a családon kívüli társas 
kapcsolatok. Vannak problémák, 
amiket csak az apával tudna 
megbeszélni a fiúgyermek.

Nem szóltunk még a családon 
belüli a házastársak egymás kö
zötti kapcsolatáról. Hogy miért 
fontos ez? Mert ettől a viszonytól, 
ennek a mélységétől, erejétől 
függ a család érzelmi egyensúlya. 
Megérzik azt a gyerekek, hogy 
otthon rendben mennek-e a dol
gok. Fontos ez az ő biztonságuk, 
védettségük szempontjából is. A

házastársak között a szerelem 
hőfoka idővel változhat, de a csa
lád számára az a legdöntőbb, 
hogy partnerek tudnak-e marad
ni egymás számára. Megkérdez
tek a jő házasság titkáról sok fér
fit, nőt. Mit tartanak legfonto
sabbnak a házasságban? Mitől 
boldog a házasságuk?

A nők az együttérzést, a férfiak 
többsége a megszokást, biztonsá
got, szexualitást említette.

A szexualitást sokan leszűkítik 
a nemi élet biológiai vonatkozá
saira. Pedig beletartozik az em
beri együttélés, viselkedés és 
kapcsolatok rendszerébe.

Sajnos, a regényekben, filmek
ben, tv-ben szinte általánossá vá
lik, hogy a szexualitás igazi élmé
nye házasságon kívül keresendő. 
A nagy kalandra csábítják a fia
talokat, az elszürkült házasság
ban élőket.

A gyermekek észreveszik a szü
lők elhidegülését, hogy egyre ke
vesebbet vannak otthon, sok az 
esti elfoglaltság, s nekik marad a 
tv, vagy a csavargás. Érzékenyen 
reagálnak mindenre. A veszeke
dések, civakodások előttük ját
szódnak le. Az ő viselkedésük is 
megváltozik, az egyik agresszívvé 
válik, a másik magába zárkózik, 
neurotikus lesz. Most nem is aka
runk beszélni azokról a családok
ról, ahol veszélyeztetetté lesznek 
a gyermekek, s ha a társadalom 
vagy állami segítés nem avat
kozik be, azokká a felnőttekké 
válnak, akik így kezdik véde
kezésüket, ha maguk is bajba ke
rülnek: “Nehéz gyermekkorom 
volt. Szüleim elváltak, s én há
nyódtam egyik helyről a má
sikra.”

Riasztó számokat olvastam a 
napokban egyik újságunkban: 
Magyarországon 310 ezer gyer
mek veszélyeztetett a családok
ban, további 20 ezer nevelkedik 
nevelőszülőknél. A végső kicsen
gése a cikknek: “Magyarországon 
nem jó gyermeknek lenni”. Ma ta
lán nem írná le Arany János: “És 
felejtem egyelőre gondjaimat a 
jövőre”.

Ma a szülőknek gondja bizony 
nagyon sok. A nehéz gazdasági 
helyzet rányomja bélyegét a csa
ládokra is. Ha az ember alól ki
csúszik a talaj, elvesztette a mun
káját, a család szociális biztonsá
gát, lehet, hogy sokan azt mond
ják, a jó szó ma nem sokat segít. 
Nagyon nehéz az apai-anyai sze
rep vállalása úgy, ahogy azt 
egészséges családokban szeret
nénk.

Hogy Magyarországon elmond
hassuk, a mi társadalmunkban 
becsület és tisztesség dolga gyer
meket felnevelni, ahhoz olyan 
törvényekre, segítségre van szük
ség, amelyet várnak a családok, 
akiknek számára változatlanul 
megmaradt az élet legnagyobb ér
tékének gyermekek vállalása és 
felnevelése. v ,„.

IV. A  DÍSZMADARAK 
TÁPLÁLÁSA

A sorozat e részében a dísz
madarak takarmányozásáról ír
nék néhány gondolatot. A Ma
gyarországon tartott madarak 
nagy része magevő, kisebb rész
ben gondoznak néhány lágy-, ro
var- és mézevő fajt. A papagájok, 
kanárik és díszpintyek a mag- 
evők csoportjába, míg a Sáma- 
rigó, Napmadár, Beók és a Lóri- 
félék a lágyevők csoportjába tar
toznak.

Elsősorban a magevők táplá
lásáról írnék:

Táplálásukra lisztes és olajos 
magvakat használunk. (Köles, 
fénymag, muhar, zab, repce, 
kender, napraforgó, mogyoró.) 
Az otthon tartott néhány madár 
részére megfelel a fajonkénti 
csoportosítás szerinti üzletek
ben kapható kész keverék, na
gyobb állomány esetén célszerű 
a különböző keverékeket ma
gunknak elkészíteni. A külön
böző magféleségek takarmány 
és magboltokban megvásárol
hatók. Madaraink fehéije pót

lására költési 
időn kívül he
tente egyszer, 
költési időben 
naponta kétszer 
adjunk főtt, re
szelt tojást, sár
garépát, valamint kétszersült és 
vitamin keveréket. Ezenkívül a 
díszpintyek kaphatnak napi né
hány szem kukacot is, az ás
ványi anyag pótlására szépia 
csont és zeovit adható.

Ha esetlegesen lágyevőket 
tartunk, azoknak készíthetünk 
reszelt főtt tojás, répa, túró, 
hangyatojás, vitamin és ásványi 
anyagok kiegészítés keveréket. 
Ez az alapeledel mélyhűtőben 
tárolható. Emellett még 10-15 
lisztkukacot adjunk naponta. 
Minden madárnak adjunk zöld- 
ségeleséget (tyúkhúr, pitypang 
levél, saláta, valamint az idő
szaknak megfelelő gyümölcsö
ket.)

Ha ezen alapvető szempon
tokat betartjuk, madaraink 
hosszú életűek lesznek.

H orváth F erenc  
díszm adártenyésztő

K U T Y A  E N C IK L O P É D IA
Melyiket szeressem, avagy a kiválasztás szempontjai

Meddig fog élni?
A  nagyobb fajták általában hamarabb megöregszenek, mint a 
kisebbek - az utóbbiak rendszerint hosszabb életűek. A dog 
például 8-9 évesen már öregnek számít, és ritkán él 11-12 évnél 
tovább. A labradorok sem szoktak 14 évnél tovább élni, egyes 
terrierek olykor viszont a 20 évet is megérik!
Mennyit piszkít?
Nem kerülhetjük el az ürülék problémáját, mert az élénken 
foglalkoztatja a közvéleményt. A nagyobbfajta kutyák többet 
esznek és ennek megfelelően ürülékük mennyisége is nagyobb. 
A kertben ezt az ürüléket eláshatjuk vagy elégethetjük, 
máshonnan azonban nehéz eltakarítani. Ezt is vegyük fi
gyelembe, amikor megválasztjuk a kutya méretét.
Kant vagy szukát?
Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy milyen nemű legyen a 
kutya. EitőI a legtöbb kutyatulajdonosnak megvan a maga 
véleménye, de nyomós érvek hozhatók fel mindkét nem mellett 
és ellen. Elterjedt vélekedés, hogy a szukák több törődést 
igényelnek mint a kanok, könnyebben taníthatók és szilárdab
ban kötődnek gazdájukhoz, ezéi-f jobb vezetőkutyák. Ellenük 
szólnak viszont az évente kétszer ismétlődő ivarzási időszakkal 
a “tüzeléssel” járó kényelmetlenségek. Ilyenkor a szuka mág
nesként vonzza a kanokat, és nemegyszer kétségbeesett szökési 
kísérleteket tesz. Hüvelyváladékával mindent beszennyez, és 
ráadásul egyes szukák hajlamosak az álvemhességre. A meg
oldás műtéti ivartalanítás lehet. Aki azonban kész arra, hogy 
majdan pároztassa kedvencét, s megajándékozza a gyerekeket 
az újszülött kiskutyák látványának örömével, válasszon bátran 
szukát. A másik párton állók azt mondják, a kanok kiegyensú
lyozottabbak. Persze, ha a közelben éppen tüzel egy szuka, a 
kan biztosan elkóborol majd, gazdájának -meg a szukáénak- 
nem csekély bosszúságára. Uralkodásra hajló természetük mi
att a kanok sokszor nehezebben taníthatók és talán többször 
kényszerítik ki a fenyítést. Azt szokták mondani, hogy a kanok 
jellemesebbek, s részben igaz is - hozzátartozik a függetlensé
gükhöz. A kankutya imád pulykakakas módjára cselekedni. Ha 
a kan nagyon agresszív vagy újra meg újra el csatangol, szüksé
gessé válhat az ivartalanítása, amely sokat változtat az állat 
vérmérsékletén. Nyomós ok nélkül, pusztán kényelmi okból 
semmi esetre se ivartalanítsuk a kutyát.
Folytatjuk!

Cseresznyés Tibor
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A VÁROSI VÖRÖSKERESZT 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Ismét eljött április harma
dik szombatja. 1982. éta e nap 
a természet- és sportkedvelők 
körében egyet jelent a nagy 
kihívással, a Gerecse 50 tel
jesítménytúrával. Az eddig 15 
alkalommal megrendezett Ge
recse 50-en 21753-an vettek 
részt.

Idén április 19-én ez a szám 
kb. 2000-rel nőtt. Ennyien áll
tunk rajthoz, azaz a tatabá
nyai Oázis strand nevezési 
pultjához.

A korán kelők már reggel 6 
órakor kézbe vehették az iga
zolólapot, s nyakukba vehet
ték -no nem a várost, hanem a 
Gerecse ösvényeit, kaptatóit, 
néhányszáz méter magas csú
csait. Persze, azok sem ma
radtak le semmiről, akik ké
sőbb érkeztek, hiszen 8.30-ig 
lehetett nevezni, s az 50 km- 
es távot este 172 9-ig kellett 
teljesíteni - gyalogosan vagy 
futva.

Az első ellenőrzési pontot, a 
János-forrást kb. fél órás gya
loglás után értük el. Ezután a 
baji vadászház, majd a 13. 
kilométernél egy kis falu, Tar- 
dosbánya következett.

Ahogy telt az idő, fáradtak a 
lábak, úgy gyarapodott a pe
csétek száma az igazolólapon.

A 4. ellenőrzőpont Puszta
marót, az 5. Héreg volt. Ekkor 
már a kitűzött cél 2/3-ánál 
jártunk.

“Hosszabb” 10 perces pihe
nőt tartottunk. Előkerültek az 
izomlazítók a hátizsákokból. 
Szükség is volt erre a Bánya
hegy megmászása előtt. Fel
jutni a meredek, szinte füg
gőleges hegyoldalra a Gerecse 
50 teljesítménytúra tán leg
nagyobb erőpróbája. A hegy
csúcsról pompás panoráma tá
rult elénk. 486 méteres ma
gasból kémleltük a környéket. 
A következő állomást azonban 
még e pontról sem láttuk, 
hiszen 2-2,5 órányira voltunk 
még Koldusszállástól. Ott 
már 7 pecséttel büszkélked
hettünk.

“Csak három állomás van 
hátra”- bíztattuk magunkat, s 
egymást is buzdítva mene

teltünk tovább a kisréti va
dászházhoz, s onnan az Autó
pálya hídhoz. Az igazolólapra 
nyomtatott térképen követtük 
az útvonalat. A cél eléréséhez, 
a Turulhoz már csupán egy rö
vid szakaszt kellett megtenni. 
A megpróbáltatást ekkor nem 
is a távolság jelentette, ha
nem a szerpentin betonja. Az 
erdei földutak, köves ösvé
nyek után furcsa volt ismét 
országutat érezni a talpunk 
alatt. De ekkor már biztosan 
tudtuk: felkerül papírunkra 
az utolsó, 10. pecsét is.

És végig gyalogoltunk, meg
csináltuk a Gerecse 50-et.

Büszkén tűztük ki túraru
hánkra a jelvényt, mellyel 
nem csak hogy bizonyíthat
juk: mi már teljesítettünk va
lamit, de örökké emlékeztetni 
fog erre a napra.

Emlékeztetni a készülődés
re, a szőlőcukor, csoki és egyéb 
energiapótlók beszerzésére; 
emlékeztetni arra a jó érzésre, 
hogy reggel a vonaton, bu
szon, felismertük, ki a “Ge- 
recsés”; emlékeztetni a hosszú 
kaptátokra, ahol már nehéz 
volt egyenletesen lélegezni; 
emlékeztetni az ellenőrzőpon
tok néhány perces felüdülést 
nyújtó pihenéseire, a kitűnő 
szervezésre; emlékeztetni a 
régi és új túratársakra, s ter
mészetesen a célbaérésre.

2000 ember fog emlékezni 
az idei Gerecse 50-re.

Jó, hogy a mai gépesített, 
modem, olykor elvadult világ
ban, melyben ember és termé
szet lassan két teljesen kü
lönálló fogalommá válik, a- 
kadnak még, akik kirándulás
sal is szívesen töltik a szabad
időt. Akik nem pusztítanak, 
szennyeznek, rombolnak, in
kább erőt merítenek az erdők 
üdeségéből, s homályos kis
kocsmákban, fülledt szobák
ban eltöltött órák helyett tú
rázással varázsolják jókedé- 
lyűvé magukat.

Hát, természetszerető 
emberek, 

jövőre, veletek, ugyanitt!

Lovasi A ndrea

A Városi Vöröskeresztet 11 
fős vezetőség irányítja. Elnök: 
dr. Brunner Róza, titkár: Nagy 
Pétemé. Alapszervezeteink szá
ma: 44, taglétszámunk jelenleg 
2283 fő. Éves tagsági díj: felnőtt 
100,- Ft, ifjúsági: 50,- Ft, ebből 
60% az alapszervezetnél marad.

Munkaterv alapján végezzük 
feladatainkat. Kiemelt felada
tunk közé tartozik a hátrányos 
helyzetbe került személyek és 
családok segítése. Ennek leg
gyakoribb formája a ruhasegély, 
élelmiszer, néha pénzsegély. Az 
elmúlt évben az önkormányzat
tól szegény sorsú és beteg gye
rek táborhoz 60.000,- Ft-ot, a 
karácsonyi szeretetakcióhoz 
100.000,- Ft támogatást kap
tunk élelmiszercsomagra. A pi- 
lismaróti táborban 10 szegény 
sorsú és 7 beteg gyerek vett 
részt. 200 üveg Béres cseppet 
osztottunk a rászorulóknak. 
1270 fő kapott különféle segélyt 
a Vöröskereszttől. A karácsonyi 
szeretetakció során 550 élel
miszercsomagot, 150 db kenye
ret, 100 db fenyőfát és 10 bála 
ruhaneműt osztottunk szét a 
rászorulóknak.

A városi idősek napját 200 fő
vel a Bányász Klubban ren
deztük. A rendezvényt a Ko- 
loman Handler Kft. 10.000,- Ft- 
tal, az OTTO Rt. 5.000,- Ft 
értékű itallal támogatta.

2 alkalommal a Művelődési 
Központ támogatásával jóté
konysági discót rendeztünk; a 
bevételt a tábor támogatására 
fordítottuk. 7 fő tett vizsgát 32 
órás betegápolási tanfolyam 
után.

11 db automata vérnyomás 
mérőt, 7 db tolókocsit, 2 db cse
csemőmérleget kölcsönözhet
tünk a Vöröskereszttől.

3 alkalommal rendeztünk 
egészségnevelési vetélkedőt ál
talános iskolások részére. Meg
rendeztük a csecsemőápolási 
versenyt. Gyógynövény bemu
tatót és vásárt rendeztünk. A 
februári káros szenvedélyek és 
a novemberi egészséges életmód 
hónap keretén belül egészségü
gyi előadásokat szerveztünk.

A véradást a vöröskeresztes 
önkéntesekkel szervezzük. 
Évente 32 kiszállásos véradás 
történik. Az elmúlt évben 1803 
vérvétel történt. Városi véradó 
ünnepségeket rendeztünk a Bá

nyász Klubban, ahol 10-20-30- 
szoros véradóknak adtuk át a 
kitüntetéseket és a serleg aján
déktárgyakat. Összesen 207 fő 
részesült különböző fokozatú 
(10-70-szeres) kitüntetésre.

Az általános iskolák részére 
is megrendezzük a tanfolyam - 
zárásokat, a vetélkedőt. A gép- 
járművezetői tanfolyamokra az 
elsősegélynyújtásból a Vöröske
reszt vizsgáztat.

Az általános és középiskolák
ban a tanárelnök irányításával 
folyik a Vöröskeresztes munka. 
A tanfolyamokat védőnők tart
ják, ugyancsak ők segítenek a 
vetélkedők lebonyolításában is. 
11 fővel megalakult egy közép
iskoláskorú vöröskeresztes a- 
lapszervezet. Segítik a mun
kánkat: rendezvények lebonyo
lításában, meghívót, köszöntő
lapot, értesítéseket eljuttatják a 
címzetthez. Műsorokat is adnak 
egy-egy rendezvényünkön.

Kiemelkedő munkát végző 
altitkáraink: Doma Ferencné 
vez. tag. titkár, Diószegi Gá- 
bomé véradőszerv oroszlányi el
nöke, Karkuczka Gézáné titkár, 
Bodonyi Lenke titkár, Marti- 
kánné Nagy Erzsébet titkár, 
Mészáros Ferencné titkár, Mol
nár Ferencné titkár, Fehér Jó
zsef titkár és még sorolhatnám 
a többi aktív segítőtársunkat.

A Vöröskeresztes Világnapi 
rendezvényt május 5-én a Pol
gármesteri Hivatal nagytermé
ben az Anyák napjával egybe
kötve tartottuk. Jótékonysági 
előadást szervezünk a Műve
lődési Központban. Az előadás 
címe: Valahol Európában, Elő
adják a Lengyel József Gim
názium tanulói. A bevételt a 
szegény sorsúak tábora támoga
tására fordítjuk.

A Vöröskeresztben korábban 
elnöki vagy titkári funkciót be
töltött személyek részére talál
kozót rendezünk.

Kéijük, jelentkezzenek a Vá
rosi Vöröskeresztnél május 10- 
ig, a 361-444/184-es telefonon.

Megköszönöm a Vöröske
resztet anyagilag támogató sze
mélyek, véradók és a vöröske
resztes önkéntesek önzetlen se
gítségnyújtását.

Kéijük, a jövőben is segítsék 
szervezetünket, hogy segíthes
sünk a rászorultakon!

Nagy P é te m é  titkár

HELYREIGAZÍTÁS
] Az előző lapszám unkban m egjelent „B abicska  ] 
] kenyeret sü t“ c. cikkünkbe két értelem zavaró  ! 
| hiba csúszott: a dagasztóteknőben egy tészta  j 
] kelt és nem három , a nagyapa nem  m egette a j 
J hatodik kenyeret, hanem  megszegte. 
j Az olvasók és a szerző szives elnézését kérjük! J

VÁCI MIHÁLY,
AZ EMLÉKEZET SZERETET- 

TÜKRÉBEN

A K öltészet N apja  alkalm ából Váci M i- 
hályra em lékezett a N yugdíjas É rtel
miségi Klub családi közössége, április 
15-én. Lévai. Károlyné és Szabados M i-

hályné összehangolt, magasszintű, va
rázslatos és lebilincselő előadása eleve
nítette m eg a költőt és pedagógust. 
F elejthetetlen  szépségű előadásukat jó  
lenne közkinccsé tenni, és egy irodalm i 
délután keretében az irodalm at, a köl
tészetet szerető em berek szám ára elő
adni.



KÉTHETES 5
Kőbányai Ferenc:

VISSZATEKINTÉS AZ OROSZLÁNYI 
SZÉNBÁNYÁSZAT 60 ÉVES MÚLTJÁRA

(Előadás formájában elhangzott az OMBKE 
március 11-i nyitó rendezvényén.)

A BÁNYÁSZATOT MEGELŐZŐ 
TÁRSADALMI VISZONYOK

A mai település folyamatos törté
netét az 1701-ben, Galántay gróf Esz- 
terházy Antal által történt trencséni 
és nyitrai szlovákok letelepítésétől 
számíthatjuk. A török hódoltság után 
elpusztult falut ezen jobbágyokkal né
pesítette be, akik éppen az ellenrefor
máció miatti üldözések elől szívesen 
jöttek.

A rossz minőségű földeken történt 
hagyományos növénytermesztés és 
állattenyésztés nem nyújtott megfe
lelő megélhetést a jobbágyoknak. Ez 
mellett kénytelenek voltak a kínál
kozó lehetőségekből, mint a fakiter
melés (ebből készült félkész- és kész
termékből), a hamuzsír főzésből, 
mészégetésből és égetett mész árusí
tásából jövedelmeiket kiegészíteni. 
Mindezen gazdasági tevékenységek 
csak annyi hasznot nyújtottak, a- 
mennyi éppen elegendő volt a megél
hetéshez. Ez az állapot fenn
állott az 1930-as évekig, 
amikor a község lélekszáma 
elérte az 1500-at, annak el
lenére, hogy az első világ
háború előtt és után is so
kan kényszerültek kivándo
rolni az óceánon túlra. Ezen 
előzmények után érthető a 
felkeltett reménykedés és biza
kodás, amikor 1894. után megje
lent a Magyar Általános Kőszénbánya 
Részvény társulat (MÁK Rt.) Alsógal- 
lán, az új bányanyitásokkal. Noha itt 
az oroszlányiak csak a kevéssé jól 
fizető külszíni munkahelyekre tudtak 
bekerülni (a nagy távolságra gyalog 
bejárni), de az eddigiekhez képest 
mégis néhány szerencsésnek munka- 
lehetőség volt.

A bizakodás csak tovább fokozódott, 
amikor a Tata-tóvárosi Híradó 1904. 
májusában hírt adott, hogy a várme
gyei közgyűlés Oroszlány község kő
szénkutatási jog haszonbérbe adása 
tárgyában hozott határozatot tárgyal
ta. így kapott a szénbányászat mind 
nagyobb szerepet a település életé
ben, amely -mint később bebizonyo
sodott- sorsdöntő fordulatot hozott. A 
gazdasági világválság után 1937-től a 
tényleges bányanyitás is megindult 
Oroszlány község határában. Ennek 
egyenes folyománya volt, hogy az egy
kori jobbágyfaluból 1954-ben a köz- 
igazgatási jog szerint város lett, noha 
ténylegesen attól még távol volt.

A MÁK RT. TERJESZKEDÉSE
Az, oroszlányi-bokodi szénmedencék 

a MÁK Rt. érdekszférájába tartozott, 
így került sor Oroszlány község hatá
rában, 1915-től a szénkutató fúrások
ra az 1930-as évekig. A kedvező fúrási 
eredmények ellenére, mégsem itt tö
rekedtek a terület megszerzésére. 
Ennek az oka az volt, hogy a Nagy- 
egyháza-Csordakút környéki meden
ce megszerzése került előtérbe. 
Ugyanis, 1921-ben Taeger Henrik 
geológus szakvéleménye alapján (“... 
bányászati szempontból reményre 
sem jogosít...”), a Mák Rt. lemondott a 
területről. Miután azonban a Salgó
tarjáni Kőszénbánya Részvénytár
sulat (Salgó) Vitális professzor ja
vaslata után, mégis magtalálta az eo
cén széntelepet, ez nem kívánatos 
konkurencia jelenlétét eredményezte

volna. Ezért hosszas alkudozás után, 
1927. július 5-én a MÁK Rt. mege
gyezett a Salgóval, a szóba jöhető du
nántúli szénterületeket egymás kö
zött felosztották. A Mák Rt.-nek 60, a 
Salgónak 131 község jutott. így került 
vissza ezen szerződés szerint az orosz- 
lányi-bokodi szénmedence is, amelyet 
szintén Taeger Henrik 1926. novem
beri szakvéleménye alapján feladtak 
(..."Oroszlány hat alsó bergbaulich 
nicht den geringsten Wert...”). Ehhez 
képest a közel 115 millió tonna lefej
tett szén igen nagy tévedésre utal, ha 
nem szándékos félrevezetésre.

KUTATÁS I-KIAKN ÁZÁS I 
SZERZŐDÉSKÖTÉSEK 

Miután a Salgóval fennálló problé
ma rendeződött, a MÁK Rt. figyelme 
újra az oroszlányi-bokodi szénterü
letre terelődött. 1930. január 16-án az 
Oroszlány község gazdaközösségével 
meg is kötötték az ásvány-szénku- 
tatási és szénkiaknázási szerződést, 

50 évre szólóan, amelyet 1935. 
február 26-án alá-írt I. sz. foly

tatólagos szerződés szerint, a 
bérlőnek jogában állt továb
bi 30 évre meghosszabbí
tani. A szerződés 15. § sze
rint “... ha a bérlő jelen 
szerződés tárgyát képező 

területen művelésre méltó 
telepet találna, úgy köteles 

Oroszlány község határában az 
előkészületi idő (4§) lejártától számí
tott 1 éven belül bányanyitási mun
kálatokat megtenni...” 1930. január 
16-tól 1 év kutatási időnek számít. 
1931. január 16-tól -ha a bérlő időben 
nyilatkozik a szerződés fenntartá
sáról - úgy a 4.§ szerinti 7 év előké
születi idő veszi kezdetét, vagyis 
1938. január 16-ig tart. Ettől az időtől 
számított 1 éven belül kellett a bá
nyanyitási munkálatokat megkezde
ni, “...amennyiben a bérlő ezen 7 év 
elteltével a bányát meg nem nyitná, 
úgy a szerződés megszűnik...” Egy 
1935. szeptember 2-i igazgatói érte
kezlet jegyzőkönyvéből megtudjuk, 
hogy “... az oroszlányiakat megkör
nyékezte a Budapest Vidéki Kőszén
bánya Részvénytársulat és vagy már
is szerződött velük olyan célzattal, 
hogy a szénjogokat leköti arra az eset
re, ha szerződésünk a bányanyitási 
kötelezettség nem teljesítése miatt 
megszűnnék...” A szerződésben - 
többek között- kikötötték, hogy min
den kibányászott és elszállított mázsa 
szénért 4 fillér terrágiumot köteles a 
MÁK Rt. fizetni a községi gazdák ré
szére, de legalább 6960 pengőt, akkor 
is, ha egyáltalán nem bányásznak 
szenet (ennyi volt a község évi adója). 
Továbbá az egyházi és községi intéz
mények számára évi 500 q ingyenes 
szenet kell biztosítani. Bököd község 
földtulajdonosaival hasonló értelmű 
szerződést írtak alá 1932. október 18- 
án. Mivel a Mák Rt.-nek nem állt ér
dekében, hogy ilyen közel Oroszlány
hoz még egy bányát nyisson, ezért a 
bányanyitást 1940. október 14-én 
megkötött pótszerződéssel 1964. év 
végére elodázták. Ezen pótszerződés 
megkötéséhez több vezető embert 
meg kellett nyerni a községben, ami 
meglehetősen nagy anyagi áldozatot 
követelt.

F olytatás a  következő  szám ban

A n g lia i tapasztalatok
Azt hiszem, minden idegen nyelvet tanító tanár

nak az a legfőbb vágya, hogy kijuthasson abba az or
szágba, melynek nyelvét tanítja, Nem volt ez alól ki
vétel Boros Lajosné sem, az Arany János Általános 
Iskola nevelője. Nemrég tért vissza a szigetország
ból.

Az iskola könyvtárszobájában beszélgettünk vele 
arról, miként sikerült a kéthetes “kiruccanás”, mi
lyen tapasztalatokat szerzett odakint.

Arca kipirult, szeme csillogott, amikor friss élmé
nyeiről beszélni kezdett:

-Váratlanul ért a dolog. Igazgatónőm tette elém a 
Magyar Közlöny új számát, melyben megjelent a The 
British Council budapesti képviseletének pályázati 
felhívása. Mivel az iskola vezetése buzdított és mel
lém állt, megpróbáltam. Természetesen a családom 
támogatására is szükségem volt. (Zsuzsa asszony há
rom kiskorú gyermek édesanyja!) A pályázatom si
kert hozott. Nagyon örültem, hiszen ez az első alka
lommal történt! Számomra mindenképpen a nyelv
gyakorlás volt a döntő, ám az Angliában működő 
FSC szervezet is a környezeti és állampolgári ne
velést tartja fő profiljának. így csöppentem bele az 
érdekes és időszerű témákkal foglalkozó intézmény 
oktatási vérkeringésébe. A walesi határ közelében, 
Preston Monfordban tevékenykedtünk közvetlenül 
megérkezésünk utántól a visszautazás pillanatáig. 
Tízen voltunk Magyarországról, tapasztalt tanárok. 
(O 16 éve tanít, 4 éve angolt.) Kiváló angol pedagó
gusok foglalkoztak velünk, jó edzőknek bizonyultak. 
Mindennap reggel kézhez kaptuk az érdekes, válto
zatos napi programokat, melyek kivitelezését ne
künk kellett tervezni. Párosán, csoportosan, jó kedv
vel végeztük el a ránk szabott feladatokat. Amikor 
késő délután kitűzött célunk megvalósult, össze
ültünk és több oldalról megvizsgáltuk vajon jó-e a 
megoldás? Talán másképp kellett volna? Minden 
esetben a pedagógiai gyakorlatból indultunk ki, és 
nem az elméletből! A természetben is gyakoroltunk, 
úgy mintha gyerekek lennénk. Meghatározásokat 
végeztünk a hatalmas parkban. Nálunk is megva
lósítható módszereket, új játékokat tanultunk. Egyik 
alkalommal a szomszéd város általános iskolájába 
vittek minket, melynek profilja a mi szervezetünké
vel azonos volt. Kívül-belül ragyogó tisztaság, nyu
godtság, barátságos, otthonos tantermek jellemezték 
az intézményt, melynek uszodája is működött. A ta
nulókat képességeik alapján csoportokba osztották, 
akik a tanár irányítása, ellenőrzése mellett önállóan 
végezték munkájukat. Nem siettettek senkit, ha 
nem készült el valamelyik csoport, elvégezte a követ
kező órán. Ketten foglalkoztak a gyerekekkel: egy 
tanító és egy szakképzett asszisztens. így köny- 
nyebb... A tanulás hogyanjára tanítják növendé
keiket, és nem adatokkal tömik a fejüket! A szülő 
például bármikor bemehet az iskolába, ha előzetesen 
bejelenti szándékát. Sok segítséget nyújtanak a ne
velők munkájához, szívből teszik!

Az első hétvégén szabadok voltunk (a másodikon 
is), de házigazdáink ekkor is gondoskodtak program
ról: Londonba utaztunk. Remek élmény volt!

Összességében azt kell mondanom, hogy a rám 
gyakorolt kinti hatás leírhatatlan! Most nagyon ben
ne vagyok, lelkesedem, s azon gondolkodom, hogy a 
sok új tapasztalatomat miként lehet átültetni a NAT- 
ba a mi körülményeink között. Szeretném, ha isko
lánk is ebbe az irányba mozdulna el. Véleményem 
szerint ez csak kollektíván lehetséges!

B ükki J ózse f
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M E R K U R I U S Z
Szerkeszti a Hallév Csillagász Szakkör

• a

'Zútátáöd 4$uvetü/i
A Hale-Bopp üstökös már nem látható 

Magyarországról. A  legújabb számítások 
szerint 2200 évet kell várni visszaté
résére.

A Halley Csillagász Szakkör szomba
tonként délután 2 órától tarja fog
lalkozásait a Művelődési Központ 114-es 
termében. Itt megrendelhetők a Hale- 
Boppról készült különböző méretű színes 
felvételek. Ezekből mutatunk be íze
lítőnek.

A fényképet készítette B arla  Szabó A ttila  és 
Forgács J ózse f

1981. április 12-én, néhány nap halo
gatás után útnak indult a világűrbe az 
első űrrepülőgép, a Columbia. A. kétna
pos út alatt kipróbálták az űrrepülő rak
terének ajtaját, s adott helyzetben ho
gyan viselkedik az űrjármű. A start fo
lyamán leesett néhány hővédő csempe 
(jelenleg több mint 30 ezer darab borítja 
testüket -a szerk.), de ez szerencsére nem 
akadályozta a visszatérést. A légköri fé
kezés után a Columbia vitorlázó repülés
sel szállt le, ahogy azt az Enterprise ne
vű, külön erre a célra kifejlesztett űr
repülőgép prototípussal korábban kipró
bálták.

A második repülést is a Columbia vé
gezte el, ekkor kipróbálták a kanadaiak 
által gyártott robotkart is. Ennek felada
ta a későbbiekben műholdak kihelyezése 
vagy hibásak befogása és az űrrepülőgép 
rakterébe helyezése, ill. más műveletek 
is. Jelentős költségek takaríthatok meg, 
ha meghibásodott Föld körül keringő űr
eszközöket javításra “hazaszállítanak".

A másodikként gyártott űrrepülőgép a 
Challenger volt. 1983. áprilisában indult 
első útjára. Ez nagyobb és könnyebb is 
volt “bátyjánál” a Columbiánál.

Egy évvel később, 1984. augusztus vé

gén startolt a harmadik űrrepülőgép, a 
Discovery, s a következő év októberében 
az Atlantis. így jött létre az USA négy 
tagból álló űrrepülőgép flottája. És utána 
szörnyű katasztrófa történt. 1986. január 
28-án, a Challenger 10. útján a segédra
kétákat rögzítő gyűrű meghibásodása kö
vetkeztében a start után valamivel több 
mint egy perccel felrobbant, hét utasa 
életét vesztette. Ez volt az űrhajózás leg
nagyobb balesete. A flotta 3 járműre 
csappant, de mintegy két évig egyetlene
gyet sem lőttek fel. Emiatt sok űrkuta
tási programot elhalasztottak.

A folytatásban az Atlantis és a Dis
covery pályára állította a napkutató 
Ulysses, a Vénuszt vizsgáló Magellán és 
a Jupiterhez induló balszerencsés Ga- 
lileo űrszondát, valamint a Hubble űr
távcsövet. A Challenger pótlására ké
szült Endeavour űrrepülőgép 1992. má
jusában indult első útjára. Az Ende- 
avourt abban a reményben építették, 
hogy az fogja szállítani a Freedom ame
rikai űrállomás moduljait Föld körüli pá
lyára, s ezért nagyobb lett a raktere. A 
nemzeti űrállomás nem valósulhat meg, 
helyette orosz-amerikai irányítással 
nemzetközi együttműködésben építenék 
meg az Alpha nevűt. Ennek érdekében 
1995 óta az Atlantis egy speciális dok
koló rendszer segítségével többször hoz
zákapcsolódott az orosz Mir űrállo
máshoz. (A legújabb hírek szerint Orosz
ország űrköltségvetésének jelentős meg
csappanása miatt, az ott készülő Alpha- 
modul gyártása késik és ez egyre jobban 
veszélyezteti az egész űrállomásprog
ramot. - a szerk.)

M ár András

Ügy öt milliárd év múlva üzemanyaga elfogytával a Nap vö
rös óriássá fog duzzadni. Kiterjedő forró gázanyaga elnyelheti 
a Merkúrt, a Vénuszt, sőt talán a Földet és a Marsot is. A Jupi
ter bolygó valahol az akkori Nap peremén rója majd pályáját. 
Ha valamiképpen össze tudja seperni-szívni a nap ritka lég
köréből tömegének ötvenszeresét, furcsa dolog történhet. A Ju
piter csillagként ragyoghat fel. Mivel anyaga jelenlegi isme
reteink szerint ugyanaz mint a Napé, (több mint 90%-ban hid
rogén és hélium), ahhoz, hogy csillaggá váljon, magjában bein
duljon a hidrogén-hélium fúzió, valahogy a tömegének kell gya
rapodnia. Erre jó esélye lesz központi csillagunk pusztulása 
után. A Nap vörös óriás állapot után Föld méretű fehér törpévé 
zsugorodik. Különös kettőscsillag-rendszer lehet tehát mostani 
naprendszerünk távoli utóda. Valami hasonló, amit jelenleg az 
égbolt legfényesebb csillaga a 11 fényévre lévő Szinusznál 
láthatunk.

Nem valószínű, hogy megéljük ezt az eseményt. Ha mégis, 
akkor elpusztulunk a bolygóközi méretű “disznópörzsölésben”. 
De érthető, ha egyelőre nem pont emiatt aggódunk.

(O lvasm ányai a lapján  írta: M ár A ndrás 6. oszt. tanuló)

Eszköz
Sebes

ség Hold Nap Jupiter Plútó
Alfa

Centauri

Gyalog 5
km/h

7,3
év

2840
év

14200
év

113600
év

774 
millió év

Kerék
pár

20
km/h

2,2
év

856
év

4280
év

34240
év

232 
millió év

Autó 80
km/h

200
nap

214
év

1070
év

8560
év

58 
millió év

Repülő 1224
km/h

13
nap

14
év

70
év

190
év

3,8 
millió év

Rakéta 11,2
km/s

9,5
óra

5
hónap

2
év

17
év

115 ezer 
év

Fény 300000
km/s

1,2
sec

8,3
perc

42
perc

5,5
óra

4,3
év

(A TÉLAPÓ című székesfehérvári kiadvány alapján)
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O R O S Z L Á N Y

Szórólap? 
Plakát? 

Céges levélpapír? 
Céges boríték? 

Könyv? 
I G E N !

A MONTÁZS NYOMDA MINDEZEKET 
ELKÉSZÍTI ÖNNEK RÖVID  

HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 
Oroszlány, Felsőtelep 

g  {34)361-122/25-71,14-1%

OROSZLÁNY

/  §  INGYENES § A
jogi tanácsadás minden 

hónap első szerdáján 
17 órától a 

\Művelődési Központban^

MINDEN 5.000 FT FELETTI 
VÁSÁRLÁS ESETÉN 5% 

KEDVEZMÉNYT ADUNK!

SADOLIN festék 0,75 765,
TIVEBOND 1 kg-os 769,-
TILATEX 16 1-es 2990,-
DISPERSIT 16 1-es 3450,-
DENIS öblítő 4 I-es 296,-
PERSIL mosópor 2,4 kg-os 891,-
MAXIBRILL mosogató 0,5 1-es 117,-

jggjfeX B i és a Művelődési Központ 
1 9 9 7 ;május 25-én tervezi a 

városi Gyermeknap megrendezését

& rendezők várják azon szervezetek
jelentkezését akik programjukkal

V,-

íteni kívánják az esemén;

A K C I Ó ! 1
A Vértesi Erőmű Rt. 

Oroszlányi Bányaigazgatósága 
10+1

jíbányász szénvásárlási akciót 
szervez

Minden 10 q befizetésre + 1 q szenet 
térítésmentesen szolgálunk ki!

Az akció szérelt dió és dúsított rostált dara 
szénre egyaránt vonatkozik.

1 fő részére vásárolható mennyiség össze
sen 100 q, az előzetesen bekért és 

egyeztetett névlista alapján.
A kedvezményes szénvásárlási lehetőséget 

a Vért minden dolgozója és nyugdíjasa 
részére biztosítjuk.

A szénvásárlási akció 1997. április 23-tól a 
rendelkezésre álló keret erejéig, várhatóan 

május 31-ig tart.
Az akcióban vásárolt szén elszállítási 

határideje a befizetéstől számított 10 nap. 
Ha dolgozóink a teljes kedvezményezési 
lehetőséggel élnek, akkor 10 q szénhez 

ingyen jutnak hozzá.
Vértesi Erőmű Részvénytársaság 

Bányaigazgatóság Szénkereskedelem 
2841 Oroszlány, Pf. 23 

Tel.: 34/361-122 vagy 360-122 központi 
hívószámú 26-78, 28-47, 25-67, 24-88, <i 

j|uk2,3-52 mellékein. Fax: 34/361-122125-6 7 ^  
, c= sÍe Í

Oroszlány, 1997. május 11-én 
vasárnap 14 órakor az MKK 

színháztermében 
XI. Komárom-Esztergom Megyei 

Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncfesztivál 

Megnyitja: Keleti György 
országgyűlési képviselő 

Közreműködnek a Honvéd 
Néptáncegyüttes táncosai 
A rendezvény fővédnöke: 

Dr. Kovács Zoltán a Komárom- 
Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke

Belépő 100 Ft

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
MÁJUSI PROGRAMJÁ

13-án 17.00 CIVIL FÓRUM 
17.45 TOP film A BIRODALOM 
VISSZAVÁG szín., szinkr. amerikai sci- 
fi akciófilm
16- án 14.00 NAPKÖZIS MOZI 
CASPER színes, szinkr. amerikai film
vígjáték
20.00 BLUES KLUB
17- én 17.45 TOP film NÉGY SZOBA 
színes, szinkr. amerikai burleszk 
20-án 17.45 TOP film ÁMOKFUTAM 
színes, amerikai akció-filmvígjáték
23- án 17.00 ZÁMBÓ KORNÉL festő
művész kiállításának megnyitója.
(A kiállítás megtekinthető június 6-ig.)
24- én 17.45 TOP film 
DIVATDIKTÁTOROK színes, amerikai 
bohózat
27-én 17.45 TOP film EVITA színes, 
amerikai filmmusical 
31-én 15.45 TOP film 101 KISKUTYA 

17.45 TOP film 101 KISKUTYA
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KÖZTÜNK ÉLN EK
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Festékes tégelyek , ecsetek, táblák és 
festmények halmazai között éli, törhetetlen 
lendülettel alkotó életét Zámbó Kornél fes
tőművész. Haján az idő ezüstpora csillog, 
szemüveg is kell már a munkához, ám al
kotó ereje változatlan.

Honnan ez a hatalmas energia, a tenger
nyi ötlet, a kiapadhatatlan, fanyar humor és 
termékeny fantázia? Istenek és ördögök fog
tak össze, hogy kozmikus teremtő erővel 
árasszák el és ösztönözzék őt újabb és újabb 
ötleteket sugallva az alkotásra? Hosszú, 
nehéz út vezetett idáig: sok-sok munka, a 
bennük és általuk megélt feszültségekkel. 
Rengeteg kiállítás, hazai és külföldi tárla
tok, melyeknek talán már számát sem 
tudja.

Emlékszem, mint fiatal tanárházaspár 
kerültek Oroszlányba, feleségével és két ap
rócska gyermekükkel, Ildi és Tibi névre 
hallgató ikrekkel. Reggelenként kézenfogva 
vezették óvodába a két apróságot. Felesége, 
Pötyi, bájos, kedves intelligens teremtés 
volt, akiért diákjai is rajongtak. Mindig 
mosolygós arcát látva, ki gondolta volna fe
lőle, hogy milyen súlyosan beteg volt? Kor
nél derűs, barátságos magatartását látva fel 
sem tételezte senki, hogy mekkora aggodal
mak, milyen feszültségek között élt és dol
gozott, miközben felesége állapota egyre sú
lyosbodott, mígnem menthetetlensége min
den reménytől megfosztotta őket.

Most, a sikereiért ünnepelt, és irigyelt 
művészt, vajon ki irigyelte akkor, amikor 
két kicsi gyerekének kezét fogva állt a fele
sége ravatalánál, a kilátástalan élet kihívá
saival szemben magára maradva? Az élet 
parancsa diktált, tovább kellett menni az 
úton. Felvette hát a sors által arcába dobott 
kesztyűt, és ecsettel a kezében megvívta 
párbaját az élettel. Második házasságából 
született még egy fia, akinek születése még 
nagyobb kihívást jelentett számára, hat
ványozott teljesítményekre késztetve. Vá
lása után kísérő társak akadtak ugyan, 
hosszabb-rövidebb időre, ám Pötyi emlékét 
belső szentélyében őrzi, szüleinek emlékével 
együtt.

Veszteségeiről, bánatról, gyászról pa
naszkodni kevesen hallották őt. Minden em

berpróbáló viharon átsegítette az alkotás 
örökös láza, friss szelleme és humorérzéke, 
mely utóbbi képessé tette arra, hogy neves
sen azon is, amin tán sírnia kellett volna.

-Mikor jegyzete el magát a piktúráual?
-Gyermekkorom óta szerettem rajzolgat-

ni, festegetni. Tatán, Nagy János tanárom 
indított el a pályámon, bíztató bátorításá
val, hogy érdemes fejleszteni a tehetsége
met. A budapesti Képző- és Iparművészeti 
Gimnáziumban érettségiztem, majd az egri 
Tanárképző Főiskolán szereztem rajztanári 
oklevelet. Ezt követően a Képzőművészeti 
Főiskolán folytattam tanulmányaimat, ahol 
1971-ben diplomáztam. Oroszlányban tele
pedtünk le 1969-ben, ahol jelenleg is élek. 
Mindig realista szemléletű festő voltam. Ko
rábban hatalmas méretű figurális kompozí
ciókkal birkóztam, majd a falusi emberek 
világa és a tájképfestés került érdeklődésem 
középpontjába. Szerettem a falusi, vidéki 
barangolásokat, a tevő-vevő szöszmötölő 
öregeket, a régmúlt paraszti világ, ma még 
fellelhető, néma, vagy halk szavú tanúit. 
Neurotikus, rohanó világunknak azokat a 
csendben megbúvó pontjait kerestem, mely
re mindenki vágyik, melyből derűt, har

móniát és bizalmat meríthetünk. Ugyan
csak érdeklődéssel fordultam a bánya világa 
felé, mert érdekelt teremtő, a dinamikus 
munkát végző alkotó ember figurája. Roha
nó, változó történelmünk sodrása, a múlt 
történelmének átértékelése forgatagában új 
arcok, új problémák feldolgozásai jelzik 
alkotómunkásságom újabb,- egyelőre kime- 
ríthetetlennek tűnő témaválasztását. Ön
magunkban, a gyarló ember máz, álarc nél
küli, minden póztól mentes, lemeztelení
tett, együgyű, gonosz, szeretetre méltó, Is
tent félő és tagadó figurák a modelljeim, te
hát megint csak az ember. Korábban hittem, 
hogy ez a groteszk világ, főleg az elmúlt 40 
év tükröztetésének egyik leglehetségesebb 
műfaja, de egyre inkább látom, hogy ez 
örök. Mára ugyanúgy érvényes, mint a jövő
re, vagy akár az évezredekkel előbbi ko
rokra. Ám úgy látszik, hogy ez a groteszk 
világ sem végállomás számomra. Jelen nap
jainkban, szinte önkéntelen is kérdezem - 
mint minden ember- a végtelen helyemet, 
helyünket a világban, de válasz, legalábbis 
számomra nem érkezik. A jelenleg bemuta
tott képeim zömmel ebből a gondolatkörből 
valók, s általuk talán a tárlatlátogató is újra 
rádöbben arra, amit úgyis tud: a reális, 
hétköznapi életünkön túl, létezik egy ember 
által soha meg nem ismerhető, misztikus, 
objektív világ, melyet benépesített az 
anyagtól függetlenül létező istenekkel, an
gyalokkal, szörnyekkel, ördögökkel. Vagy 
mégsem? így hát nem marad más hátra, 
míg ember lesz a Földön, hogy kérdezzen 
tovább...

Ezek a gondolatok határozzák meg és 
jellemzik a művész ars poeticáját.

Harminc esztendeje annak, hogy először 
állította ki műveit. Oroszlányban 11 éve 
nem volt kiállítása. Most jubileumi kiállí
tásra készül. Május 23-án Oroszlányban, a 
Művelődési Központban nyílik “Ég-Föld és 
Pokol” címmel, 17 órai kezdettel, melyet dr. 
Bereczky Lóránt a Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgatója nyit meg. A megnyitó ünnepsé
gen közreműködik Szabó Sándor szín
művész.

A fentieket fogadják meghívó 
gyanánt olvasóink!

Trubicza Ágnes

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK BALLAGÁSRA 
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT!

OLVASÓSZEMÜVEGEK KEDVEZŐ 
ÁRON!

FILMKIDOLGOZÁS 1 ÓRA ALATT!

Papír, 
nyomtatvány, 

játék

SZÍNES ÉS ARCKÉPES 

NÉVJEGYKÁRTYÁK 

ÉS BÉLYEGZŐK KÉSZÍTÉSE!

ÍRÓSZEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN, 
KEDVEZŐ ÁRON!
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SZABÓ LŐ R IN C: K IC S I VÁGYÓ KÉNMÁJUS 20-ÁN
ülésezett Oroszlány város kép- 

viselő-testülete, öt képviselő iga
zolt távollétében. Az ülés Székely 
Antal tájékoztatójával kezdődött 
a két ülés közötti fontosabb ese
ményekről. Hosszas vitát váltott 
ki a Nagycsaládosok Egyesülete 
által kezdeményezett szociális 
akcióhoz igényelt három telek. A 
vita akörül forgott, hogy ki, mi
lyen garanciát biztosít a lakások 
felépítéséhez, s hogy azok a csalá
dok kapják-e a lehetőséget, akik 
valóban fenn tudnak tartani a ké
sőbbiekben egy családi házat. A 
kérdések tisztázása céljából az 
érintettek részvételével újabb 
egyeztető megbeszélésre van ki
látás. A második napirendi pont
ban a testület módosította a költ
ségvetési rendeletét. Harmadik 
napirendként a közterületek 
rendjéről és használatáról módo
sított rendelet módosítására ke
rült sor. A negyedik napirendi 
pontként dr. Skrek József jegyző 
úr tájékoztatta a testületet a pol
gármesteri hivatal hatósági tevé
kenységéről. A hivatal az átlagnál 
és a szükségesnél alacsonyabb 
létszámmal javuló teljesítményt 
tudhat magáénak, melyet a kép
viselő-testület elismert. Ugyan
csak az eddigi tevékenység elis
merésével fogadták el a Távhő- 
szolgáltató Kft. előző évi tevé
kenységéről szóló ügyvezető igaz
gatói beszámolót is. A hatodik 
napirendként a készülő általános 
és középiskolai pedagógiai prog
ramok jellemzőiről hallhattunk. 
A 7. napirendi pontban felhívás 
közzétételéről határozott a testü
let. Július 18-án 12 óráig várják 
az egyének és a közösségek sze
mélyi javaslatát a város kitüntető 
díjaira! Ezt követően kérdésekre, 
interpellációkra került sor, majd 
zárt üléssel fejeződött be a tes
tületi ülés. A hozott határozatok 
tartalmát a következő lapszá
munkban ismertetjük!

Sz. A.

A VÉRTESI ERŐMŰ RT.

1997. május 20-i közgyűlése elfo
gadta az 1996. évi gazdasági be
számolót, az 1997. év I. negyedév 
gazdasági beszámolóját, az 1997. 
évi üzleti tervet és a szükséges 
alapszabály korszerűsítését.

A mindössze egy hónapja tevé
kenykedő új vezetés erőfeszítése 
alapján határozat született a 3 
milliárd Ft-os tőkeemelés elfoga
dásáról. Az intézkedést a társa
ság elnöke és több igazgatósági 
tag is mérsékelt elégedettséggel 
nyugtázta.

A két fő tulajdonos, az APV Rt. 
és az MVM Rt. a tőkeemelés fel
tételeként az energia-áremelés 
megvalósulását kötötte ki. A rész
letek különböző szintű egyezte
tésének igénye miatt a részvény- 
jegyzés zárónapjául 1997. július 
31-ét határozták meg.

ff. /.

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
mint a tüdő a fazékból, 
kidagadok én.

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
apámnál is, anyámnál 
is nagyobb leszek én.

-Szeretnénk m egism erni az 
Ön életútját, céljait!

-Negyvenharmadik életé
vemben járok, egy faluban 
nőttem fel. Egerben jártam 
középiskolába, majd Budapes
ten végeztem a Kandó Kál
mán Villamosipari Főiskolán. 
Ezt követően mint végzett vil
lamos üzemmérnök Gyöngyö
sön, az Észak-Magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat U- 
zemigazgatóságán helyez
kedtem el. Három évig terve
zőként dolgoztam, majd elvé
geztem a Közgazdaságtu-

Kicsi vagyok én, 
erős leszek én, 
világ minden óriását 
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, 
bátor leszek én, 
óriások palotáit 
elfoglalom én.

dományi Egyetem ötéves kur
zusát. Ezalatt ugyanitt külön
böző munkakörökben (mun
kaügyi csoportvezető, üzem- 
gazdasági osztályvezető-he
lyettes, 1983-tól gazdasági ve
zérigazgató-helyettes) tevé
kenykedtem. Az utóbbi mun
kakörben négy évig Miskolcon 
dolgoztam. Jórészt családi 
okokból vállaltam 1987-től a 
Gagarin Hőerőműben a gaz
dasági vezérigazgató-helyet
tesi beosztást, hogy szüleim 
közelében lehessek.

Kicsi vagyok én, 
nagy hős leszek én, 
aranyszobát adok minden 
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én, 
boldog leszek én, 
én leszek a legjobb ember 
a föld kerekén.

HÁZIGAZDÁK
VOLTUNK

Gyermekzsivaj, kacagás, 
énekszó, hegedű- és citeramu- 
zsika hangjai töltötték be a 
Művelődési Központ előterét 
1997. május 11-én, vasárnap 
délután.

A XI. Komárom-Esztergom 
megyei Gyermek és Ifjúsági 
Néptánc Fesztiválra érkezett 
együttesek foglalták el az in
tézmény minden szegletét, 
termeit és folyosóit. A megyei 
képviselő-testület felkérésére 
Oroszlány város szervezhette 
és rendezhette meg e rangos 
és régi hagyományokkal ren
delkező megyei találkozót.

16 együttes fogadta el meg
hívásunkat és érkezett hoz
zánk, közel 700 fő (táncos, ze
nész, kísérő) volt a vendégek 
száma.

Határainkról túlról is ér
kezett együttes, nevezetesen a 
párkányi (Szlovákia) Kis- 
bojtár Néptánc Együttes.

Folytatás a  2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon
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ÜNNEPSÉG A GYŐZELEM NAPJÁN 
FILM, DAL, FÓRUM - A /C//C-RŐL BESZÉLTÜNK 

KUTYA ENCIKLOPÉDIA 
CSALÁDI ÓVODA

CSAK EGY GYEREK?
A felnőttek -alapvetően a szülők- ráhatásai for

málják ki azt, hogyan tekint majd a gyermek önma
gára és az őt körülvevő világra. Milyen könnyen 
elfelejtjük, milyen is volt gyereknek lenni!

A gyermek is egy önálló lény, de a felnőttek elő
ítéletei nélkül. Nyitott, bizalommal telt, befogadni 
vágyó lélek. Mit töltesz bele: türelmetlenséget, hara
got, gyűlölködést, mérget - vagy tiszta érzéseket?

Próbálj megállni egy percre és gondolj vissza a 
gyermekkorodra!

Ha tiszteled gyermekedet, magadat is 
tiszteled őbenne!

A biztonság bizalmat és örömöt ad!

HATÉKONYABBAN A JÖVŐÉRT
Lapunk, a KET//ETFS hasábjain szinte folyamatosan adtunk 
hírt a VÉRT-helyzet alakulásáról. A FÓRUM után, a május 
20-i közgyűlés előtt Holló Vilmossal, az igazgatótanács 
elnökével készítettünk interjút.



HATÉKONYABBAN 
A JÖVŐÉRT

KÉTHETES ■
H ÁZIGAZDÁK

VOLTUNK
Folytatás az 1. old alról

14 órakor Keleti György or
szággyűlési képviselő köszön
tötte a résztvevőket és nyitot
ta meg a fesztivált. Az első - 
jelképes- ajándékot is ő nyúj
totta át, hiszen magával hoz
ta a Honvéd Művészegyüttes 
hat táncosát és zenekarát, 
akik 20 perces fergeteges mű
sorral kedveskedtek és mele
gítették be a közönséget. Utá
na kezdődött az igazi bemu
tató. Modrián Vilmos -aki a 
műsor vezetője volt- szavaira 
sorjáztak egymás után az 
együttesek és táncolták el 
műsorszámaikat.

A zsűri- Stoller Antal kore
ográfus (a Vasas Művésze
gyüttes vezetője), Hortobágyi 
Gyöngyvér táncpedagógus (a 
Magyar Művelődési Intézet 
munkatársa), Orosz Tibor ze
neszerző- figyelte a produkci
ókat és sűrűn jegyzeteltek, 
rögzítve a látottakat, a szép 
és jó megoldásokat és termé
szetesen a hibákat is. Tették 
ezt azért is, mert a bemutató 
után a művészeti vezetők ré
szére szakmai megbeszélést 
szerveztünk, ahol részletesen 
megvitatták a benyomásokat, 
a látottakat és hallottakat.

27 gyermekjáték és gyer- 
mektánc-koreográfia került 
bemutatásra a több mint 
négyórás műsoridő alatt.

Mint házigazdák, sajnálat
tal vettük tudomásul, hogy 
oroszlányi együttes nem je
lentkezett a fesztiválra. Nem 
is jelentkezhetett, hiszen je
len pillanatban nem is mű
ködik ilyen csoport városunk
ban. Ez a találkozó és feszti
vál is bizonyította, hogy kis 
összefogással, akarattal és tá
mogatással létrehozható és 
működtethető gyermek és if
júsági táncegyüttes, mind a 
résztvevők, mind a támogatók 
és fenntartók örömére és 
gyarapodására. Erre kívá
nunk az ősztől kísérletet ten
ni városunkban, bízva az is
kolák, intézmények és főleg a 
családok segítő szándékában, 
támogatásában.

Ezúttal köszönjük meg az 
oroszlányi MONTÁZS Nyom
da Kft.-nek, Kristyák Viktor 
szikvízkészítőnek, a Heuréka 
könyvesboltnak, Székely An
tal polgármesternek, Keleti 
György országgyűlési képvi
selő úrnak, az OTSC-nek és a 
Rákóczi Szövetségnek a segít
séget és támogatást, mellyel 
hozzájárultak a fesztivál sike
res lebonyolításához.

Reméljük, hogy jó házigaz
dák voltunk, vendégeink elé
gedetten térhettek haza, ö- 
römmel gondolnak ránk.

2

MÍG

“Valahol Európában”

MÁJUS 2-ÁN 
PREMIER VOLT 

OROSZLÁNYBAN
A Lengyel József Gimná

zium és Szakiskola diákjai 
1996 őszén elhatározták: szín
padra viszik a Valahol Euró- 
pában-t. Az operettszínház 
készséggel, a szerzői jogdíjról 
való lemondással járult hozzá, 
hogy a darabot bemutassák az 
oroszlányiak. A hanganyag, a 
szövegkönyv és a kották be
szerzése nem ütközött aka
dályba. A szereplők kiválasz
tása után novemberben kez
dődtek a próbák a gimnázium 
tanulói és tanárai, a fővárosi 
gyermekotthon diákjai, a bá
nyász klub népdalköre és a 
művelődési központ színjátszó 
köre részvételével. A gimnázi
um énektanárnője, Hegyi M ó
nika tanította be a dalokat. A 
rendező Nagy Gábor tanár úr 
volt. Bár az előadásra vállal
kozók inkább szórakozásnak, 
mintsem munkának tekintet
ték a több órás rendszeres 
próbát, hat hónapon át tartó 
lelkesedésre, türelemre volt 
szükség ahhoz, hogy a május 
2-ai bemutató sikert arasson. 
A premierre pénteken délután 
öt órára hívták a szereplők a 
művelődési központba a szü
lőket, rokonokat, barátokat. A 
mintegy két és fél órás musi
calben a lézengő, magányosan, 
majd néhány fős csoportban 
csavargó gyerekek a szemünk 
előtt verbuválódtak egységes 
közösséggé. A bujdosás, az 
éhezés, az átélt félelem és a 
fel-felcsillanó remény közt 
megtanulták, mi az: odafigyel
ni egymásra, aggódni a má
sikért, megtanulni, mi a sze
retet. Tisztesség, jellem, barát
ság - e három dolgot hagyja el 
először az ember, hangzott el a 
darabban. Ok mégis megta
nulták, mit jelent embernek 
lenni minden körülményben - 
ahogy a költő mondaná.

Hosszú (Fakli Gábor), Su- 
hanc (Hegyi M ónika), Kuksi 
(Fejes Zsolt), Szeplős (Fehér 
Béla), Pötyi (Hanti A nnam á
ria), Csóró (Pappert Gábor), a 
művész (H rubi G ábor igaz
gató), a főhadnagy (M alom 
völgyi Tamás) és a többiek ki
tűnően alakították szerepü
ket. Bár a társulat amatőr szí
nészekből, énekesekből és tán
cosokból áll, megdöbbentő hi
telességgel élték és éltették át 
velünk, nézőkkel azt az érzést, 
melyet soha nem fognak elfe
lejteni, akik a valóságban is 
megélték a második világhá
borút.

Példamutató összefogás e- 
redményeként kiváló előadást 
láthattunk. Köszönjük! Aki 
teheti, nézze meg, érdemes!

Lovasi A ndrea

Folytatás az 1. oldalról
Ezt a munkakört 1992-ig töltöt

tem be, mely időszak alatt külön
böző tanulmányok készítésével, 
vagyonértékelési módszerek ki
dolgozásával aktívan vettem részt 
a villamosenergiaipar átalakítá
sában. Irányítottam a teljes va
gyonértékelési munkát, mígnem 
1992 közepén rávettek, hogy jöj
jek át a Magyar Villamos Művek 
Rt.-hez gazdasági igazgatóhe
lyettesi munkakörbe dolgozni. 
Ezt a munkakört igazából csak 2- 
3 hónapig gyakoroltam, mert kap
csolatba kerültem a szénbányá
szattal. Először csak az MVM Rt.- 
szénbányászat kapcsolat kiala
kítása, majd különböző tanulmá
nyok elkészítése volt a feladatom. 
Ezt követően miniszteri biztos
ként az integráció végrehajtása 
lett a feladatom. Ez a másfél éves 
munka (pl. itt Oroszlányban - A 
szerző) igen kemény, de utólag is 
mondhatom, eredményes tevé
kenység volt. Az integrációhoz, 
ehhez a kormányprogramhoz ta
lán azok ragaszkodtak leginkább, 
akik annak idején ellenezték. Je
lenleg az MVM Rt.-nél befektetési 
igazgatói beosztásban dolgozom. 
1994 óta a privatizációs felada
tok irányítása, illetve az MVM Rt. 
porfóliójában lévő befektetések
kel kapcsolatos munkákat vég
zem.

Az időközben betöltött tisztsé
geimről néhány szó: az 1991-es 
átalakulást követően, mint “ga- 
garinos”, tagja lettem az MVM Rt. 
felügyelő bizottságának. Ugyan
ebben az időben az erőmű igaz
gatótanácsának tagja, majd 1992- 
től a Mátrai Erőmű Rt. elnöke vol
tam. Nagy elánnal alakítottam át 
az 500 millió forint veszteséggel 
átvett céget. Büszkén mondha
tom, hogy 1994-ben, amikor átad
tam a céget, (pontosabban levál
tottak), 5.6 milliárd forint kész- 
pénzvagyonnal rendelkeztünk. 
Mindvégig, amíg én irányítottam 
a részvénytársaságot, csökkenő 
árak mellett is nyereséges volt a 
cég. Ekkor -1994-ben- a Bakonyi 
Erőmű Rt.-hez kerültem, mely 
akkor a Vértesi Erőmű Rt.-vei 
összehasonlítva sokkal rosszabb 
helyzetben volt. 1.4 milliárdos 
veszteséget és 3.9 milliárd forint 
adósságállományt tudhatott ma
gáénak. Az ottaniaknak akkor azt 
mondtam, hogy én nem tudok 
veszteséges céget irányítani, te
hát hamarosan nyereségessé kell 
válni. Hála Istennek célomat si
került elérnünk, a cég az idén 
nyereséges lett. Az adósságállo
mányt már tavaly visszafizettük. 
Idén már több mint 1 milliárd Ft 
betétállománnyal, illetve kész
pénzzel rendelkezik a Bakonyi 
Erőmű Rt. Úgy tűnik, hogy élet
pályámon kísért a sors, mindig 
oda kerülök, ahol nehéz helyzet 
van. Most nem leváltottak, ha
nem felkértek arra, hogy vállal
jam a Vértesi Erőmű Rt.-nél az 
Igazgatótanács elnöki megbízatá
sát. Úgy gondoltam, ha eddig si
került reorganizálni nehéz hely
zetben lévő cégeket, akkor miért 
ne sikerülhetne a Vértesi Erőmű 
Rt.-nél is. Ezért vállaltam ezt a 
megbízatást.

-Veszteséges marad a Vért?
-Nem és igen. A kérdés ösz- 

szetett, ha túl egyszerűen is vá

laszoltam. Minden erőfeszítést 
megteszünk. A sajtó számára Ön 
tudja meg először, hogy 1.7 mil
liárd forinttal javítottuk ez alatt a 
rövid idő alatt (1997. április 11- 
május 12.) a Vértesi Erőmű Rt. 
üzleti pozícióját. Ezzel a tulajdo
nosok által támasztott követel
ményeknek eleget tettünk. A cég 
pályán van. Természetesen van
nak meredekek és lejtők, így nem 
lesz könnyű ezt a pályát bejárni. 
Most küzdünk azért, hogy más is 
váltsa be ígéretét. Akkor is lát
szott, mindenki tudta, hogy a 
Vért olyan nehéz helyzetben van, 
hogy önmagától képtelen helyre
jönni. Mások juttatták ebbe a 
helyzetbe. Az adósságállomány 
felhalmozásának nemcsak a hely
béliek nem mindenben megfelelő 
gazdálkodása, hanem a negatív 
diszkrimináció is oka. Ez utóbbi 
az évek során elmaradt áreme
lésekből (‘90-’95 között gyakor
latilag nem volt áremelés) és ezt 
követően a nem megfelelő mér
tékű energiaáremelésekből szár
mazott.

Nem lehet elvárni egy veze
téstől, hogy ilyen helyzetben ön
maga oldja meg a cég problémáit. 
Természetesen nem kellene, hogy 
ilyen súlyos legyen a helyzet. Az
5.2 milliárdról lassan 6 milliárd 
Ft-ra növekvő adósságállomány 
megmarad, mert csak a kamata 
1.2-1.3 milliárd Ft. Tehát mi 
hiába termelünk, ha a hitelek és 
hitelkamatok törlesztésére el
viszi a pénzünket a bank. Olyan 
spirál alakult ki, amely csak meg
felelő támogatásokkal szüntet
hető meg.

-Ön mint miniszteri biztos, egy 
megfelelő jövőképpel rendelkező 
céget indított útjára 1994-ben. 3 
év elteltével kérdezem: juthatott 
volna a Vért egészen más kifejlő
déshez, mint ahová jutott ?

-Egyértelműen igen. Ha jól em
lékszem, az integráció lezárá
sakor a Vért nem volt vesztesé
ges.

A vezetés ez alatt a rövid idő 
alatt megtette azt, amit tennie 
kellett. Egy sikeres közgyűlés 
várható május 20-án, ami régen 
volt a Vért életében. Előterjesz
tésünk bizonyára elfogadásra ke
rül. A cég olyan pályán van, hogy 
a célkitűzések teljesítésére képes.

Meg kell tenni azokat a lépé
seket, amelyek a tulajdonosoké, 
tőkeemelésre van szükség annak 
érdekében, hogy a hitelek ne vi
gyék el azt, amit megtermeltünk. 
Szükség van arra, hogy beadjuk 
és elfogadásra kerüljön árfelül
vizsgálati kérelmünk. Ajanuár 1- 
jei 5% körüli áremelés nem volt 
megfelelő. Ez nem nyújt fedezetet 
sem a Vért elismert költségeinek 
fedezetére, sem a tőkearányos 
nyereség biztosítására, amire jog
szabály kötelez. Ezt a jogszabályi 
kötelezettséget semmilyen hiva
tal nem sértheti meg. A cég műkö
dőképességének biztosításához, 
ha szükséges, jogeszközöket is 
igénybe fogunk venni.

A munkavállalóknak is meg 
kell tenni azt, ami az ő köte
lességük, hiszen egy vezetés sem
mi másra nem képes, mint hogy 
menedzselje a céget, kijelölje a 
helyes utat.

Folytatás a 3. oldalon
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Az elmúlt időszak kudarca volt, 
hogy az energiákat -hiszen hallat
lanul sokat dolgoztak az itt lévő 
emberek- talán nem szerencsés 
irányba, nem biztos, hogy jó célok 
érdekében használták fel. Az em
ber nem létezik siker nélkül. A 
siker a motivációs erő, amely ösz
tönzi az embereket a jobbra. Az 
emberek a sok munkát kudarc
ként, sorozatos megaláztatásként 
élték meg..

-Hogyan látja Ön a két termék 
(kapcsolt villamos energia és hő
termelés) piaci helyzetéti

-Ez a két termék nem választ
ható el egymástól, egyik a másik 
nélkül nem állítható elő. Ettől 
kezdve nem kell foglalkozni azzal, 
hogy mi a hő és mi a villany, mert 
bármelyiket is szüntetnénk meg, a 
másik drágább lenne. Úgy kell 
árainkat megállapítani, hogy a 
két termék árbevétele együtt ele
gendő fedezetet nyújtson az elis
mert költségekre. Tisztes vállal
kozás esetén - ez a célunk- ezen fe
lül kell legyen egy nyereség, mely 
megilleti a céget. Ezután kell szét
bontani hőre és villamos energi
ára úgy, hogy mind a kettő tartó
san megmaradjon. Meg kell vizs
gálni, hogy mi az a hőenergia ár, 
mellyel a távfűtés még verseny- 
képes a gázzpl, ennek megfele
lően kell megállapítani a hőener
gia tarifáját. A villamos energia 
esetében más a helyzet, ahol csak 
2002-2003 körül várható verseny - 
helyzet. Ma 3 Ft/kWh és 12 
Ft/kWh áron egyaránt termelnek 
villamos energiát és mindkettőre 
szükség van. Átmenetileg ezt a 
problémát kezelni kell. Az a meg
győződésem, hogy ez a különbség 
alapvetően a pillanatnyi helyi 
adottságoknak tudható be.

-A fórumon az Ön részéről töb
bek között elhangzott: “Ennek a vá
rosnak (Oroszlány) elemi köte
lessége, hogy jövőjéről gondoskod
jon, és ne járjon úgy, mint Komló. 
Ipart kell telepíteni. ”

-Nem könnyű a helyzet. Min
dent el fogunk követni annak 
érdekében, hogy feltáljuk a térség 
azon esélyeit, lehetőségeit, ame
lyekkel a szén bányászatára tá
maszkodó lehetséges, szükséges, 
gazdaságos erőműépítés, fejlesz
tés megvalósítható. El kell mon
dani, hogy elég kicsi az esély, de 
megpróbáljuk. A mondatomnak az 
volt a lényege, hogy Komlón 1993- 
ban, amikor egy hasonló fórumon, 
munkásgyűlésen vettem részt, az 
átlag 200 Ft/GJ helyett 480 Ft/GJ 
árú széntermelést, az ottani költ
ségekkel nem lehet gazdaságossá 
tenni. Kértem, fogjanak össze a 
költségek csökkentésére, hogy a 
bánya gazdaságosan bezárható le
gyen, és telepítsenek ipart. Ott is 
a bányára épült a város infra
struktúrája. Azóta négy év telt el, 
nem fogtak össze, ipart nem tele
pítettek, nem hallgattak rám, a 
város ellehetetlenült. A komlói 
szén ma 1100 Ft/GJ, ami tartha
tatlan, nem tudnak hová beszállí
tani. Ha jól számolok, évente az 
állam 2.5 milliárd forintot, össze
sen 10 milliárd forintot fektetett a 
veszteségek finanszírozásába. 
Nem egészen ezért az összegért 
olyan ipart lehetett volna terem
teni, amely ma már gazdaságosan 
működne. Az ellentétes erőket, 
érdekeket össze kell ültetni egy 
asztalhoz, meg kell mondani, hogy 
ki, mit tud tenni. Komlóért Komló 
városa, a térségért a térség, 
Oroszlányért Oroszlány városa, az 
energiaipar, a költségvetés stb. 
Fogjunk össze és csináljuk meg!

Kőbányai Ferenc:
VISSZATEKINTÉS AZ OROSZLÁNYI 

SZÉNBÁNYÁSZAT 60 ÉVES MÚLTJÁRA
(Előadás formájában elhangzott az OMBKE 

március 11-i nyitó rendezvényén.)

Ezt a példát csak azért mondtam, 
mert egyenlőre, hála Istennek, 
Oroszlányt csak az hasonlítja 
Komlóhoz, hogy mindkettő úgyne
vezett “szocialista bányászváros" 
volt. Ismereteim szerint Orosz
lánynak a Vért-en kívül számotte
vő ipara nincs. Ezért tudom elfo
gadni, hogy igen fontos számára 
egy működőképes, oroszlányi 
székhelyű Vért, melyet a város 
magának akar tudni, érezni. Szá
momra küldetés az, hogy ennek a 
térségnek, ennek az energiaipar
nak jövőt teremtsünk. Reálisan 
kell azonban azzal is számolnunk, 
hogy nem biztos, hogy sikerül. Az 
a becsületes ember, aki őszintén, 
időben elmondja ezt, tehát más 
eszközökhöz is kell folyamodni.

Ha nem biztos, hogy lesz itt bá
nyászkodás 6-10 év múlva, akkor 
az új generáció más irányba orien
tálódik, nem a bányászatban, nem 
az energiaiparban keresi a jövőjét. 
Majd a város gondoskodik arról, 
hogy ide ipar települjön. Nem kí
vánom még megkongatni a vész
harangot, mert ez még korai len
ne. Még nem vagyunk abban a 
helyzetben, amiben Komló volt 
1993-ban, de számolni kell ezzel.

Itt van a szomszédban Tata
bánya, mely szintén bányászváros 
volt, de ma már nem tekinthető 
annak, a számszerű adatok, az 
iparfejlesztés eredményei ezt egy
értelműen alátámasztják. (A la
kosság bányászattól való függő
sége az oroszlányi 60%-kal szem
ben mindössze 2% körül van- A 
szerző.) Oroszlány és az itt élő em
berek jelentős része számíthat ar
ra, hogy a Vért-tel, vagy az ener
giaiparral együttműködve így, 
vagy úgy megtalálja boldogulását. 
Ehhez olyan önköltségű szénbá
nyászat szükséges, mely az olaj, a 
gáz és az import szén, mint tüze
lőanyag árával versenyképes.

Lehet itt akármilyen befek
tetéssel szénbázisú erőművet épí
teni, azt azonban senki sem mond
ta, hogy ez hazai (különösen mély
művelésből származó) szénre te
lepülne. Jelenleg akármilyen erő
műbővítésről (1x150, 2x150, akár 
2x350 MW) is legyen szó, annak 
ma csak import szén lehet a raci
onalitása. Ebben az esetben nem 
oldottunk meg semmit. Ma a fog
lalkoztatottak 70%-a a bányánál 
van, tehát ott kell tenni valamit. 
Egy korszerű erőműhöz a jelenlegi 
létszám egyharmada szükséges. 
(Néhányszor 100 fő - A szerző.) Ma 
tehát az energiaipar, különösen az 
erőműépítés, nem foglalkoztatást 
teremtő beruházás.

Folytatás az 5. oldalon

Villamosítás a bánya és a 
falu részére

1936-ban a gazdasági élet te
rületén lassú fellendülés kez
dődött, ez a MÁK Rt. működé
sében is jelentkezett. A közgyű
lésükön elhangzott beszámo
lójukban a következők voltak: 
"... Oroszlány községben kutatá
saink kielégítő eredménnyel be
fejeztetvén, az aknamélyítéshez 
való előkészületeket, nevezete
sen a 12,8 km hosszúságú, 20 
kV üzemfeszültségű távvezeték 
építését megkezdtük ..."

Ezen munka keretén belül ve
zették be Oroszlány községbe a 
villanyvilágítást 1937. decem
ber 4-én, amire a kiadott en
gedélyben a Magyar Királyi 
Iparügyi miniszter kötelezte a 
MÁK Rt-t.

Bányanyitási előkészü
letek, bányanyitás

A 22 db kutatófúrásban nyert 
kedvező eredmények után a 
"KONRÁD" nevű bányatelek 
adományozását kérték a Ma
gyar Királyi Bányakapitány
ságtól. A négy kettős bánya
mérték 360909 négyzetméter 
volt, értékét 63 ezer pengőre 
becsülték az 1935. decem
ber 14-én történt bejá
ráskor. A konkurencia- 
harcra jellemző, hogy 
a bányatelek bejá
rásakor a Borsod- 
Szendrői Kőszénbánya 
Részvénytársulat képvi
selői is jelen voltak és kér
ték a részükre való adomá
nyozást.

1937. június 1-én megkezd
ték Oroszlányban az első akna 
mélyítési munkáit. A fakeretes 
biztosítású függőleges aknában 
56 méter mélységben, július 23- 
án elérték a korábban átfúrt 3.5 
m vastag széntelepet. Ezzel ak
kor járt ember először abban a 
széntelepben, amelyből a 60 év 
alatt 115 millió tonna szenet 
bányásztak ki. Ez a beruházás 
242546 pengőbe került a MÁK 
Rt-nek.

Rehling Konrád tatabányai 
bányaigazgató ezen munkáról a 
következőket jelentette: "... A 
függőleges aknát napi 60 vagon 
teljesítőképességű szállítóbe
rendezéssel szereltük fel. Lég- 
vezetés céljából egy 45 fok 
emelkedésű, 78 m hosszú lég- 
feltörést hajtottunk ki ..." Ezt a 
bányát Oroszlányi I. sz. akná
nak nevezték.

A bányából kikerült szenet 
szekerekkel, később teherau
tókkal szállították el, egy részét 
a kömyei vasútállomáson kéz
zel lapátolták a MÁV vagonok
ba.

Az oroszlányi szénbányászat

megnyitása a MÁK Rt.-nek 
olyan stratégiai beruházása 
volt, amellyel a tatabányai bá
nyászat ásványvagyonának nö
velését kívánták elérni, ezzel 
tőkéjüket úgy tudták hasznosí
tani, hogy a készülőben lévő há
ború utáni időszakra tekinté
lyes ipari bázist alakítsanak ki, 
amellyel a gazdasági életre ha
tó, erős befolyásra tegyenek 
szert. Ugyanis az oroszlányi bá
nya- és lakótelepítés nem járt 
azonnali és közvetlen termelés- 
növekedéssel, hanem csak ké
sőbb hozta meg gyümölcsét. Ko
rabeli iratokból tudjuk, hogy a 
megfogott terület szénvagyonát 
Rehling bányaigazgató "...80 
millió métermázsára becsüli...".

Újabb bányanyitások:
Az Oroszlányi I. sz. aknában 

kedvező tapasztalatok alapján, 
a második világháború miatt 
kialakult szénínség kielégítését 
szolgálta az az intézkedés, hogy 
az oroszlányi medencében to
vábbi bányanyitásokat fogana
tosítsanak. 1940. január 14-én 
megkezdték a XVI-os akna épí
tési munkáit. Ez volt az első 
tényleges nagyteljesítményű bá

nya a medencében, amely 
egy átfogó koncepció 

alapján egy nagy szál
lítási rendszerbe il
leszkedett. A bánya- 
területet egy 20 fokos 
dőlésű- lejtősaknával 

és egy falazott függő
leges aknával nyitották 

meg. A lejtősaknában függő
pályás szállítási rendszert épí
tettek ki, amely csatlakozott 
egy gyűjtő középállomásra ve
zető függőkötélpályához. A kö
zépállomástól egy 12 km hosszú 
függőkötélpályát építettek Tata
bányáig. Ezáltal lehetőség adó
dott az oroszlányi szénnek a 
tatabányaival való együttér- 
tékesítésére.

A föld alatt összeköttetést te
remtettek az időközben már jól 
feltárt és előkészített Orosz
lányi I. sz. aknával. így azonnal 
megindulhatott a nagyobb mér
vű széntermelés 1941 novem
berétől, a közös szállítási rend
szeren keresztül.

Erre szükség is volt. Ugyanis 
a honvédelmi hatóságok egyre 
nagyobb erőfeszítéseket köve
teltek a MÁK Rt.-tői, hogy az 
igényektől mintegy 30%-os el
térésű hiányt mielőbb pótolja. 
Ezt egy vezérkari ezredesnek, 
Bór Jenőnek a felszólító leve
léből tudhatjuk meg. Az új szál
lítási kapacitás kiépülésével a 
termelés megtízszereződött, 
1941-ben 17125 t/év, 1942-ben 
164897 t/év volt.

Folytatás a következő  szám ban
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CSALÁDI ÓVODA
Emberség, szeretet, derű, ott

honosság, meghittség... Ezek a 
fogalmak jutnak eszembe, ami
kor az oroszlányi 6. számú óvo
dáról kell szólnom. Mert való
ban otthonos légkör jellemzi ezt az óvo
dát, híven a választott arculatához, 
amely a Családi óvodává avatta ezt az in
tézményt.

Elz a nevelési modell lényegét tekintve 
nem húz éles választóvonalat az óvoda és 
az otthon közé, hanem ellenkezőleg, szo
ros együvé tartozással működik együtt a 
szülőkkel, az otthonnal, a családdal, ol
dott, közvetlen emberi kapcsolatban, a 
közös célért, a gyermekek érdekében.

Az óvoda vezetője, Szigetvári Jánosné 
szerint működési rendjük olyan, mint 
egy jól szervezett családé. Az óvoda ne
velőtestülete azért választotta nevelési 
arculatául a családi modellt, mert a 3-6 
éves gyermeknek arra az időszak
ra, amíg távol van a családjától, 
szüksége van arra, hogy otthon 
érezze magát az óvodában. Termé
szetesen nem a család szerepét kí
vánja betölteni az óvoda, de min
dent megtesz annak érdekében, 
hogy a családokkal szeretetteljes 
és elmélyült kapcsolatot teremt
sen és tartson fenn.

A családi modellt szolgáló mód
szertani munkájukat 1990 szep
temberében kezdték és ettől az 
időtől fogva használják a Családi 
óvoda elnevezést.

A tervező munka alapján a 
foglalkozások nem kötődnek szoros, te
matikus sémához, nincsenek szigorú idő
keret közé szorítva. A nevelők számára 
ez a módszer szabadságot biztosít, széle
sebb lehetőségeket nyit, gazdagabb tevé
kenységi formákat tesz lehetővé, de na
gyobb felelősségre kötelezi őket.

Az óvoda három csoportos. A csoport- 
szobák nevük és színük szerint különböz
tethetők meg, úgymint nyuszi, csibe és 
virág csoport. Az egyiket zöld, a másikat 
azúrkék, és a harmadikat a rózsaszín 
teszi otthonos hangulatúvá. A csoportok

nem kicsi, középső és nagy, hanem ve
gyes korosztályúak, amiként a családok
ban sem különülnek el a kisebb és na
gyobb gyermekek, hanem együtt alkotják 
a család közösségét. Ezzel mintegy lehe
tővé válik, hogy a kisebbek tanuljanak 
tapasztalatokat és helyes magatartási 
formákat a nagyobbaktól. Az óvoda ok
tatási programjában túlnyomó szerepet 
kapott a közvetlen tapasztalatszerzésen 
alapuló ismeretszerzés. Ennek érde
kében gyakran sétálnak, utaznak, kirán
dulnak. Sok hátizsákos kirándulást 
szerveznek minden évszakra, amelyeken 
közvetlenül szembesülhetnek a termé
szet rendjével, törvényszerűségeivel, 
jelenségeivel. Megtanulhatják szeretni

és védeni a természetet. A kirándulások
ról mindig hoznak növényeket, termé
seket. Megismerik a gyógynövényeket és 
azok hatását. Megszárítják és teát főz
nek belőlük. A csoportszobák mindegyi
kében rendelkezésükre áll a kis villany- 
tűzhely, amelyen főzhetnek, süthetnek. 
Ottlétemkor éppen citromfüvet szedett 
az egyik csoport. Amikor megismerked
nek az egyes mesterségekkel, maguk is 
gyakorolják azokat. PL: a pékségben vol
tak látogatóban- természetesen ők is süt
nek kenyeret, kiflit, zsemlét, perecet.

De sütnek süteményt is, szezon 
szerint, vagy azonkívül. PL: 
almás pitét, cseresznyés rétest, 
vagy főznek szilvás gombócot 
szilvaérés idején. A családok 

meghívják a csoportokat kertes házaik
ba, kertjeikbe dióverésre, szüretre, kuko
ricatörésre. Ilyen alkalmakkal ismer
kednek a kerti növényekkel, azok terme
lésével, gondozásával, továbbá a termé
sekkel és azok felhasználásával. Az 
élményszerzést követi a tapasztalatok 
feldolgozása, a maguk sokféleségében. 
PL: kukoricatörés után lemorzsolják, 
szeleltetik, felfűzik, megfőzik, pattog
tatják, csutkájából csutkababát, csuhá
jából csuhéj játékokat, figurákat készí
tenek. Tapasztalataik és tevékenysége
ik alapján megtanulják értékelni az 
emberi fáradozás gyümölcseit, miközben 
maguk is ügyesednek, okosodnak. A gaz

dag programmal gazdagodik az éle
tük. Olyan gazdag a tevékenysé
gek skálája, hogy sorolni is alig le
het. Az élmények és munkák meg
élt örömein keresztül forrnak össze 
családi közösséggé. Mindezekhez 
hozzájárul még az ünnepek közös 
öröme: karácsony, Mikulás, farsan
gi bál, születésnapok, húsvét, 
anyák napja, gyermeknap és a 
nagyok búcsúztatása. Most gyer
meknapra készülődik az óvoda, 
amelyre ajándékokat készítenek. 
Kérdésemre, hogy vajon érdemes-e 
manapság gyermeknek lenni, az 
óvoda vezetője így válaszol: “Feltét

lenül érdemes, mert a gyermekvállalás 
nem lehet az anyagi helyzetünk függ
vénye. Rajtunk áll, hogy a gyermekek jól 
érezzék magukat a világban. Ennek ér
dekében kell cselekednünk és mindent 
megtenni azért, hogy széppé tegyük az 
életet számukra."

Jó lenne, ha nem csak az óvodák, ha
nem a társadalom vezetői is ennek a gon
dolatnak a jegyében munkálkodnának, 
hogy érdemessé tegyék az életet új életek 
fogadására.

Trubicza Ágnes

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK BALLAGÁSRA 
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT!

OLVASÓSZEMÜVEGEK KEDVEZŐ 
ÁRON!

FILMKIDOLGOZÁS 1 ÓRA ALATT!
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Független közéleti lap. V. évf. 11. 1997.06.06. 

INGYENES! Megjelenik havonta kétszer.

.Azért vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne.

HOGY NE A PLETYKÁBÓL TUDJA MEG

AZ 1997. MÁJUS 20-AI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS DÖNTÉSEI
1. A két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló polgár- 
mesteri tájékoztató tárgyalá
sakor a legnagyobb vitát a 
Nagycsaládosok Országos E- 
gyesülete Oroszlányi Cso
portja “Esély a lakhatáshoz” 
program váltotta ki. A csoport 
még a múlt év augusztusában 
fordult azzal az igénnyel az 
önkormányzathoz, hogy támo
gassa a nagycsaládosok lakás- 
építési akcióját ingyenes te
lekátadással. A képviselő-tes
tület bizottsága többször fog
lalkozott a témával, tárgyalt 
az egyesület képviselővel. Az 
a vélemény fogalmazódott 
meg, hogy az egyesület dol
gozzon ki lakásépítési konst
rukciót, nyújtson biztosítékot 
a program megvalósítására. A  
tájékoztató szerint ez meg
nyugtató módon nem történt 
meg, ezért a telkek ingyenes 
átadására a polgármester sa
ját hatáskörében nem köt 
szerződést. A képviselő-tes
tület úgy határozott, hogy há
rom héten belül összevont 
bizottsági ülésen tárgyalják 
meg az “Esély a lakhatáshoz” 
program támogatásának le
hetőségét.
2. A város 1997. évi költség- 
vetését módosította a képvi
selő-testület egyrészt az álla
mi pénzeszközök, támogatá-

Tárnok Mihály
Sétáink

Sétáink alatt 
Susogtak a fák,
S fehérbe öltözött 
Az illatos akác.

Hosszú árnyéksereg 
Ölelgetett minket,
S boronálta össze,
Ifjú szíveinket.

sok biztosítása, másrészt az 
1996. évi intézményi pénz- 
maradványok felülvizsgálata 
és jóváhagyása kapcsán.
3. A képviselő-testület mó
dosította a közterületek rend
jéről és használatáról szóló 
rendeletét is. A módosításra 
lényegében csak formai okok 
miatt került sor - a közterület 
használati díjakat ezentúl a 
képviselő-testületi határozat 
tartalmazza a rendeleti forma 
helyett és az ezzel kapcsolatos 
jogköröket nem a jegyző, ha
nem a polgármester gyakorol
ja -, a közterületek használa
tának szempontjai, a díjak 
egyébként változatlanok ma
radtak.
4. Oroszlány város jegyzője, 
mint a hivatal vezetője adott 
tájékoztatót a Polgármesteri 
Hivatal 1993. óta végzett ha
tósági tevékenységéről. A tá
jékoztató elemezte a hivatali 
hatósági munka színvonalát, 
bemutatta az ügyiratforgalom 
alakulását, az ügykörök és 
ügyszámok változását, ten
denciáját, a feladatváltozá
sokat és azok következmé
nyeit, a köztisztviselői kar 
összetételét, létszámát, a 
munkavégzést és az ügyfélki
szolgálást segítő technikai 
fejlesztéseket. A képviselő- 
testület több tagja elismerés-

alatt...

Megtorpant a szél, mely 
Lágy szellővé válva, 
Kirajzolta tested, 
Könnyű kis ruhádra.

Csókba fúltunk össze. 
Megállt -egy pillanat- 
Mély lélegzésnyire,
A mosolygó Tavasz.

TARTALOM
ZÁMBÓ KORNÉL FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 

ÍGY LÁTOTT MINKET...
A SZÉLKAKAS(OK)

A VIRÁGKÖTŐ BAJNOK

sel szólt a hivatal államigaz
gatási hatósági munkájáról, a 
képviselő-testület munkáját 
előkészítő, döntéseit végrehaj
tó tevékenységről. A képvi
selő-testület a tájékoztatót 
elfogadta.
5. Az Oroszlányi Távhőszol- 
gáltató Kft., mint a képviselő- 
testület által alapított gazda
sági társaság számolt be 
1996. évi tevékenységéről. A 
társaság 1996. évi fő felada
tait a távhőszolgáltatás fo
lyamatos, zavartalan biztosí
tásában, az eredményes gaz
dálkodás feltételeinek megte
remtésében, a városi uszoda 
működtetésében jelölte meg. 
1996-ban a szolgáltatás üzem
zavar nélküli, folyamatos volt, 
a panaszbejelentések száma 
viszonylag csekély mértékű. A  
fűtéskorszerűsítésben részt 
vett lakóépületek esetében a 
hibabejelentések száma jelen
tősen lecsökkent, ezeknek az 
épületeknek a hőfelhaszná
lása pedig a városi átlagnál 
15-20%-kal alacsonyabb. A 
társaság gazdálkodását befo
lyásolta az átlagosnál hide
gebb időjárás és az igen hosz- 
szú fűtési idény, ennek elle
nére 1996. évi gazdálkodása 
eredménnyel zárult. Továbbra 
is nagymértékű volt a fo
gyasztói díjhátralék, több

mint 12 millió forint be
szedése érdekében kellett in
tézkedni. A  képviselő-testület 
elismeréssel szólt a városi 
uszoda és a strand jó színvo
nalú üzemeltetéséről, és a 
Távhőszolgáltató Kft. tevé
kenységéről szóló beszámolót 
elfogadta.
6. A közoktatásról szóló tör
vény a nevelési és oktatási in
tézmények számára kötele
zően előírja a nevelési és pe
dagógiai programok elkészí
tését, amelyeket a nevelőtes
tületek fogadnak el és a fenn
tartó hagy jóvá. Hatodik napi
rendi pontja tárgyalásakor az 
ezzel kapcsolatos fenntartói 
feladatait határozta meg a 
képviselő-testület.
7. A képviselő-testület felhí
vást bocsátott ki városi kitün
tetések adományozására, a- 
melyben kéri a városban mű
ködő pártok, szervezetek, 
egyesületek, közösségek tag
jait, a város lakosságát, hogy 
adjanak indokolással ellátott 
javaslatokat a kitüntetettekre 
1997. július 18-áig. Adomá
nyozható:
1 “Oroszlány város díszpol
gára” cím, 1 “Oroszlányért” 
vésetű aranygyűrű kitün
tetés, 5 “Oroszlányért” elne
vezésű kitüntető díszoklevél.

-Asper-

A SZABAD SZAKMAI VÉLEMÉNYEK OLDJÁK AZ 
ELLENTÉTEKET

BESZÉLGETÉS A VÉRT 
VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL, VAS LÁSZLÓVAL
-1947-ben Tatabányán 

születtem, és eddigi élete
met is itt éltem le. így szü
letésemtől Tatabányán é- 
lek. Édesapám belgyó
gyász, röntgen-belgyó
gyász, majd Tatabányán 
1965-ben bekövetkezett 
haláláig megyei röntgen 
főorvos volt. Hogy miért a 
bányamérnöki hivatás 
mellett döntöttem, nem 
tudok egyértelmű ma
gyarázatot adni, a család
ban senki sem volt bá

nyász. Valószínű, hogy 
édesapám, aki abban az 
időben a “bánya-kórház” 
főorvosa volt, befolyással 
lehetett rám. Akkoriban az 
egész városnak volt egy 
ilyen orientációja. A  bá
nyászkodásnak a hatvanas 
években volt perspektívá
ja, bízni lehetett a bá
nyászat hosszú távú műkö
désében, fennmaradásá
ban, és ez közülünk töb
bek pályaválasztásában 
játszott hasonló szerepet.

Folytatás a  2. oldalon
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Lódri Csaba csöndes, szerény, 
már-már félszeg fiatalember, mentes 
a sztárallűröktől. Karinthy szavaival 
élve, neki igazán van mire sze
rénynek lennie. A hat évvel ezelőtt 
Szombathelyen dísznövénykertész
ként végzett fiú tavaly megnyerte a 
tatai Víz-Zene-Virág Fesztiválon a 
Virágkötő Világkupa magyarországi 
elődöntőjét. Előadásokat tart virág
kötő tanfolyamokon, miközben ké
pezi magát szakmailag, s szorgalma
san tanul angolul. Szakmai körök
ben elismert, jelentős személyiséggé, 
szakmája művészévé vált.

-Mi történt tavaly ó ta ?
-Első helyezésem alapján a magyar- 

országi Interflóra szervezet benevezett 
az Amszterdamban 1997. szeptember 03- 
07. között megrendezésre kerülő virágkö
tészeti világversenyre.

-M it tud erről a versenyről?
-Ez a verseny a szakma egyedüli 

világversenye és legrangosabb eseménye. 
A versenyzők Európa 17 Interflóra tag
országából, valamint az Egyesült Álla
mokból, Kanadából, Ausztráliából, Uj- 
Zélandból, Nagy-Britanniából és Japán

ból jönnek össze e nagy eseményre. 
Minden ország csak egy versenyzőt küld
het. A versenymunkákat részben kiál
lításon, részben színpadi show keretében 
tekintheti meg a nagyközönség. A kiál
lításra 30-50 ezer látogatót várnak a ren
dezők. A színpadon készülő verseny
munkákat 1800 néző láthatja a RAI 
Kongresszusi Központ színháztermében. 
Az Interflóra Világkupa a szakmai körö
kön túlmenően látványosságával min
denütt sok látogatót vonz és igen nagy a 
sajtóvisszhangja. A legutóbbi stockholmi 
világversenyt végigkísérte és programjá
ba beépítette a Svéd Televízió, melyből 
több televíziós társaság is átvette a su
gárzás jogát. Az írott sajtóban számos 
cikk jelent meg a rendezvényről és a 
szaksajtó világszerte hosszú beszámo
lókat szentelt a világversenynek. így lesz 
Hollandiában is, sőt a világkupával egy 
időben megrendezett Alsmeeri Virág
parádé miatt -ami a legnagyobb szabású 
virágkiállítás a világon- érdeklődők ez
reire lehet számítani.

-Hol tart a felkészü lésben ?
-A hazai felkészülés stádiumait a ha

zai szakmai körök figyelemmel kísér
hetik a Virágkötészet c. kiadványból. Ol
vasom a szakirodalmat és boltunkban 
gyakorlom folyamatosan a virágkötést.

Már minden gondolatom a verseny 
körül forog. Sajnos, a szakmai, művészi 
problémákban való elmélyülés, az erede
ti megoldások keresése mellett -sokszor 
helyett-, a technikai részletek és a szük
séges anyagiak előteremtése köti le 
időmet és energiám nagy részét. A méltó 
helytállás érdekében -miként az élspor
tolóknak is- szükséges nemzetközileg is
mert virágkötőmesterek felkészítő kur
zusain részt vennem..

-Mi az anyagi vonzata a felkészü lés
n ek?

-A felkészítő 3-4 kurzus, valamint a

világkupa költségei (utazás, szállás, nö
vényanyag és kellékek) több millió forin
tot tesznek ki, mely tetemes összeget sem 
én, sem családom nem tudja fedezni. 
Megtiszteltetés lenne számomra, ha 
itthoni felkészülésemhez, vagy a világ- 
versenyen való megjelenésemhez segít
séget tudnának nyújtani, hiszen Orosz
lányról eddig még senki nem vett részt 
ilyen rangos szakmai megmérettetésen. 
(Aki pénzzel kíván támogatni, megteheti 
a Bököd és Vidéke Takarékszövetke
zetnél vezetett 63000043-15400664 
számú pénzforgalmi számlára történő 
befizetéssel.)

-M ivel lenne elégedett a világ-kupán? 
-Ha szerencsésen kijutva Hollan

diába, pontosan, szépen megcsinálhat
nám azt, amit elterveztem. A többi már 
csak ráadás, az ottani fogadtatáson, a 
zsűrin múlik. Persze, a magam részéről 
mindent megteszek egy jó eredményért!

Aki teheti, kérjük,, tám ogassa ezt a te
h etséges  fia ta lem bert, hogy titkos re 
m ényei is váljanak valóra!

Szabolcs András

1~ "m I m ÖTj Ún TusTPROGRAMJA "I

I 7-én 17.45 TOP film SOLO - A TÖ-1 
I KÉLETES FEGYVER szín, amerikai I 
j akciófilm (16 éven felülieknek) 
j 10-én 17.45 TOP film DRAKULA j 
I HALOTT ÉS ÉLVEZI színes, szink-1 
I ronizált amerikai filmvígjáték 
j 14-én 10.00 MEGYEI HÍRLAPOK j 
j TALÁLKOZÓJA
I 14-én 17.45 TOP film LARRY FLYNT, | 
• A PROVOKÁTOR színes, amerikai film I 
J 15-én 15.00 és 17.30 BALETT VIZSGA { 
J 17-én 17.45 TOP film AZ ANGOL ] 
I BETEG színes, amerikai film I
I 18-án 20.00 I
Je g y  ó r a  m ú l v a  i t t  v a g y o k ]
I zenés nyáresti kabaré- Harsányi j 
I Gábor és Schütz Ila műsora !
1 21-én 17.45 TOP film SZÉP KIS NAP I 
[ színes, szinkr. amerikai film 
J 24-én TOP film MICHAEL színes,] 
I amerikai film I
I__________________________________________ I
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INGYENES! Megjelenik havonta kétszer.

,A zért vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne.

TISZTELT OLVASÓNK!TUDÓSÍTÁS A 
KÉPVISELŐTESTÜLET 
JÚNIUS 17-1 ÜLÉSÉRŐL
A Kossuth-szobor létesítésével kapcsolat

ban ki fogják kérni Katona Tamás és Ráday 
Mihály véleményét is- mondta szóbeli kie
gészítésében a polgármester. A tv nyilvá
nosságát felhasználva gratulált Likerecz 
Jánosnak és az egész családnak az Ifjúsági 
Világbajnokságon elért III. helyezéséhez.

Második napirendként módosította a tes
tület a város költségvetését. Ezt követően 
sürgősségi indítványként a középiskolák a 
megyei szakképzési keretből igényeltek tá
mogatást. Az igényeket a képviselő-testület 
támogatta.

A negyedik napirendként tárgyalták a 
szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről szó
ló előterjesztést. Az értékesítés kikerült az 
alternatívák közül, a végleges megoldásig a 
korábbi üzemeltetővel fog szerződni az 
önkormányzat.

Az ötödik napirend tárgyalása során meg
tudtuk, hogy 11 oroszlányi vállalkozó kez
deményezte a városkapu épület megvéte
lét, felújítását és üzleti alapon történő 
hasznosítását. A testület támogatta a ter
vet.

A következő -hatodik- napirendként a vá
rosban működő karitatív szervezetek más
sal nem pótolható tevékenységéről hallga
tott meg a testület tájékoztatót. A polgár- 
mester megköszönte a szervezetek - Vörös- 
kereszt, Református Nőszövetség, Máltai 
Szeretetszolgálat - eredményes tevékeny
ségét, az önkéntes aktívák pénzben kife- 
jezhetetlen odaadó, lelkes munkáját.

Hetedik napirendi pontként a város mun
kaerőhelyzetét vizsgálta meg a testület. A 
tényleges munkaerőigény 110 fő, s mintegy 
60 fős közhasznú foglalkoztatás. Ez kevés. 
A munkanélküliek csaknem fele 8 osztá
lyos, vagy annál alacsonyabb végzettségű 
(fizikai) férfi, 20 és 44 év között. Ahhoz, 
hogy olyan sikeresen kerüljünk ki a krí
zishelyzetből, mint Esztergom vagy Szé
kesfehérvár, úgy tűnik, nincs elég szellemi 
tőke, kvalifikált munkaerő. Készüljön -fo
galmazódott meg- a város foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítésére is előterjesztés.

Kérdések, interpellációk után zárt ülés 
következett. Itt döntöttek az önkormányzat 
hitelfelvételéről, s személyi ügyekről. A 
gimnázium igazgatói megbízását ismét 
Hrubi Gábor, a Műszaki Középiskoláét 
Varga István, a Józse/ Attila Általános Is
koláét Farkas völgyi Ákos, a Kossuth Óvo
dáét Barla Szabó Miklósné nyerte el. A Pe
dagógiai Szakszolgálat vezetője Bárány 
Lászlóné, az 5. sz. Általános Iskola megbí
zott igazgatója Iván Lászlóné lett. (Két pá
lyázót elutasított a képviselő-testület.)

Az ülés a késő esti órákban fejeződött be.

TARTALOM
A KÉTSZERES VILÁGBAJNOK 

MINISZTERI LEVÉL 
BALETT GÁLA 

BESZÉLGETÉS VÉRT IGAZGATÓKKAL 
KULCSÁRÉK MÉG MAJKON

Rövid két hónapra “jórészt anyagi okok 
miatt” búcsúzni vagyunk kénytelenek 
Önöktől. Most a nyári szünet előtti utolsó 
ingyenes számunkat tartják kezükben.

Legközelebb augusztus 29-én - ha Önök 
is úgy akarják- szilárd anyagi alapokon ál
ló, előfizethető hetilapként szeretnénk mi
nél több lakásba eljutva tudósítani orosz
lányi emberekről, hírekről, eseményekről, 
eredményekről és gondokról az oroszlányi
akat és a városkörnyék érdeklődő közön
ségét!

Szeretnénk közös ügyeinkben olvasóink
kal egyetlen hatalmas, láthatatlanul léte
ző körbe rendeződve előhívni a “hely szel
lemét”. Jó szerencsével, nyílt, egyszerű ő- 
szinteséggel, sokféleségünket türelemmel, 
igazsággal, szeretettel elviselve, testvéri e- 
gyenlőségben, azonos jogokkal, de koránt
sem azonos esélyekkel, szabadságunkat 
megőrizve, segítsünk egymásnak jobbik 
önmagunkra találni! így közösen hama
rabb felismerjük talán lehetőségeinket és 
hibáinkból okulva eredményesebbek le
hetünk.

Ez az izgalmas szellemi kaland ugye 
megér Önnek is heti 25,- Ft-ot? Ez épp 
annyi, hogy ki tudjuk fizetni a nyomda- 
számlát, de még nem jelent anyagi meg
terhelést a legkisebb jövedelműeknek sem. 
A szerkesztőség tagjai, a szerzők továbbra 
is vállalják az önkéntes, ellenszolgáltatás 
nélküli közösségszolgálatot. Lássuk, mit is 
tettünk az elmúlt néhány hónap alatt?

Figyelemmel kísérhették olvasóink a 
képviselő-testület tevékenységét, megis
merhették határozatait, rendeletéit, a gáz
ügy fordulatait, a TÁVHŐ korszerűsítési 
lehetőségeit, de szóltunk a felfestés és az 
előírás szerinti világítás nélkül használt 
gyalogátkelő veszélyeiről -ez a mai napig 
látható-, nem látható azonban az idős há
zaspárt saját lakásában gumibottal lec
kéztető rendőrök további sorsa. Talán, 
mert úgy hisszük, minden csoda három 
napig tart? Olvashattak szelídebb csodák
ról is. A keresztény fiatalok betegápoló 
szolgálatáról, a Magyar Zongorás Trió 
koncertjéről, a maros vásárhelyi színház 
katartikus előadásáról, gyermekeink al
kotó, teremtő fantáziájáról, sportolóink 
eredményeiről, elismerést érdemlő helyt
állásáról.

Megismerkedtünk városunk falusi múlt
jával, Babicskával, s az általa átörökített 
hagyományokkal. Okos tanácsokat kap
hattunk gyermekneveléshez, otthoni tanu
láshoz, megismerkedtünk a díszmadár- és 
kutyatartás fortélyaival, szóltunk a ta
vaszi közlekedés veszélyeiről. Ott voltunk 
-már amikor meghívást kaptunk- váro
sunk jelentős eseményein, hűségesen be

számoltunk a város Vért központért foly
tatott sikeres küzdelméről. Közöltük ol
vasóink leveleit -melyekre illetékesektől 
csak ritkán jött válasz. Felvillantottuk a 
közöttünk élő jelentős személyiségek 
portréját. Hitelesen igyekeztünk tájékoz
tatni Önöket közös otthonunk, Oroszlány 
mindennapjairól. Köszönjük mindazok
nak, akik közügyeinkben tollat fogtak, s 
önkéntes munkatársaink lettek! Köszön
jük támogatóink anyagi segítségét. S re
méljük, hogy létszámuk a jövőben tovább 
növekedhet.

Reméljük, hogy nem csak a lapot sze
retettel, felelősséggel, s áldozatos, ellen
szolgáltatás nélküli munkával készítő 
szerkesztőknek -kiknek köre nagy örö
münkre folyamatosan bővül-, hanem váro
sunk valamennyi tisztességes, öntudatos 
polgárának fontos a KÉTHETES, mint az 
objektív tájékoztatás eszköze, a mint a 
helyi nyilvánosság pártoktól független, a 
humanista és demokratikus értékek iránt 
elkötelezett fóruma!

Külön is köszönjük a “Hálózat a De
mokráciáért” program anyagi támoga
tását, mely biztosította számunkra a má
jusi és a júniusi megjelenést, valamint egy 
újságíró tanfolyam eredményes lebonyo
lítását.

Kérem, előfizetésükkel segítsék elő, 
hogy továbbra is “csak” az olvasóinktól 
függő és csupán az igazságnak tartozó, 
nyilvános, demokratikus sajtófórumként 
szolgálhassuk Önöket! Lapunk egy hónap
ra 100,- Ft, tehát az év utolsó 4 hónapjára 
400,- Ft-ért fizethető elő az MKK informá
ciójában, valamint a főszerkesztő eredeti 
aláírásával hitelesített megbízó levéllel 
ellátott, önkéntes előfizető-gyűjtőinknél, 
és a KÉTHETES emblémával jelzett üzletek
ben, közintézményekben.

A tervezett heti megjelenés ellenére is 
őrizzük a KÉTHETES nevet, részben mert 
ezzel is jelezni szeretnénk lapunk foly
tonosságát, részben azért, mert lapunk 
tartalma szándékunk szerint két hetet fog 
majd át -az elmúlt hét történései mellett, a 
következő hét eseményeinek ismertetésé
vel is kívánunk rendszeresen foglalkozni 
Az eddigi tartalmi sokszínűség megőrzé
sével, a heti megjelenés következtében 
frissebbek, aktuálisabbak leszünk!

A lakossági hirdetési rovat megnyitásá
val reményünk szerint közvetlen gyakor
lati hasznosságra is szert tehetünk.

Amennyiben célkitűzésünk elnyerte tet
szését, kérem, előfizetésével segítse elő 
céljaink megvalósítását.

Lapunk sorsa az Ön kezében van!
Üdvözlet az olvasónak!

Szabolcs András



Oroszlány Barátainak Köre 
és a Bányász Klub Alapítvány 
közös rendezésében színvona
las hangversenyt hallgathat
tunk május 31-én este. Min
dig szívesen jövünk szülőváro
sunkba, hiszen hazajövünk - 
hangzott el a művészek szá
mára rendezett fogadáson.

Csodálatos, szinte családias 
hangulat hatotta át azokat, a- 
kik szombaton este kisétáltak 
az evangélikus templomba. 
Nagyszerű kezdeményezés el
ső eseménye, hogy a váro
sunkból származó, komolyze
nei pályán befutott művésze
ink másfél órás koncertet ad
tak. Nagy István nyug. gim
náziumi tanár, az est főszer
vezője vállalta a házigazda 
szerepet. Milán Zoltánná és 
Bóna Ilona kísérték és segí
tették a művészeket. Nagy ta
nár úr kedves szavaival ,Ösz- 
szekötötte a műsorszámokat.

Modrián József hegedűmű
vész kislányával és nejével, 
Modriánné Ródi Ildikóval 
együtt a hangszerek segítsé
gével az otthon melegét vará
zsolták közénk.

Vékey Marianna zongorajá-
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BALRTT (qALA
Az idén is -Dürgőné Csáky 

Mária vezetésével- immár 
nyolcadszor népesült be a 
Művelődési Központ aulája. 
Izgatott, kipirult gyerekar
cok, a várakozás izgalma min
denütt.

Hogy miért? Sokan közülük 
először léptek színpadra, hogy 
bemutassák a “nagyérdemű
nek”, mit is tanultak, tudnak. 
Sok munka, figyelem kellett a 
zene és a mozgás összhang
jához. Idén 170 gyerek libbent 
elénk. A kicsik pöttyös, sárga 
kavalkádjával kezdődött az 
előadás. Mosolyt csalt az ar
cokra az aprók serege, büsz
keség volt látni az ovisok, elő- 
képzősök tánccal előadott 
meséjét.

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola balett osztálya több 
számmal ejtett ámulatba 
mindannyiunkat. Itt tanórai 
kereten belül is ismerkedhet
nek a balettművészet rejtel
meivel. Gratulálunk nekik is.

A klasszikus balett negye
dikesei már igen komoly, lé
péseiben összetett produkciót 
mutattak be. Ok már hosszú 
évek munkájának gyümölcsét 
tárták elénk.

A gyerekek közül sokan és 
szívesen választják a jazzba- 
lettet. Ez kicsit könnyebb

■ KÉTHETES — —
Városunk komolyzenei esiifogai

M ájus esPi hangverseny az 
oroszlányi evangélikus Pemplomhan

Nagy István, az est főszervezője és a csákvári 
Református Énekkar

téka betöltötte a templomot, 
kedves, szerény mosolya meg
hatott bennünket.

Varga Zoltán kürtművész 
bebizonyította, hogy milyen 
csodálatos hangja van hang
szerének. Nyugodt egyszerű

hangvétel, igen vonzó 
lehetőség. Ahogy az el
sős, másodikos osztályok 
perdültek-fordultak, ö- 
röm volt nézni!
Komoly darabokkal kö
vetkeztek a nagyobbak. 

A zene, a mozgás, a ruha össz
hangja érzéseket mondott el - 
a tánc nyelvén.

Büszkeségeinket is láthat
ta, aki részese volt az előadá
soknak. Hucker Katalin O- 
roszlányból indult, most Pé
csett növendéke a balettisko
lának. Tánca fergeteges, ma
gával ragadó volt.

A Mirandolina? Kétszer ad
ták elő az Országos Táncmű
vészeti Fesztiválra koreog- 
rafált számukat. Nem csoda, 
hisz ott “karakter tánc” kate
góriában első helyen végez
tek. A táncot látva nem cso
dáljuk. Gratulálunk!

A ruhák, a táncok Csáky 
Mária ötletei. Neki az MKK 
igazgatója levélben is megkö
szönte a kiváló munkát, amit 
a táncpedagógus végzett, vé
gez. Az előadás sikeréhez a 
díszlet is hozzájárult, ami 
Nagygyörgy Lászlóné és Mé- 
szárosné Fehérvári Mónika 
munkája.

Köszönet mindannyiuknak, 
akik ezzel a szép estével meg
ajándékoztak bennünket!

B erghold  G abriella

sége, természetessége min
denkit megkapott. Ok hár
man már befutott művészek. 
Az est fénypontjaként közös 
fellépéssel lepték meg a kö
zönséget. Itt, szülővárosuk
ban játszottak először együtt,

A jó újságíró két alapvető 
tulajdonsága: gátlástalan a 
témával és alázatos az ol
vasóval szemben - mondta 
Nagy Zoltán Péter, a székes- 
fehérvári önkormányzat 
sajtóreferense a Komárom- 
Esztergom megyei újságírók 
találkozóján.
A Komárom-Esztergom Megyei 
Televíziók Egyesülete, a KÉM 
Közösségfejlesztők Egyesülete 
és a helyi művelődési központ 
által szervezett találkozó célja: 
a közösségi televízióknál, rádi
óknál, a városi és kisközségi la
poknál tapasztalt problémák, 
illetve az elért eredmények 
megvitatása volt. Székely An
tal, Oroszlány polgármestere 
köszöntőjében kiemelte a média 
és a hatalom együttműködé
sének fontosságát, hiszen e 
kettő harcának vesztesei polgá
rok lehetnek. E gondolathoz 
kapcsolódott Nagy Zoltán Péter 
előadása, melyben helyi de
mokrácia, helyi média problé
máiról beszélt. Fejér megye 
székhelyén folyamatban van az 
információtovábbítás új rend
szerének kidolgozása. A televí
ziós szekciót Kormos Ferenc, az 
ORITEL tévés üzletág vezetője 
(Oroszlány) és Kovács László 
rendező, MTV vezette. A közös
ségi tévék szakemberei közt 
építőjellegű eszmecsere alakult 
ki. Érintették többek között a

reméljük nem utoljára. Dicsé
ret érte a szervezőknek.

Dubnicz Diána első éves fő
iskolai hallgató, de már most 
csodálatos szoprán hangjával 
méltán vívta ki a közönség 
dicséretét. Az est vendégei a 
csákvári Református Kamara
kórus Kunstárné Takács Irén 
vezényletével nagyvilági dalo
kat adott elő, mely ünnepi 
hangulatot teremtett a padso
rok között. Ünnep is volt ez, 
igazi ünnep. A város köszön
tötte és ünnepelte, mint egy 
anya a gyermekeit.

Á hangverseny után Molnár 
Ferenc a Bányász Klub Ala
pítvány és Elekes Lászlóné  a 
Baráti Kör nevében egy kis 
beszélgetésre hívta meg a mű
vészeket a Bányász Klubba. A 
szépen díszített és terített 
asztal körül állva köszönték 
meg a szép estét, a szerve
zőknek pedig, hogy nyolc hó
napi komoly munka után i- 
lyen örömet szereztek ne
künk, oroszlányiaknak.

-Huszonhárom éve nem ját
szottam itthon -vallotta be 
Varga Zoltán. Szívesen jövünk 
máskor is, ha kell.
___________________________Ladóczky Éva

“Mit kíván a település és mit a 
szakma?”, “Létezik-e független 
média?”, “Hogyan lehet mérni, 
milyen műsorokat igényelnek 
az emberek?”, “Szükséges-e 
közvetíteni a képviselő-testületi 
üléseket?” témaköröket. A 
nyomtatott sajtó iránt érdeklő
dők a helyi lapok szerepéről be
szélgettek Gombkötő Gábor fő- 
szerkesztő és Keresztes József, 
a KÉM Közösségfejlesztők E- 
gyesületének elnöke vezetésé
vel. A sajtó feladata, hogy a lé
nyeget kiemelje, és könnyen, 
érthetően tálalja- mondta 
Gombkötő Gábor. A társadalom 
afelé halad, hogy az emberek 
inkább csak szűkebb környe
zetük megismerésére töreked
nek. Ebben kapnak növekvő 
sze-repet a helyi lapok. A rádiós 
szekció beszámolóján Kirschner 
Péter, a Magyar Rádió elnöki 
tanácsadója az újságírók fele
lősségét hangsúlyozta. Az új
ságírót -akár hivatásos, akár a- 
matőr-, amint egy sort is leír, 
kétirányú felelősség terheli a 
megbízást adó és az információt 
fogadók felé. Ez szakmai útmu
tatóként is szolgált azoknak a 
fiataloknak, akik elvégezték a 
Majki Népfőiskolái Társaság 
újságíró kurzusát, s a szombati 
találkozón átvették a tanfo
lyam elvégzését igazoló emlék
lapot.

Lovasi Andrea

KELT! SA JTÓ  M EN TEI TALÁLKOZÓJA A  
M ŰVELŐ DÉS! KÖZPONTBAN
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MUNKAHELYKERESÉS - 
ESÉLY JAVÍTÓ TRÉNING

O B S K M Ú LT
A KÉTSZERES VILÁGBAJNOK

A Majki Népfőiskolái Társa
ság munkanélküliek képzésére 
vállalkozott. Az elhelyezkedést 
segítő tréning megszervezésé
hez, lebonyolításához az Or
szágos Foglalkoztatási Alapít
ványtól pályázat útján 100.000 
forintot kapott.

A tréning két részből állt: 
mentálhigiénés és álláskeresé
si. A mentálhigiénés tréninget 
Deák Sándorné és Orosz Árpád 
vezették. Az intenzív, háromna
pos foglalkozás első óráiban 
nagy hozzáértéssel sikerült a 
teljesen különböző embereket 
egy jó csapattá összekovácsolni. 
Úgy beszéltek magukról és 
gondjaikról, mintha régről is
merték volna egymást.

Papné Nagy Erzsébet (Zsu
zsa) aki az álláskereső trénin
get vezette, ennélfogva már egy 
befogadó készségre felkészített 
csoporttal folytathatta a mun
kát.

Zsuzsa az e téren szerzett 
nagy tapasztalatával (ő a Me
gyei Álláskeresési Klub vezető
je) profi módon elméleti és hely
zetgyakorlatokkal sajátíttatta 
el hallgatóival az elhelyez
kedéshez szükséges legfonto
sabb tudnivalókat.

Például: Ki vagyok én, mit

akarok és mit nem, mit tudok, 
mire vagyok képes, mi az, amit 
keresek.

Elsajátították a mai igé
nyeknek megfelelő önéletraj
zok, pályázatok megírását. El
méletben megismerték, hogy 
kell bejelentkezni -felhívni- te
lefonon egy-egy munkahelyet, 
ott kit kell kérni, kivel kell be
szélni. Mi legyen a rövid bemu
tatkozás alapja, hogy maguk 
iránt az érdeklődést felkeltsék 
és a vége személyes találkozó 
legyen az illetékes vezetővel.

Áz elméletet gyakorlat kö
vette, amikor is “élesben” hív
ták a helybeni, megyei és me
gyén kívüli állást kínáló mun
kahelyeket.

Megfigyelhető volt, milyen 
magabiztosan beszéltek, pró
bálták eladni magukat. A  záró 
előadás dr. Kaestner Józsefé 
volt. A munkajogi alapisme
retek ide vonatkozó legfonto
sabb tudnivalóit próbálta köz
érthető nyelven ismertetni. A 
résztvevők szerint ez kiválóan 
sikerült. Összességében a trén
ingjó kezdeményezés volt, erről 
a záráson minden résztvevő így 
nyilatkozott.

Folytatás következik?
Fejes István

KEDVES SZÜLŐK!
Véget ért a tanév, Önök gyer

mekük bizonyítványát tartják ke
zükben, remélem elégedetten.

A tanév végén valami lezárult, 
s most arra kérem Önöket, gon
doljanak velünk együtt a jövőre.

Az elmúlt hét esztendőben 
Magyarországon több emberöl- 
tőnyi változást éltünk át, talán 
kicsit bele is fáradtunk. Azonban 
tanárokkal, oktatási szakembe
rekkel együtt úgy gondolom, hogy 
az az iskolarendszer, amiben Ö- 
nök is, én is felnőttünk, változta
tásra szorul.

Miért van szükség a változ
tatásra? Azért, mert az iskola- 
rendszer mind kevésbé szolgálja a 
jövőt: gyermekeink és az ország 
jövőjét. Sok elavult ismeretet ta
nít a magyar iskola, nem fordít 
kellő hangsúlyt az idegen nyelvek 
tanulására, az infoimatikára, az 
egyre inkább nélkülözhetetlen ál
lampolgári, életviteli és vállalko
zási ismeretekre.

Nem gyerekeinknek kell meg
változniuk, hogy “megfeleljenek” 
az iskola igényeinek, hanem az 
iskolának kell megváltoznia, 
hogy valóban alkalmas legyen 
gyermekeink sokirányú s egyen
ként eltérő képességeinek kibon
takoztatására.

Bár biztos vagyok abban, hogy 
a pedagógusok számára is szak
mai kihívást jelentenek az ok
tatás tartalmával kapcsolatos fel
adatok, a Nemzeti Alaptanterv - a 
NAT - elsősorban a gyerekek ér

dekeit szolgálja.
A mai iskola helyi ügy, így az 

Önök ügye is. Önökön múlik, mi 
történik az ezredforduló kör
nyékén az iskolában.

Ezért tartom nagyon fontos
nak, hogy Önök is minél jobban 
megismerhessék a Nemzeti Alap
tantervet. Arra kértem tehát 
munkatársaimat, oktatási, tájé
koztatási szakembereket, hogy az 
1998 szeptemberétől bevezetendő 
Nemzeti Alaptantervről és annak 
hatásáról a lehető legteljesebb 
képet nyújtsák Önöknek.

A Nemzeti Alaptantervet 
részletesen bemutató tájékoztató 
füzetet készítünk; napilapokban 
szülőknek szóló NAT-rovatokat 
indítunk; a rádió és televízió mű
sorában is igyekszünk Önökhöz 
minél több infoimációt eljuttatni.

Kérem, kísérje figyelemmel tö
rekvéseinket! A következő tanév 
kezdetéig jó pihenést, szép nyarat 
kívánok Önöknek és gyerme
küknek.

Budapest, 1997. június
Tisztelettel üdvözli
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Magyar Bálint 
művelődési és közoktatási 

miniszter

Az OBSK szék 
házában ta
lálkoztunk, a- 
mikor ügyes
bajos dolgait 
intézte. Már 
régebben meg
beszéltük, hogy 
alkalom ad
tán felidézzük 
ered m én yes , 
sikerekben bő

velkedő pályafutását. Ez most el
érkezett. Nem éppen könnyű fela
dat kerek egészében bemutatni egy 
olyan mozgalmas, fordulatokban 
gazdag sportmúltat, mint amilyen 
a súlyemelés szerelmeséé, Bagócs 
Jánosé volt. Nem mondanám bő
beszédű partnernek, mégis egy jó  
órát vettem igénybe idejéből. Az 
emlékezés tárházából csak úgy 
gördültek elő gondolatai. így: 

-Érdekesen indult ismerkedé
sem a sportággal. Nyolcadikos 
voltam, amikor egy disznóölésen 
több gyerek tengelyre akasztott 
kocsikerekeket emelgetett. Köz
tük volt a Csepel Autó egyik iga
zolt versenyzője is. Én is megpró
báltam. Elsőre többet emeltem 
idősebb pajtásomnál! Másnap 
már vitt is edzésre egyesületébe, 
a helyi iskola tornatermébe. Ott 
is ragadtam. Ez 1960-ban történt. 
Az engem patronáló fiú -aki ro
konom volt és ifjúsági korcso
portú- “árnyékában " szorgalma
san edzettem. Mindent próbáltam 
ellesni tőle. Sikerült! Ö magyar 
bajnokságot nyert, majd bevo
nult. Nekem egyre-másra jöttek a 
jó eredményeim, edzőm ekkor fel
figyelt rám. Nem kellett várnia 
sokáig első kiugró teljesítmé
nyemre. Alig voltam 16 éves, ami
kor szakításban világcsúcsot ér
tem el. Válogatott lettem. A két 
év után leszerelt patrónusom 
csak ámuldozott eredményeimet 
hallva. Ekkor én is 67,5 kg-ban 
indultam a versenyeken, s ezután 
őt is megvertem. Ettől kezdve 
mindenki az én skalpomra pályá
zott, sikertelenül. Hogy mi hozott 
döntő fordulatot az életemben? 
Nos, a válogatott keret tagság. 
Ilyen minőségben volt bőven le
hetőségem Pesten találkozni a 
nagy válogatottakkal 1962-ben. 
Itt ismertem meg többek között 
az oroszlányi Huszka Mihályt, 
aki az OBSK versenyzője volt. A 
tapasztalt sportember rögtön lát
ta, kivel áll szembe. Hívott, jöjjek 
Oroszlányba. Beleegyeztem. (A 
Csepel Autó időközben megszűnt, 
így egyesület nélkül maradtam. 
Lényeges volt számomra még, 
hogy Pest közelében laktam!) 
Huszka elintézte az akkori el
nökkel, csak úgy jön ő is dolgozni 
a városba, ha barátját is hozhat
ja. így történt, hogy oroszlányi la
kos lettem 1963 augusztusában. 
Új munkahelyemen nem várt kel
lemetlenség ért, ezért lázongtam. 
(A Szakma Kiváló Tanulója-ként 
végeztem el az esztergályos szak
mát, és nem szaktudásomnak 
megfelelő munkát végeztem.) Vé
gül Seregi János vezérigazgató
nak köszönhettem, hogy végleg 
itt maradtam. Más munkakörbe 
helyezett. Hogyan fogadtak sport- 
társaim? Ennyi év távlatából is 
csak azt mondhatom, nagy sze
retettel, ami igen-igen jólesett. 
Tisztelték eredményeimet, s ez 
sokat segített a későbbiek során.

Új barátokra leltem. Chudik La
jossal -mint évek múlva ez sajnos 
kiderült-, egy életre szóló barát
ságot kötöttem. Benedek János
hoz is -máig tartó- igaz sportba
rátság fűz. Mindenkor kölcsö
nösen támogattuk egymást a ke
mény munkában. Természetesen 
a többiekkel szintén jó volt a kap
csolatom.

-Elkezdődött a menetelés a si
kerek útján.

-Igen. Hallatlan kitartás, testi 
és lelkierő szinten tartása árán. 
Nem volt könnyű ezt egy évtize
den át tartani, de megérte. Na és 
az edzőm! Janky Sanyi bácsi sze
mélyében szakmailag kifogásta
lanul felkészült, szigorú, sokat 
követelő, emberséges irányítót 
kaptam. Figyelme mindenre ki
terjedt. Jól ismerte a hazai és a 
nemzetközi mezőnyt, a verseny
zőket. Ennek birtokában alapo
san fel tudott készíteni a különbö
ző szintű viadalokra. Rengeteg 
dolgot köszönhetek neki! Azt hi
szem, nem voltam rossz tanít
vány. Minden szereplésemet igen 
komolyan vettem, a lehető legjob
ban igyekeztem felkészülni taná
csai alapján. Közös erőfeszíté
sünk meg is hozta gyümölcsét. 
Eredményeimhez nem kell ma
gyarázatot fűznöm az elmondot
tak után. Súlycsoportomban (67,5 
kg) hétszer nyertem magyar baj
nokságot (ezeket általában Bu
dapesten rendezték); kétszer IBV- 
t (nemzetközi versenyt, Bukarest, 
Szombathely); négyszer EB-t, 
Szombathely, Szófia. A szófiai 
győzelem azért jelentős, mert 75 
kg-ban értem el. Két alkalommal 
lehettem a világ legjobbja Colom- 
busban (USA). Azt hiszem, ezzel 
a sikeremmel nekem sikerült e- 
lőször a világba röppentenem O- 
roszlány nevét! 1968-ban a mexi
kói olimpián 6. helyezett lettem. 
Nem lehet szavakkal elmondani, 
milyen érzés győztesen képviselni 
a magyar színeket és a szűkebb 
pátriát! Edzőm és családom is 
büszke volt csillogó érmeimre! 
Társaim is felnéztek rám.

-Aztán váratlanul az út végére 
ért.

-1974-ben egy versenyen meg
sérültem, de gyorsan felépültem. 
Az 1975-ös magyar bajnokságon 
még indultam, ám csak 2. lettem. 
(Sanyi bácsi mellett már egy éve 
ekkor edzősködtem.) Ez nem volt 
elegendő nekem, s úgy döntöttem, 
hogy abbahagyom az aktív spor
tolást. Ennek lezárásával egy ne
hezebb út kezdődött számomra: 
az edzősködés. Buzgón vágtam 
neki a feladatnak. Nehéz, de szép 
évek voltak ezek. Sikeresnek íté
lem meg őket, mert ez idő alatt 
102 magyar, számtalan nemzet
közi győzelmet -EB, VB- sze
reztek tanítványaim. Kiemel
kedők eredményeikkel az ifj. Ba
ranyai János (75 kg), a felnőtt Ba- 
lázsfi Zoltán (90 kg) és az Orosz
lányban kezdett Földi Csilla (46 
kg), aki 1992-es távozásakor ki
lencszeres (!) Európa-bajnokí cím 
birtokosa volt. Ekkor hagytam 
abba az edzősködést. Azóta csak 
alkalomszerűen edzősködöm.

Végszó: 1995-ben megalakult 
az OVSE (Oroszlányi Városi Súly
emelő Egyesület), annak vagyok 
ma is az elnöke.

Szép pályafutás volt!
-Bükki-
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BESZÉLGETÉS VÉRT IGAZGATÓKKAL
A Bakodon élő Zsebők István 

szakmai életútját így foglalta 
össze:

Az ún. “Üteg utcai” Villa- 
mosenergia-ipari Techni
kumban Budapesten, 1969- 
ben érettségiztem és tech
nikusi minősítést szereztem. 
Tanulmányaimat a Budapesti 
Műszaki Egyetem Villamos- 
mérnöki Karán folytattam, 
ahol 1975-ben védtem meg

í"

villamosmérnöki diplo
mámat. Az egyetemi tanul
mányaim befejezése óta - 
különböző munkakörökben- 
az Oroszlányi Hőerőműben 
dolgozom. A vállalat üzemvi
teli osztályán kezdtem, majd 
1976-82 között a karbantar
tási főosztályon dolgozva sa
játítottam el és fejlesztettem 
tovább a villamosenergia
termelés technológiai, kar
bantartási módszereit, majd 
az irányítás számítógépes 
megvalósításán dolgoztam. 
1982-91 között először az 
erősáramú karbantartási ü- 
zemvezetői, majd karban
tartási főosztályvezetői fela
datok elvégzésével bíztak 
meg. Utóbbi munkaköröm
ben (1985-től) illetékessé
gem már az erőmű gépészeti 
karbantartására is kiter
jedt. A vállalati karbantar
tás magába foglalta a mű
szaki-gazdasági (teljesít
mény-, költség-, kapacitás-, 
technológiai-tervezés) elő
készítését, a végrehajtás irá
nyítását, az utókalkulációt, 
elemzést. Továbbképeztem 
magam, részt vettem a vál
lalati átalakulást előkészítő 
vagyonértékelési munká
ban. Munkaköri pályázaton 
1991-ben az Oroszlányi Erő
mű üzemigazgatói megbí
zást nyertem el. így ettől 
kezdve irányítom az erőmű 
operatív műszaki és gazda
sági feladatainak végrehaj
tását. 1992-ben mérnök-ü
zemgazdász oklevelet, képe
sítést szereztem a budapesti 
Pénzügyi és Számviteli Főis

kola ipari ágazatán. A cég 
társasági szerkezetének mó
dosulása szerint, majd 1996- 
tól bővült tartalommal, mint 
erőműigazgató végzem mun
kámat. 1997. április 11-től a 
Vért Igazgatótanácsának 
tagjaként a jelen és a jövő 
feladataival, lehetőségeink
kel az eddigieknél is foko
zottabb mértékben foglal
kozom.

-Eddigi tapasztalatai alapján 
az április 11-én bekövetkezett 
változásokat is figyelembe véve, 
miként ítéli meg a Vért lehe
tőségeit?

-A Vért új vezetői teljesen új 
munkastílust vezettek be, ked
vező légkör alakult ki. A Vért 
helyzete, várhatóan még ebben 
az évben stabilizálódik. Az a 
cél, hogy az oroszlányi szénnel 
minél több villamos energiát és 
kapcsolt hőenergiát kedvező 
áron termelhessünk.

-Milyen intézkedéseket fogal
mazott meg az Rt. az 1997-es 
évre?

-A társaság igazgatósága az 
1997. évi üzletpolitikai intéz
kedési tervben fogalmazta meg, 
melyeket az áprilisi közgyűlés 
határozatai szerint kell végre
hajtani. Az ágazati bérmegálla
podásban foglalt 18%-os kere
setnövekedés betartása mellett, 
kb. 5%-os létszámcsökkenés 
esetén a bérköltségek további 
13%-kal növekedhetnek. így 
1997-ben a spontán létszám- 
csökkenésen túl, a munkaerő 
kívánatos szakmai összetétele 
érdekében, a föld alatti munka- 
vállalókat nem érintő 239 fős 
tervszerű létszámleépítéssel 
számolunk. Fokozott állapotel
lenőrzéssel, a karbantartások 
hatékonyságának növelésével 
emelni kell mindhárom erőmű 
rendelkezésre-állásának kész
ségét, mellyel a szerződés sze
rinti villamosenergia-értékesí- 
tés kedvezőbben biztosítható. 
Visszamenőleg, 1994-től kedve
zően át kell világítani vala
mennyi termelő egység költ
ségfelhasználását. A társaság 
általános költségeit és az amor
tizációs elszámolást is felül kell 
vizsgálni. A beruházási és felú
jítási ráfordítások hatékonysá
gának növelésére a források fel- 
használásában kb. 20% (500 M 
Ft) megtakarítást kell elérni. A 
pénzügyi hatékonyság növelé
sére megszorító, javító intézke
désekkel havi bontású pénzügyi 
tervet (cash fiow) kell készíteni. 
A foglalkoztatottság hatékony
ságát a munkaidőalap jobb ki
használásával, a munkaválla
lók és érdekképviseleti szervek 
rendszeres tájékoztatásával is 
növelni kell. Gondoskodunk ar
ról, hogy az intézkedési tervet

és az időarányos végrehajtás 
eredményeit a munkavállalók 
széles köre ismerje meg.

-Milyen lehetőségekkel számol 
a Vért az erőművi felújítások, 
bővítések terén ?

-Váijuk az MVM Rt. pályáza
ti kiírását, mely egységes ke
retben fogja megadni, hogy mi
lyen feltételekkel lehet új erő
mű építésében gondolkodni. 
Versenyben lesz Ajka, Bakony, 
Borsod, Oroszlány-Tatabánya 
és Pécs térsége. Az oroszlánja 
szén önköltsége alapján ver
senyképes tüzelőanyag az ener
getikában. így a bánhidai 
1x150 MW-os bővítés, valamint 
az oroszlánja blokkok felújítá
sának és 2x150 MW-os bőví
tésének projektjei szóba kell, 
hogy jöjjenek. Ezek a tervek 
koncepció szintjén már elké
szültek, így a társaság várha
tóim ezekkel a projektekkel fog 
indulni az MVM Rt. által kiírás
ra kerülő pályázatokon.

Szálkái Sándor oki. bánya
mérnök, oroszlányi lakost, a 
Vért bányaigazgatóját nem kell 
bemutatni, hiszen városunkban 
szinte mindenki ismeri. Eddigi 
életútját, szakmai tevékenységét 
röviden így foglalhatjuk össze:

1944-ben született Eger- 
baktán. Gimnáziumi érett
ségi után a miskolci Nehéz
ipari Műszaki Egyetemen 
1969-ben bányamérnöki dip
lomát szerzett. 1975-ig Ózd 
vidéki szénbányáknál dolgo
zott, amikor az Oroszlányi 
Szénbányákhoz került. Eb
ben az évben gazdasági mér
nöki oklevelet is szerzett. Az 
Oroszlányi Szénbányáknál 
1975-79 között az épülő 
márkushegyi bánya bánya
építési beruházási osztályán 
beosztott mérnök, majd te
rületi főmérnök. 1980-90 kö
zött először termelési fő
mérnök, majd felelős műsza
ki vezető a Márkushegyi Bá
nyaüzemben. 1990-92 között 
az Oroszlányi Szénbányák 
Központi Bányamentő Állo
másának parancsnoka. Az 
integrációt megelőzően, 
1993-94 között az Oroszlányi 
Bányák Kft. összevont bá
nyaüzemi igazgatója. A Vért 
létrejöttét követően 1994-96 
között bányászati vezérigaz
gató-helyettes. 1996. június 
8-tól -jelenleg is- a Vértesi 
Erőmű Rt. Oroszlányi Bá
nyaigazgatóság bányaigaz
gatója.

A már csaknem másfél év 
tizede történt tragédia színhe
lyén, a Márkushegyi Bányaü
zemben beszélgetünk. A  beszél
getésből a bányászatba, a bá
nyászatban foglalkoztatottak

iránt és az oroszlányi térség jö 
vőjébe vetett töretlen hit csendül 
ki.

-Az intézkedési terv ism e
retében melyik az a 3 fő  feladat, 
melyet kiemelne 1997-ben vár
ható munkája rengetegéből?

-A személjd feltételrendszert 
érintően a kvalifikált bányász 
szakemberek (pl. vájár) bizto
sítása nem kis feladat. A bá
nyászati bérek nem, vagy csak 
alig haladják meg az egyéb 
iparágakban dolgozók bérét. A 
80-as évektől kezdődött jöve
delemcsökkenés mellett, a bé
rek a beépült bányász kedvez
mények (hűségpénz, bányász 
lakás támogatás stb.) egjuitt 
igen alacsonyak, és havi 3-4 
pótműszak bérét is tartalmaz
zák. A termelés technikai hátte
rének biztosítása még komo
lyabb gond. Ugyanis 10-15 éves, 
folyamatos karbantartást i- 
génylő, ma már korszerűnek 
nem nevezhető biztosító beren
dezések, folyamatos szállítóbe
rendezések, villamos berende
zések felújítása vagy pótlása 
elengedhetetlenül fontos fela
dat. A megfelelő jövőkép bizto
sításához szükséges, hogy a 
2000. év elején a jelenlegi 2000 
Kt/év termelésből kieső 500 
Kt/év kapacitást mezőcsatolás
sal biztosítsuk. Ezek a mezőcsa
tolások kb. 3-3,5 év alatt, mint
egy 3,5 Mrd Ft-os beruházással 
valósíthatók meg. A térképen 
láthatók a jelenlegi márkushe- 
gjú tömb és a megkutatott, köz
vetlenül kapcsolódó területek: 
Kőhalom (kb. 100 m mélység
ben), Márkushegy III. (250 m) 
és Márkushegy II. (kb. 450 m 
mélységben), melyekre már ku
tatási zárójelentésekkel ren
delkezünk. Az elmúlt 3 évben 
rendeztük a bányatelkeket. Ez 
azt jelenti, hogy a bányanja- 
táshoz minden feltételt telje
sítettünk. Az első fejtés bein
dítása, ha az építési munkák 
1997-ben elkezdődnének, 2000- 
ben megtörténhetne.

-Mondható az, hogy mai áron 
ezekből a mezőkből 500 Ft/GJ  
alatt tervezhető a kitermelt szén 
önköltsége?

-Az 1997. évi árszinten, mint 
bázisáron (kb. 450-480 Ft/GJ 
között) produkálható a szén ön
költsége.

-Reális célokat tűz ki az 1997. 
évi intézkedési terv?

-Igen. Ezt az intézkedési ter
vet a Vért Igazgatótanácsával 
együtt dolgoztuk ki. Annak el
lenére, hogy nagyon komoly 
megszorításokat tartalmaz a 
terv, talpon maradásunk érde
kében végre kell hajtani. Jö
vőbeli feladataink megvaló
sításához a költségcsökkenté
sen kívüli, a beruházásaink 
megvalósításában, a tőkebefek
tetésben bízunk.

H artm ann István
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VISZKUP JÁNOS TÖRTÉNETE GYERMEKNAPI OTÓZÖNGE
Az egyik ükapám, Viszkup Já

nos jó gazda volt, ahogy ezt két fa
lubeli még a nagyapjától hallotta.

Ha nem lett volna jó gazda, ta
lán nem is perlekedett volna a 
gróffal az irtásföldek miatt. De 
perlekedett bizony, nem hagyta a 
magáét, és vele mások is.

A per húzódott, húzódott, talán 
még a szülők kezdték, mert har
minc évig tartott, de szomorú vége 
lett az oroszlányiakra nézve. 
Mind elvesztették a pert. Alikor 
még csak a grófnak lehetett igaza, 
jobb lett volna kiegyezni vele... De 
ki akar egyezkedni, ha bízik a ma
ga igazában. Megperdült akkor a 
dob jó egypár ház felett.

Ükapám is kiszorult a majki 
szőlőben lévő egyik présházba, ott 
lakott családjával, amíg meg nem 
halt. Szemtanúktól maradt ránk 
története, hogy mikor árverezték 
a házát, be sem ment. Zsebre tett 
kézzel, hetykén sétált az utcán és 
mondogatta a magáét.

“Kitől félek, kitől nem 
Nem parancsol senki sem 
Sem a jegyző, sem a bíró,
Sem a huncut szolgabíró.”
Ki szedte versbe ezt a mondó

kát, ő-e, vagy más, nem tudni, de 
az öregek még ma is mondogat
ják, ha ezt a történetet emlegetik. 
Földjeit is elárverezték, az is elú
szott a perköltségre, annak az ára 
is az ügyvédek zsebébe vándorolt, 
így hát gazdálkodni nem tudott 
ükapám.

Hogy megéljenek, fuvarozni 
kezdett, de keserű humora nem 
hagyta el. Egyszer valakit vitt Ta
tába, és feltett szándéka volt csiz
mát venni, mert a régi már folt

Évtizedekig különös, szinte va
rázslatos eseménye volt a könyv
kiadásnak a június elején újra és 
újra megrendezésre kerülő Ün
nepi Könyvhét.

Az indulást jelentő 1929-es esz
tendő óta -akkor még Magyar 
Könyvnap, ma Ünnepi Könyvhét - 
a kortárs magyar irodalom legje
lentősebb eseménye ma is.

A hagyományos könyvheti ren
dezvényeket Budapesten a Vö
rösmarty téren tartották június 5- 
9. között. Ez volt a hozzánk leg
közelebb eső könyvtér.

Néhány könyvajánlás a gazdag 
választékból:

Körkép 1997.
Az idei körkép folytatja a ha

gyományt, 22 mai magyar író kis
prózája szerepel az antológiában.

Szép versek 1996.
Az előző év gazdag verstermé

séből összeállított kötet ismét bi
zonyítja líránk erejét, sokszí
nűségét.
Gábor Miklós: Sánta szabadság 

Naplóregény: 1955-56-57.
Izgalmas időszak. Páratlanul 

érdekes kordokumentum ez a mű 
és nagyszerű olvasmány. “ ...itt 
mindig készen állnak mások 
megalázására a népek, és előbb- 
utóbb mindig lehetőséget is kap
nak mások megalázására.”

hátán folt. Mikor beértek, az urat 
letette, s mivel megszomjazott, 
bement a kocsmába szomját olta
ni. Igen ám, de ott ismerősök vol
tak, a nagy pör története el nem 
koptatható téma volt. Az ismerő
sök el sem mentek még, jöttek 
másikak, s délutánba hajlott az 
idő, mikor észbe kapott, hogy ő 
csizmát akar venni. A csizmára 
már nem futotta, hát elindult ha
zafelé. Magában dudorászott, 
majd hallgatta a pacsirtát, aki 
egyre azt fütyülte: “trpis, trpis, 
trpis.” Hallgatta, hallgatta, egy
szer csak elmosolyodott és elrik
kantotta magát: Trpis, trpis. Ti 
trpis, álé já szom sza dobré napil. 
Magyarul: Te nyomorogsz, szen
vedsz, de én legalább jól berúg
tam. így éldegélt az örökvidám 
Viszkup János, aki sohasem 
engedett a negyvennyolcból.

Még nem volt nagyon öreg, 
amikor fát fuvaroztak az erdőből 
a majki szérűskertbe, oda, ahol 
valamikor a manufaktúra pokró
cait szárították, fehérítették. 
Odaérve szépen beállt a depó elé. 
Kezében az ostorral épp csak hogy 
leugrott a kocsiról, összecsuklott, 
meg is halt nyomban. Behozták a 
faluba és nagyszüleiül házában 
ravatalozták fel, majd tisztes
séggel eltemették. Lányai férjhez 
menve egy kivételével kivándo
roltak Amerikába, apjuk halála 
után anyjukat is kivitték.

A Viszkup név, mely Biskupnak 
írva, ahogy a régi anyakönyvben 
láttam, püspököt jelent - a szá
zadfordulón teljesen kiveszett 
Oroszlányból.

V. B. I.

Bereményi Géza:
A telihold dalai 

A telihold révületes fényéhez 
hangulatában a versek a ma ma
gyar valóságának aktuális, fájó és 
nevetséges, a költészet rangjára 
emelt társadalmi-érzelmi doku
mentumai.

Márai Sándor: Füveskönyv 
"... erkölcs nélkül nincs ember.” 

“Nem akar mást ez a könyv, mint 
mind a megszámlálhatatlan 
könyvek, melyek a régmúlt és fél- 
múlt időben beszélni akartak az 
ember sorsáról a világban.” 
“Olyasféle ez a könyv, mint a régi 
füveskönyvek, melyek egyszerű 
példákkal akartak felelni a kér
désekre, mit is kell tenni, ha va
lakinek a szíve fáj, vagy elhagyta 
az Isten.” Márai Sándor 1943-ban 
írott műve elemi ismereteket kí
ván közvetíteni az emberi élet 
alapigazságait illetően.

Szántó Piroska:
Bálám szamara és a többiek 

Szántó Piroska könyvétől jó 
történeteket, eleven, érdekes fi
gurákat, a világ élvezetesen meg
figyelt tarkaságát kapja az ol
vasó, hiánytalanul közvetíti egy 
rokonszenves, vibráló szellemű és 
érzelmű festőasszony gazdag 
egyéniségét.

Heuréka

Vajon érdemes-e manapság 
gyermeket szülni? Erre a kérdé
semre különféle válaszokat ka
pok: ahány ember, annyi néző
pont. Legtöbben úgy ítélik meg a 
kérdést, hogy így is túl sokan va
gyunk a Földön, és a jelen gazda
sági körülményeket tekintetbe 
véve úgymond: “A gyermekválla
lás nem kifizetődő vállalkozás.” 
Az érvek pedig a következők: Gon
doljuk meg, mennyibe kerül egy 
gyermek eltartása. Ugyanis azt a 
gyermeket nem elég megszülni, de 
fel is kell nevelni. Mert ahhoz, 
hogy éljen, enni kell. Márpedig az 
élelmiszerek ára túlnőtt már a 
csillagos égen. A meglévő árak 
mellett mindennap és a napnak 
minden szakában vajon jól lak
hat-e a család, főleg, ahol van két, 
három gyermek, amikor a kenyér 
ára száz forint felett lebeg és a 
legolcsóbb, úgynevezett Profi tej is 
hetvenöt forintba kerül? És ez 
csupán csak a kenyér és a tej... hol 
van még a többi? A kenyér mellé 
való, a zöldfélék, gyümölcs, a fő
zéshez szükséges alapanyagok? 
Azután nem csak ennünk kell, ha
nem laknunk is: a lakásfenntar
tásra, rezsiköltségekre, különféle 
energiaforrásokra nem elég egy 
ember fizetése, amennyiben a ma
gyarországi átlagbéreket tekint
jük. Ezen kívül még ruhanemű, 
fehérnemű, lábbeli kell a gyer
mekeknek és a családtagoknak, 
amely szükséglet évszakonkénti 
megújítást feltételez, nem beszél
ve a gyermekek állandó növekedé
séről... Mert amely ruha, cipő még 
jó volt tavaly, az nem jön rájuk az 
idén. Ehhez számosuk hozzá az 
iskoláztatás kiadásait, tanszere
ket, könyveket, füzeteket, tandíjat 
az iskolában, egészségügyi és fog
lalkoztatási anyagokat és eszköz
csomagokat az óvodában és böl
csődében, az étkezési díjakról nem 
is beszélve.

Meghajtom a fejem a felsorolt 
érvek előtt, és belátom, hogy ilyen 
nehéz anyagi körülmények között 
alapos meggondolás nélkül nem 
lehet ma gyermeket vállalni. A fe
lelősségvállalás fő kérdése az, 
hogy “vajon meg tudom-e adni 
gyermekeimnek mindazt, ami a 
normális, kiegyensúlyozott neve
léshez, biztonságérzethez, boldog
sághoz, egészséges fejlődéshez 
szükséges?”

Azonban, ha ezekről a kérdé
sekről faggatjuk szüleinket és 
nagyszüleinket, ők azt mondják: 
“Hol lennétek ti és hol lenne a 
nemzet, ha annak idején mi is így 
gondolkoztunk volna? Pedig ha 
valaha ért nehéz időket a magyar, 
akkor a háborús évek és az azokat 
követő infláció olyan nehéz idő
szak volt, hogy nehezebbet már 
álmodni sem lehet. Gondolkoz- 
tunk-e a megszületéseteken, ami
kor nagyapáitokat és apáitokat 
besorozták és ágyútölteléknek vit
ték a Don mellé, vagy amikor 
bombák potyogtak ránk? Vajon la
tolgattuk-e, hogy szüljünk-e gyer
mekeket, amikor alig volt élel
münk és az utolsó levetett gön
cünket is falura hordtuk élelmi
szerekért, mert számunkra a 
gyermek Isten áldását jelentette. 
Mi annak idején nem terhesek

VÁROSUNKBAN NYOMTALANUL ELTŰNT 
AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT

MÁR CSAK AZ ORSZÁG 40 TELEPÜLÉSÉN ÜNNEPELTÉK

voltunk veletek, hanem áldott ál
lapotban, és ennek megfelelően Is
ten ajándékaiként vállaltunk ben
neteket. De az is igaz ám, hogy ab
ban az időben még a szerelem 
gyümölcse volt a gyermek és nem 
a szex kellemetlen következmé
nye, amelytől sokan a mai nők kö
zül igyekeznek szabadulni... És 
bármilyen szegények voltunk is, 
de megéltünk. Nem mentünk lop
ni, ölni a megélhetésért, hanem 
dolgoztunk és a keveset osztottuk 
be. Igaz, abban az időben még 
nem voltak akkora igények, mi
ként napjainkban, Ti még nem 
szenvedtetek azért, mert nem ve
hettek rágót, nem kaptatok szá
mítógépet karácsonyra, gyermek
napra walkmant, névnapotokra 
videót. Ti még beértétek mese
könyvvel, babával, szerény kis 
ajándékokkal.

No, persze abban is igazatok 
van, amikor azt mondjátok: mi 
szoktattunk rá benneteket az igé
nyes életmódra. Csakhogy mi sem 
tudtuk azt, hogy a világszerte 
megcsodált és elismert magyar 
szociális rendszerünk nyugati ka
pitalista kölcsönökre épült, és az 
első szélfuvallatra összeomlik, 
mint a kártyavár. Most viszont tu
domásul kell vennetek, hogy az új 
társadalmi rendszer a leomlott ré
gi romjaira épül és köztetek van
nak, akik a romokon gazdagod
nak. Mert mindig voltak az embe
riségnek hiénái, akik a dögön lak- 
mároztak. Ezek azok a sikerlo
vagok, akik a tönkretett ország 
koldustarisznyájában konyákig 
turkálnak, és abból veszik ki a 
luxusvillára, nyugati kocsikra va
lót szemrebbenés nélkül, miköz
ben titeket használnak fel a hata
lom megszerzésének eszközéül, és 
tanítanak benneteket „nyomor
technikára". A hatvanas, hetvenes 
években azt kellett tanítanunk 
nektek: Magyarországon nincse
nek szegények és gazdagok. .De
hogynem voltak! Csak mi nem lát
tuk őket! Ügyesen titkolták. Ami
kor pedig már láthatókká váltak, 
nem volt szabad észrevennünk, 
még inkább beszélnünk róla. Most 
viszont a mi feladatunk megtaní
tani benneteket a túlélés művé
szetére, és azt tanácsolni, hogy 
igenis “szaporodjatok és sokasod
jatok és töltsétek a Földet!” -mert 
így szól az isteni parancs. Mert 
nem halhat ki a nemzet azért, 
hogy néhány szerencselovag és a 
gengszterek, a gátlástalan gazem
berek jobban élhessenek! Igenis 
vállaljátok a gyermekeket, de 
vigyázzatok rájuk! Ne váljanak 
gyermekeitek a kábítószeres maf
fia és gyermekkereskedők áldoza
taivá! Rajtatok múlik gyermekei
tek jövője és jelene. Egyelőre ta
nuljatok meg a szegény országban 
szegény keretek között élni, de ne 
tűrjétek el magatok között az 
élősködőket!

Aztán, amikor elimádkozzátok: 
“Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma!”, ne úgy tekint
setek közben gyermekeitekre, 
hogy jaj, de sokba kerültök, minek 
születtetek? miből tartsalak el 
benneteket?, hanem úgy, hogy Is
tennek legyen hála, amiért éltek, 
de jó, hogy vagytok!

Tr u bicza  Á gnes

: rnri RK a-zín** H7.ínkr. amerikai íiimviciáték ■ e TTnu^nniük. hnpv eddig is olvasta tavunkat, s bízunk benne, Hogy továbbra is
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AKIK HffT FOGLALKOZÁST ŰZNEK - MAJKON
Magyarországon egyedülálló 

műemlékfalu Majk. A  XVIII. 
században épült. Lakói kamal- 
duli szerzetesek voltak. Korábbi 
lapszámainkban már többször 
írtunk az egykori remeteségről, 
ám igazán csak az tudja, milyen 
érdekességekkel szolgál a m ű
emlékegyüttes, aki személyesen  
is megtekintette a “barokk cso
dát”. A  látogatók szakszerű ide
genvezetés keretében bővíthetik 
ismereteiket. Hogy kik biztosít
ják a kirándulók, túrázók ki- 
kapcsolódását, kik vesznek  
részt a világörökség listáján  
11. helyet elfoglaló épü lete
gyüttes gondozásában, milyen 
nehézségekkel küszködnek? A  
lelkes-szorgos idegenvezető
gondnok házaspár: Kulcsár 
Emil és felesége, Eta néni.

-Kedves nejemmel együtt 
1961-ben költöztünk Orosz
lányba Inotáról -meséli Emil 
bácsi. Eta a postán dolgozott, 
én pedig a Bokodi Hőerőmű
ben. Hétközben lefoglalt a 
munkánk, de hétvégén szíve
sen kirándultunk. Ismerőseink 
tanácsolták: látogassunk ki 
Majkra. Azt mondták, arra 
menjünk, amerre a tornyot lát
juk. Egyéb tájékozódási pont 
nem is állt rendelkezésünkre: a 
turistatérképek nem jelölték e 
helyet. Mikor kisétáltunk ide, 
csak romos épületeket talál
tunk. Se ajtaja, se kapuja nem 
volt a mai műemlékegyüttes
nek. Míg nézelődtünk, egy idős 
néni totyogott hozzánk. Érdek
lődött, mi járatban vagyunk. 
Beszélgetésünk során kiderült: 
a birtok utolsó tulajdonosához, 
özv. Eszterházy Móricné Káro
lyi Margithoz van szerencsénk.

-Rögtön felkeltették az érdek
lődését a hallottak ?

-Igen. Elkezdtem kutatni 
Majk történetét. Bár vég
zettségem általános gépész- 
technikus, mindig érdekelt a 
történelem, a művészet- és egy
háztörténet. Beléptem a Me
gyei Honismereti Körbe. Ott 
nem számított, ki segédmun
kás, ki jogász. Egy közös vonás

fűzött össze minket: érdekelt 
saját, szűkebb pátriánk. Néhá- 
nyan elhatároztuk, hogy kuta
tásokat végzünk Majkpusztán.

-Mikor elkezdtük a ré
gészkedést, már folyt a hajdani 
remetelakok felújítása - kap
csolódik be a beszélgetésbe Eta 
néni. Ez idő tájt (80-as évek 
eleje) az oroszlányi Ingatlanke
zelő Vállalatnak volt itt őrszol
gálata. Váltott műszakban ő- 
rizték az építési területet. Úgy 
döntöttünk, addig folytatjuk az 
ásatásokat, míg itt rendet nem 
tesznek. Szerencsénk volt. Na
gyon sok anyagot találtunk. A 
kastély udvarán lévő kút kb. 
80 kg régészeti leletet rejtett.

-Három nyáron át dolgoz
tunk -folytatja Emil bácsi. A 
kutatások eredményei nagy
ban segítettek Majk történe
tének megírásában is. Még 
folytak az ásatások, mikor fü
lünkbe jutott, hogy a restau
rálás befejeztével megszűnik 
az őrszolgálat. Gondnokot ke
resnek. Annyira megszerettük 
Majkot, hogy megpályáztuk ezt 
az állást.

-Sok jelen tkező volt Em il bá- 
csiékon kívüli

-Tizenhármán pályáztunk. 
Valószínűleg azért esett ránk a 
választás, mert a gyerekeink 
már felnőttek, önállóak vol
tunk és saját lakással is ren
delkeztünk. 1986. november 1- 
je óta élünk Majkon.

-Milyen feladatokat láttak el 
az elm últ több mint egy évtized- 
ben? - kérdezem Eta nénit.

-Nem csak gondnokok vol
tunk és vagyunk, fő  munkánk 
az idegenvezetés. Áprilistól no
vemberig fogadjuk a turistákat 
naponta 10-18 óráig. Férjem
mel felváltva vezetjük körbe a 
telepen az ideérkezőket. Bár az 
idegenvezetésnek este 6-kor 
vége, számunkra nincs vége a 
napnak. Nálunk a munkaidő 0- 
24 óráig tart. Két személyben 
ellátjuk a gondnok, a portás, az 
éjjeliőr, a kertész és a takarító 
munkáját. Nyáron hajnalban 
kelünk, hogy a cellaházak fü

veit locsoljuk, és én a házakat 
kitakarítsam. Ez valójában szí
nészi munka is. Ha pl. este l i 
kőr érkeznek alvó vendégek, 
akik álmunkból riasztanak 
csöngetéssel, nekünk akkor is 
mosolyogva kell kaput nyitni 
és kiszolgálni az embereket.

-Kellőképpen értékelik  a 
m unkájukat1

-Az anyagiakat tekintve e- 
gyáltalán nem, de minket nem 
is ez motivál. A jó levegő, a táj 
szépsége, a csend, a nyugalom 
hozott ide bennünket. 1994- 
ben Oroszlány 40 éves évfordu
lója alkalmából a város polgár- 
mestere díszoklevéllel és
20.000 Ft-tal jutalmazta mun
kánkat. Ez nagyon jól esett.

-Persze, nekünk az is kitün
tetés, ha elismerő szavakat ír
nak a vendégkönyvbe -teszi 
hozzá Eta néni.

-Tizenegy év alatt sok em ber
rel kerültek kapcsolatba. Voltak 
köztük illusztris szem élyek?

-Számos közéleti személy 
megfordult Majkon ,- válaszol 
Emil bácsi. Göncz Árpád, Or
bán Viktor, Ungár Klára, Pető 
Iván, Deutsch Tamás, Men- 
sáros László, Antall József 
(múzeumigazgatói korában), 
Keleti György, Habsburg Ottó, 
Eszterházy Mónika, Eszterhá
zy Péter, Várszegi Asztrik pan
nonhalmi főapát és még sorol
hatnám. Jártak itt Karib-szi- 
geti, olasz, török, angol, ame
rikai, holland turisták. Sőt, az 
Olaszországban ma is működő 
kolostorok rendházfőnökeivel 
is volt szerencsém találkozni.

-M indketten nyugdíjasok. 
M eddig lehet bírni a fárasztó 
munkatempót?

-Már fárasztó egy kicsit. Mi 
11 év óta ide tartozunk. Szere
tünk itt élni. Mégis úgy döntöt
tünk, hogy 1998-ban elköltö
zünk Tatabányára. Az eltelt 11 
évben ugyanis egyáltalán nem 
volt szabadságunk. Együtt se
hova nem tudtunk elmenni, 
egyszer sem voltunk üdülni. 
Valamelyikőnknek mindig itt 
kell maradnia foglalkozni a

f i

vendégekkel és felügyelni a 
birtokra.

-Nem lesz könnyű megszokni 
a városi életet...

-Amennyire a nyugdíjunkból 
kitelik, utazgatni szeretnénk 
Magyarország területén.

-En pedig folytatom a kör
nyezetünk megismerését szol
gáló kutatómunkát és írást - 
mondja Emil bácsi.

-Hazaköltözésük után gyak
ran ellátogatnak majd M ajkra?

-Nem. Terveim szerint mini
mum négy évnek kell eltelnie 
ahhoz, hogy ide lejöjjünk. Re
mélem, hogy az épülés-szé- 
pülés, és nem a leépülés nyo
mai fogadnak majd. Az egész 
területre ráférne a renoválás. 
A kastély felújításához kb. 1 
milliárd Ft szükséges. És min
denekelőtt megfelelő műemlék
törvény megalkotása. A házak 
szigetelését is meg kellene 
oldani.

-Nem szabad hagyni, hogy a 
Magyarországon egyedülálló 
épületegyüttes lepusztuljon - 
erősíti, meg Eta néni férje sza
vait. Én kértem, hogy időben 
pályáztassák meg az új idegen
vezető-gondnoki állást, hogy 
legyen időnk mindent elma
gyarázni az utánunk következő 
dolgozóknak azért, hogy tudás 
és ismeret birtokában ők is 
hozzájárulhassanak a “barokk 
csoda” fennmaradásához.

Lovasi Andrea Ida



AZ ÚJ TANÉV KÜSZÖBÉN Utoljára
Egyre csak hullik a számtalan 

megsárgult, száraz falevél a par
kok zöld gyepszőnyegére, és a jár
dákra. Üzen az ősz: rövidesen 
megérkezem. S ha ő így vélekedik, 
akkor az évszakváltással valami új 
is kezdetét veszi. A nyár adta örö
möket eddig még kihasználó fia
talok számára véget ér az annyira 
becses vakáció. Szinte hihetetlen, 
mennyire gyorsan elröppent felet
tünk ez a nagyon szeszélyes két és 
fél hónap! Pedig még röpke két 
nap, és iskolánkban újra felhang
zik a csengő éles berregése. A diá
kok benépesítik a csendes folyo
sókat, tantermeket. Élet költözik a 
falak közé. Várja őket a sok fárad
ságot, kellő kitartást igénylő mun
kájuk: a TANULÁS! Szép és ma
gasztos feladatuk ez!

Persze, ki-ki a maga módján vi
szonyul ehhez az első csengety- 
tyűszóhoz, a rajthoz. Vannak, akik 
alig várják már, hogy újra maguk
ba szívhassák az iskola levegőjét, 
osztálytársaik, tanáraik körében 
lehessenek. Mások viszont szíve
sen meghosszabbítanák - ki tudja 
mennyivel - a szünidejüket... De 
így van ez rendjén. Mióta diák lé
tezik, felfogásuk sem változott kü
lönösebben ezzel kapcsolatban.

Talán csak a most iskolába ke
rülő kisdiákok mindegyikéről le
hetne elmondani: ők igazán szív
ből várják, lesik azt a pillanatot, 
amikor először találkoznak majd 
tanitó nénijükkel, s átléphetik a 
maguk által választott iskola 
bűvös küszöbét. Hiszem és remé
lem, nem fognak csalódni! Szere
tet, türelem, megértés várja őket 
leendő nevelőik részéről. Az utób
biak mindent meg fognak tenni an
nak érdekében, hogy a kis ember- 
palánták otthonosan érezzék ma
gukat új környezetükben. "Cseré
be" viszont elvárják tőlük a jó ma
gatartást, a szorgalmas tanulást.

A felsőbb osztályokba lépő ta
nulókat is várják új dolgok a meg
szépült iskolákban. Mivel az újjal 
való ismerkedés mindig izgalmas 
feladat, ezért érdemes lesz tudato
san csatasorba állniuk, ismeretei
ket -ahogy lehetséges- bővíteni, a

meglévő tudásukat gazdagítaniuk.
Az új tananyag, az új tanárok és 

osztálytársak mind-mind új szín
foltot, frissességet hozhatnak szá
motokra! Fiatalos lendület, na
gyobb kitartás, tudásszomj jelle
mezze iskolai munkátokat! Jobban 
becsüljétek meg egymást, alkossa
tok igazi kis- és iskolai közössé
geket! Nevelőitekhez őszintén, bi
zalommal és szeretettel közelítse
tek! Ez is új dolog lehet többek 
számára!

Azok pedig, akikre e tanév so
rán fokozottabb teher nehezedik 
(pályaválasztás, szakmunkásvizs
ga, érettségi), maximális erőbedo
bással "fogyasszák" az utolsó év 
napjait. A sportban is keményen 
meg kell küzdeni a sikerért, így az 
iskolapadokban is! Az eredmé
nyek nem jönnek maguktól! Ha a 
szándék nem csak szándék marad, 
hanem tettek is követik, akkor a 
gyümölcs megérik, lehet szüretel
ni! Ehhez nyújtanak segítséget ta
náraitok. És ha bármennyire "fur
csán" hangzik is napjainkban: ta
nulni érdemes! Jövőtökben bízni 
kell! Bizakodás és küzdés adja 
meg az emberi élet értelmét, célját.

Befejezésül essék még szó a 
szülőkről. Mit jelent számukra az 
új tanév? Bárki kapásból ezt felel
né rá: rengeteg kiadást az iskola
szerekre. Nem járna messze az 
igazságtól, ha ezzel a kis szócská
val egészítené ki, hogy is. Mert az 
anyáknak, apáknak az anyagi gon
dok megoldása mellett mást is ten
niük kell. Időt szakítaniuk például 
gyermekeik testi és szellemi fejlő
désének figyelemmel kísérésére. 
Ebben segít az iskola. Ezért na
gyon ajánlott szorosan együttmű
ködniük a tanintézetekkel. A jól 
működő háromszög: iskola-ta- 
nuló-család összmunkája hozhatja 
meg a diákok elképzeléseinek tel
jesülését, s aztán igazán jöhet a 
gazdag szüret!

Zárszóként: valamennyi diák
nak, tanárnak, szülőnek a lap szer
kesztőségének nevében kívánok 
erőben, egészségben eltöltött, si
keres új tanévet 1997/98-ra.

Tárnok Mihály

Könnyed leszek, ha sírnod kell, 
Pohár, ha szomjad oltod,
A minden, ha minden elhagy,
S nem lesz már kihez szólnod.

Vak világban fényed leszek, 
Hang ha néma csend riaszt, 
Perceket mit elveszítesz, 
Órákban átnyújtom azt.

Bizony nem könnyű szembe
nézni az igazsággal! Az ingyen 
lapszámok gyors eltűnéséből arra 
következtettünk, hogy Olvasóink
nak tetszik a mi igazságkeresé
sünk, a lap tárgyilagos hangvétele. 
Ezzel szemben a szomorú igazság 
az, hogy a KÉTHETES gazdasági
lag ellehetetlenült. A támogatások, 
hirdetések hiánya miatt csak a re
mélt szép számú, előfizetővé váló 
olvasóinkban reménykedhettünk. 
A remény elhagyott, az előfizetők 
száma nem teszi lehetővé a lap to
vábbi megjelentetését. Pénz be
szél, s mi kénytelen-kelletlen el
hallgatunk!

Az utolsó KÉTHETES-X tartja 
kezében a kedves Olvasó. Pedig 
sokan sokat tettek a lapért: idejü
ket áldozva munkát vállaltak "sa
ját költségen", ellenszolgáltatás 
nélkül a lap szerkesztésében és ter
jesztésében. Jónéhányan megta
nulták munka, ill. tanulás mellett 
az újságírás alapjait -közülük töb
ben ebben a számban is szerepel
nek- s reméljük, nem sokáig ma
radnak fórum nélkül.

Köszönjük valamennyi újságíró, 
szerkesztő, terjesztő eddigi odaadó 
munkáját. Ugyancsak köszönettel 
tartozunk állandó hirdetőinknek az 
eddigi támogatásért. A lap életét 
meghosszabbította, de megmen-

Idén, 1997-ben az oroszlányi 
szénbányászat 60 éves, de önálló 
vállalat csak 1957-ben lett. Akkori 
igazgatója, Seregi János nem él 
már.

Bányásznapkor megkoszorúz
zuk a munkában életüket vesztett 
dolgozók síremlékeit.

Ezúttal kegyelettel gondolunk 
azokra, akik alig élvezték a nyug-

Éjszaka, hogy szépet álmodj, 
Meseképekkel játszok.
Oh ne bánd míg töröm magam, 
Közben árnyékká válók.

Csillag leszel, lila égen,
Én? Csak visszfényed talán... 
Sóhajom elküldöm érted,
S te? Oda se’ nézel rám...

Mikszáth Kálmán

teni nem tudta a Hálózat a De
mokráciáért Program támogatása. 
A városi potentátok, akik megte
hették volna, nem segítettek anya
gilag abban, hogy önkéntes szol
gálatunkat a város közvéleményé
nek demokratikus fejlődéséért to
vább folytathassuk. Csak olvasó
inkban bizhattunk. Bíztunk az elő
fizetésben, mint a fuldokló az utol
só, szalmaszálban, hiszen a 
KETHETES 1500 pld-ban ingye
nes újságként azonnal "elkelt". 
Határtalan optimizmussal azt re
méltük, hogy lesz a város 21 ezer 
lakója közül 5-600 előfizetőnk, s 
4-500 heti vásárlónk, akiknek 
megér a helyi információ heti 25 
Ft-ot! Nem így történt.

Köszönjük mindazoknak akik 
segítettek az előfizetők gyűjtésé
ben, s végül köszönjük külön-kü- 
lön személy szerint mind a 81 elő
fizetőnknek, hogy támogatták el
képzelésünket. Bizalmukat sajnos, 
rajtunk kívülálló okokból nem 
tudjuk megszolgálni. Az előfize
tési díjakat hamarosan visszaküld
jük Önöknek! Reméljük, hogy az 
utánunk próbálkozóknak több 
szerencséjük, Önöknek pedig ked
vesebb lapjuk lesz, melyet nem 
engednek majd megszűnni,mint a

díjat, mert a munkában megfáradt 
szervezet idő előtt a mélybe szállt.

Őérte, első igazgatónkért, a sok
sok névtelenért, aki oly sokat tett a 
bányáért, a városért- szóljon a 
harang!

A most dolgozóknak kívánunk 
erőt, egészséget a nehéz munká
hoz a bányásznap alkalmából és

Jó szerencsét!

Bükki József

TARTALOM
Falunap volt * Georgia üzent... * Olvasóink írták * 

*A legek bányája * Megy a gyűrű vándorútra *

* A magas vérnyomás * Sport *

BÚCSÚZUNK
"A magyar ember szereti keresni az igazságot. De nem szereti meg

találni. Es ha mégis megtalálja, mindjárt beleún: ejnye de kellemetlen 
pofája van.

KÉTHETES ú  Sz. a .
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2 KÉTHETES

A MAGYAR 
KENYÉR ÜNNEPE 
A BÁCSKÁBAN A 
HÁBORÚ ELŐTT

Márvány fő Kalocsáról. 
Feltehetőleg Szent István 

arcvonásait őrzi.
Abban az időben, augusztus 

20-a előtti napokban a kisbíró járta 
végig a falut, és közhírré dobolta, 
hogy "Kezdetét veszi a Magyar 
Kenyér Ünnepe!"

Az asszonyok búbos kemen
cében, amely minden házban volt, 
gyönyörű, magas kenyereket sütö
ttek, melyeket nemzeti szalaggal 
kötöttek át. Az ünnep napján tem
plomba ment a falu lakossága, vit
ték a kenyereket, melyeket a plé
bános áldott meg. Mise után a falu 
főterén gyülekezett a falu apraja- 
nagyja, és megkezdődött az ün
nepség. Népviseletbe öltözött lá
nyok átadták a kenyeret a falu bí
rójának, aki a pap áldása után 
megszegte. Elsőként a bíró és a fa
lu papja ettek belőle, majd min
denki vett egy csipetet a kenyér
ből. Azután műsorral; dalokkal, 
versekkel, táncokkal emelték az 
ünnep hangulatát.

így történt a magyar kenyér fel
szentelése a két világháború kö
zötti időkben, a bácskai falvakban.

T.J.

Galambosi László:

SZÍVEKBEN
ORSZÁGLÓ

Eljött István napja,
Kürtöt fú j a gazda,
Fölaranyló gabonáját 
zsákokba csorgatja.

Igyon a bőségre, 
hevült feleségre, 
táltos csikót sarkantyúzó, 
füttyös gyermekére.

Tányér csöng a fénybe, 
terítenek délre.
Kápolnaként fehéredik 
haranghangú béke.

Mintha István jöne, 
szent királyunk, földje 
dúsan ragyog; vonul a nép 
dalolni elébe.

Táltos csikó hátán 
ül a gyermek, bárány 
gyolcs gyapjúból zászlót szőnek, 
nem ronthatja sátán.

Aki velünk áldja 
Krisztust, keresztfája 
alá gyűljön, rózsát hintünk 
sebzett homlokára.

Voltunk faggyal-vertek, 
harcokra-tüzeltek;
István urunk, királyurunk 
istápolt bennünket.

Magyari voltunkat, 
kalász-sisalcunkat 
védje Isten. Kóstolja meg 
cipónkat, borunkat.

Nem vagyunk gyalázók, 
a szűzanyás zászlót 
fölemeljük, köszöntjük a 
szívekben országlót.

Városunk Képviselő-testülete az 
1997. augusztus 20-ai Nemzeti Ünnep alkalmából
"OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA" címet adományozott 

Havasi Márton részére. "OROSZLÁNYÉRT" vésetű Aranygyűrű kitün
tetésben részesítette Vass Lászlót, "OROSZLÁNYÉRT" Kitüntető Ok
levél kitüntetésben részesítette Cseh Lászlónét és Cseh Lászlót, Gurszki 
Gézát, Likerecz Jánost és családját, Markó Ibolyát és Sallói Jenőt

Gratulálunk!

FALUNAP VOLT...
A Falu- Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület, valamint a 
Szlovák Kisebbségi Önkormány
zat volt a szervezője, rendezője és 
házigazdája 1997. augusztus 2-án 
az oroszlányi falunapnak.

A falu utcáin és a város fő
utcáján reggeli zenés ébresztővel 
és a "KISBIRÓ" programajánlatá
nak híriiladásával, meghívásával 
indult az invitálás.

A falunap további részében volt 
szellemi vetélkedő helytörténeti 
totóval, kötélhúzó- és lepényevő
verseny. A főzőverseny program
jában az alkalmi mesterszakácsok 
bizonyították, hogy a bográcsok
ban kiváló gulyás, nyúlpaprikás, 
slambuc és különleges lecsó 
készült. Fülöp Ferenc a nyúlpap- 
rikást sörrel főzte, így még jobb 
ízűén kóstolgatták. Gulyás Pál

Az első program a tájházban 
kezdődött termény- és termékbe
mutatóval. Ki-ki elhozta kertje 
legszebb terméseit, szőtteseit, régi 
hagyományokat őrző fonott búto
rokat és egyéb használati tárgya
kat. A szemet gyönyörködtető ki
állítást KERTÉSZ ZSUZSA tévé
bemondónő ajánlotta a látogatók 
figyelmébe. Megköszönte a cso
dát, amiben része volt, s aminek

főztjét díjazta aranyéremmel a 
szigorú zsűri, aki csak vizet hasz
nált a nyúlpaprikáshoz. A slam- 
bucnak igazi sikere volt, mert a 
zsűri tagjainak csak az elbírá
láshoz szükséges "versenymenü" 
jutott. A bográcsokat körülálló ér
deklődők és kóstolgatok mindent 
"elpusztítottak", ami elég bizo
nyíték arra, hogy kiválóan főztek a 
résztvevők.

részese lehetett mindenki, aki be
tért a tájházba és a szebbnél szebb 
gyümölcsöket, terményeket meg
tekintette, meg is kóstolta, igazi 
vendégnek érezhette magát.

A következő színhely az óvoda 
volt, ahol a falu szülöttei, a város 
büszkeségei - a Likerecz gyerekek 
János, Attila és Gyöngyi ifjú súly
emelők- kiváló eredményeit be
mutató kiállítást Vargha Ágota 
nyitotta meg, aki "SZAKÍTÁS
PRÓBA" címmel filmet is ké
szített a család mindennapi éle
téről, amelyet videón meg is te
kinthetett a szép számban megje
lent érdeklődő közönség.

A Zeneiskola "kisfűvós" zene
kara Ócskái Simon tanár úr veze
tésével a délutáni program fény
pontjaként mutatkozott be ferge
teges sikerű zenei előadásával.

A faluház színpadán mutatta be 
a bakonyszombathelyi művészeti 
csoport -citerások, népdalkor, ifjú
sági táncosok- a lakodalmast, 
melynek nagy sikere volt a falusi 
emberek körében.

A falunap záró akkordjaként a 
pilisszentkereszti SWING együt
tes szolgáltatta a talpalávalót a haj
nalig tartó táncmulatságon.

Szntilekné



........................  KÉTHETES
Georgia üzent...
Bahirák Hajnalka, aki eljutott Szakartvelóba

Talán emlékeznek még az Oroszlányi Vá
rosi Televízió 1992-ben vetített "Georgia 
üzen" című sorozatára. Megismerhettük Ge
orgia kultúráját, történelmét, jelen politikai 
helyzetét. Babirák Hajnalka hozta közelebb 
ezt a távoli világot. Az elmúlt években nem 
sokat hallhattunk róla. Vele beszélgettem:

-Mesélj kicsit magadról! Hogy kezdődött?
-Szüleim, sőt nagyszüleim is tősgyökeres 

oroszlányiak, én is itt születtem, még a gim
náziumot is itt végeztem, latin-orosz szakos 
voltam. Utána a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem magyar-orosz szakos hallgató
ja lettem. Miután megkaptam a tanári diplo
mát, fordítóként helyezkedtem el az 
Oroszlányi Szénbányáknál.
Ezután egy évig szellemi 
szabadfoglalkozású lettem, 
tehát csak irodalmi tevé
kenységet végeztem. For
dításokat, műfordításokat, 
tudományos cikkeket pub
likáltam. Ebben az időben 
jelent meg "Aki egyszer 
eljut Szakartvelóba" (Geor
giába) című sorozatom a 
Dolgozók Lapjában, mű
fordításaimat az Európa 
Kiadó publikálta. Később a 
Magyar Tudományos Aka
démia ösztöndíjasaként a 
Tbiliszi Állami Egyetemen 
tanultam. Mikor visszatér
tem, a Magyar Külügymi
nisztériumban kaptam ál
lást mint diplomata, s fő
ként kaukázusi országokkal kapcsolatos 
ügyekkel foglalkoztam. Ezután megpályáz
tam egy munkalehetőséget a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium Magyar Ösztöndíj 
Bizottságánál, azóta külföldi ösztöndíjas 
ügyekkel foglalkozom.

-Fontos ponthoz jutottál. Eddigi munkád 
összefoglalásaként megjelent Magyar-geor- 
giai irodalmi kapcsolatok című könyved. 
Mesélnél az előzményekről?

- A középiskolában kezdődött, majd az 
egyetemen úgy éreztem, hogy nem foglal
koznak eleget a volt Szovjetunió népeinek 
irodalmával, történelmével, kultúrájával. El
kezdtem ebben a témakörben kutatni. A Ge
orgiái írószövetség megbízására Tbilisziben 
töltöttem egy hónapot, majd a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium néhány hónapos 
ösztöndíjával tartózkodtam kint. így ismer
kedtem meg a georgiai nyelvvel, kultúrával, 
történelemmel, a szellemi élet képviselőivel. 
Ezután a Magyar Tudományos Akadémia 
ösztöndíjasaként folytattam kutatómunkát a 
Tbiliszi Állami Egyetemen. Itt már a volt 
Szovjetunió irodalmával foglalkoztam. Ele
inte Borisz Pasztemak költői világának geor
giai kötődéseit vizsgáltam, majd a magyar- 
georgiai irodalmi kapcsolatokat kezdtem el 
kutatni. A disszertációmat is itt Írtam meg 
"Magyar-georgiai irodalmi kapcsolatok a 
XX. sz.-ban" címmel. Georgiai nyelven 
került sor a megvédésére, majd később ma
gyarul is. így az irodalomtudományok kandi
dátusa lettem. Kutatásaimat a Tbiliszi Iro
dalomtudományi Intézetben, az Irodalmi Mú
zeumban, a Nyelvtudományi Intézetben és 
egyéb helyeken folytattam. A képek részben 
a Tbiliszi Központi Archívumból valók, 
részben a könyvemben szereplő közéleti 
személyiségektől származnak, akikkel sike
rült jó kapcsolatba kerülnöm. Rengeteg em

bert ismertem meg. Örülök, hogy a Magyar 
Könyv Alapítvány támogatásával, a Windsor 
Kiadó gondozásában megjelenhetett a köny
vem. Munkám úttörő jellegű, hiszen ebben a 
témában még sohasem jelent meg ilyen át
fogó monográfia, mely közérthető módon 
szól az olvasóhoz. Úgy érzem, hogy mind a 
két országot szolgálja. Két nyelvű munká
nak készült, mert kiadását Georgiában is ter
vezik, ám ez- az ottani háborús körülmények 
miatt- még várat magára.

-Részleteznéd georgiai munkádat?
- Már a gimnáziumban megpróbálkoztam 

Puskin és Lermontov verseinek fordításával, 
majd Borisz Pasztemak életművének tanul

mányozása után kezd
tem el mélyebben fog
lalkozni a georgiai iro
dalommal. Utazásaim 
során születtek első 
kaukázusi ihletésű ver
seim. Először orosz köz
vetítőnyelv útján próbál
koztam meg a georgiai 
költők verseinek fordí
tásával, később lehető
ségem nyílt arra, hogy 
eredetiből fordítsak és 
személyesen is megis- 
merkedhessem a mai 
georgiai irodalmi és ál
talában a szellemi élet 
képviselőivel. Találkoz
tam a hazánkból érkező 
delegációk tagjaival, 
konferenciákon • és a

georgiai szellemi élet rendezvényein vettem 
részt, beszédet mondtam Tbilisziben Zichy 
Mihály szobrának felavatásán, megírtam 
"Ellenáramban" címmel az első magyar- 
georgiai koprodukciós film forgatókönyvét, 
több hazai és külföldi lapban publikálták 
cikkeimet, verseimet, fordításaimat. Azon 
fáradoztam, hogy közvetlen kapcsolatok 
alakuljanak ki a hazai és georgiai tudo
mányos műhelyek, múzeumok, filmstúdiók 
és könyvkiadók között. Ennek eredmé
nyeként 1989 nyarán megszületett a hazánk 
és Georgia közötti első közvetlen kulturális 
egyezmény.

-Mit tervezel a jövőben?
- Sok minden van még hátra. Eddigi gyűj

téseimnek csak egy része jelenhetett meg. 
Rengeteg fotó, fordítás, műfordítás, történel
mi dokumentumok fordítása terjedelem miatt 
nem fért bele a könyvbe. Ezekből egy doku
mentum jellegű kötetet szeretnék szerkesz
teni. Georgiában, a Merani Kiadó gondozá
sában, rangos műfordítók által georgiai 
nyelvre lefordított "Chovrebidan chovre- 
bamde" (Élettől életig) című verseskötetem 
már megjelent. Szeretném, ha magyar nyel
ven is kiadnák. Régebben külön-külön pub
likáltam őket magyarországi lapokban, most 
jó lenne egy kötetben. Hasonlóképpen geor
giai műfordításaimat is. Ez azért is fontos 
lenne, mert a georgiai műveket eddig csak 
közvetítő nyelvből (főként oroszból) fordítot
ták magyarra. Szeretnék újra eljutni Geor
giába, ismét találkozni az ismerősökkel, bará
tokkal. Természetesen szeretném folytatni a 
kutatómunkát, a georgiai szimbolizmussal 
szeretnék mélyebben foglalkozni, főleg 
Galaktion Tabidzével, a XX. sz.-i georgiai 
líra kiemelkedő képviselőjével. Unatkozni 
nem fogok.

Elekes Réka
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Az Ur törvénye
"Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj 

azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád 
tenéked." /II. Mózes 20:12./

Ezzel a parancsolattal kezdődik az a törvénycso
kor, mellyel az Isten az ember és ember közötti vi
szonyt irányítja. Az első négy parancsolat azt mutat
ta meg, hogy milyennek kell lennie az ember Isten 
felé forduló imádatának. E négy parancsolat közép
pontja a bevezető mondat: "Én, az Úr, vagyok a te 
istened...", s ebből fakad, mintegy következmény
ként a parancsolatok sora. A második törvénytáblá
nak a középpontja ugyanez a bevezető mondat. 
Annak, hogy az Úr a mi Istenünk, egyenes követ
kezménye, hogy tiszteljük atyánkat és anyánkat, nem 
ölünk stb.

Az ötödik parancsolatnak két igen fontos tanítása 
van. Az első a családra vonatkozik. Az ember az 
egyetlen élőlény, amely családi életre teremtetett. Az 
állatvilágnál is megfigyelhetünk együttélési szaka
szokat, főleg az utódnemzés, és utódnevelés idősza
kában, ám ez meg sem közelíti az emberi család 
felépítését és fontosságát.

Az embert az Isten elsődlegesen családi közösség
re teremtette. Már a Szentírás elején azt olvashatjuk, 
hogy "nem jó az embernek egyedül lenni teremtek 
néki segítőtársat, hozzá illőt... annak okáért elhagyja 
a férfiú az ő atyját és anyját, és ragaszkodik 
feleségéhez, és lesznek ketten Egy testté". A család, 
a férj és feleség kapcsolata tehát a legkisebb, s egy
szersmind a legfontosabb kapcsolat-közössége az 
embernek, amely aztán Isten áldásával nagyobbá bő
vülhet. A gyermek Isten ajándéka, sajnálatos, hogy a 
mi világunkban egyre inkább háttérbe szorul; sokan 
anyagi, kényelmi megfontolásokból nem vállalnak 
gyermeket, ill. csupán 1-2 gyermeket vállalnak.

Ennek az Istentől rendelt közösségnek, a család
nak az alappillére ez a parancsolat. Tisztelettel tar
tozik a gyermek a szülőknek koruk, bölcsességük, 
élettapasztalatuk, szeretetük, gondoskodásuk miatt, s 
legfőképpen, mert a gyermek-szülő kapcsolat a maga 
tökéletes módján az ember-isten kapcsolatot példáz
za.

Sokszor hallani a kérdést, hogy mit tegyünk akkor, 
ha emberi mérték szerint a szülők nem tiszteletre 
méltóak. A Biblia ilyen kivételezést nem ismer. A 
Tízparancsolat azt mondja: tiszteld! Nincs feltétel, 
nincs kivétel! A  rossz példát követnünk nem szabad, 
de a szülőket minden esetben tisztelni kell!

A másik jelentése ennek a mondatnak már sokkal 
tágabb kört érint. így hangzik a második fele: "hogy 
hosszú ideig élj... a földön..". Ez pedig már nem a 
családra, s az egyén életkorára vonatkozik, hanem a 
népre. Izrael népének életében a legfontosabb az Is
tentől kapott föld, és a nép megmaradása volt. Hűek 
voltak minden téren atyáik és anyáik örökségéhez, s 
habár sok viszontagságon és szenvedésen mentek 
keresztül, mégis a mai napig megvannak, talán 
egyetlenként ötezer év távlatából.

A történelem tanulsága szerint az a nép, amely 
nem tartja e törvényt, megfeledkezik hovatarto
zásáról, feladja hagyományait, s más kultúrát kezd 
követni, az hamar elpusztul, asszimilálódik. A mi né
pünk, ha nem is rendelkezik ötezer éves történelem
mel, de ezer évig bajban, ellenségektől övezve is 
meg tudott maradni itt a Kárpát-medencében, mert 
fontosnak tartotta hagyományait. Manapság ez mint
ha kezdene megszűnni. Feladjuk hagyományainkat, 
kultúránkat, értékeinket, és hasra esünk Amerika és 
Nyugat-Európa előtt. Utánozzuk azt, ami távol áll 
mentalitásunktól, és lenézzük azt, ami a miénk. Pe
dig okulhatnánk mind saját történelmünkből, mind 
másokéból.

Az Úr Isten parancsa utat mutat nekünk. Tiszteljük 
atyánkat és anyánkat, mind kis családi kapcsola
tunkban, mind egész, népi egységünkben, s akkor 
hosszú ideig fogunk élni itt, ezen a földön, amelyet 
az Úr, a mi Istenünk adott minekünk!

Sugár Tamás segédlelkész
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A JÓ SZOMSZÉDI 
VISZONYRÓL 

ÉS MÁSRÓL

"Rossz szomszédság török 
átok." - mondja a közmondás. 
Csakhogy rajtunk áll, hogy ezt az 
átkot eltűrjük-é, avagy megszün
tetjük. Nem is kell hozzá egyéb, 
csupán annyi, hogy tartsuk egy
mást tiszteletben, és alkalmazkod
junk egymáshoz. Ennyire egysze
rű. Ha ezt betartjuk, kevesebb gon
dot adunk a rendőrségnek, amely
nek úgyis van elegendő gondja, 
baja a bűnözőkkel.

Sajnos, a lakótelepi panel-laká
sokban túlságosan is össze va
gyunk zárva és a falak túl véko
nyak ahhoz, hogy át ne hallatszék 
még a sóhajtás is. Hogyisne hallat
szana át a hangos beszéd, vesze
kedés, ordítozás, tévézés, rádi
ózás, nem egy esetben az egész 
házat rezegtető, diszkó-hangerővel 
működtetett magnó és a felettünk 
lakó tánca, futkározása, verekedé
sének robaja. Sehol ekkora kiszol
gáltatottságban nem élnek em
berek, mint a tömbházakban. Se
hol nagyobb mértékben nem ve
szélyeztetik egymást, mint a la
kókkal telezsúfolt lakótömbökben 
az önmagukkal szemben is fele
lőtlen emberek. Sok az önsorsron- 
tó alkoholista, kiknek sorait most 
már a narkomániások is szapo
rítják. Akik felelőtlenek a saját 
életükkel szemben, mit várhatnak 
tőlük a lakótársaik, akiket fele
lőtlen magatartásukkal éppúgy ve
szélyeztetnek, miként önmagu
kat. Vajon miért történik a sok la
kásbaleset, melyre legtöbbször a 
vétlen fizet rá? Hányszor meg
történt már, hogy valakik ittasan 
nyitották ki a gáztűzhely csapját, 
és mire meggyújtották, felrobbant 
a lakás és még néhány emelet is 
leomlott. Rossz belegondolni 
abba, hogy mi történnék, ha tűz 
ütne ki a lépcsőházban. A há
zakhoz az építők elfelejtettek 
vészkijáratokat tervezni. Hogyan 
menekülnénk egy tűzvész elől? 
Hivatalokban, intézményekben 
úgyszólván havonta tartanak tűz- 
riadókat, s ott, ahol családokat ve
szélyeztet egy esetleges tűzvész, 
mégcsak tűzoltó készülékek sin
csenek. Minden középületben ott 
találjuk a poroltó készüléket, ám 
ahol a legtöbb ember éli minden
napi életét; -fűt, főz, elektromos 
készülékeket használ, dohányzik, 
nemhogy tűzoltásra alkalmas esz
köz, de még tűzbiztonsági in
tézkedés sincs, amely veszély 
esetére felkészítené az embereket.

Hajmeresztő elképzelni is. mi

lenne, ha a tízemeletesek valame
lyikében ütne ki egy tűzvész. Ho
gyan menekülhetnének meg, akik 
a felső szinteken laknak, gyer
mekkel? Azután vajon ki vállalná 
a felelősséget? Mert mindig a 
tragédiák megtörténte után követ
kezik a felelősség megállapítása, 
amelynek egyenes következménye 
az egymásra mutogatás, és a há
rítás, aztán a nagy mea culpa, és 
végül az ügy elkenése. Aztán hall
gató lapítás, egészen a következő 
tragédiáig, s utána kezdődik min
den elölről.

Minden közösség csak úgy élhet 
nyugodtan és békességben, ha be
tartja a társadalmi együttélés sza
bályait. A lakók közössége is egy 
társadalmi egység.

Demokráciában élünk, mondják 
sokan, tehát mindenkinek jogá
ban áll úgy élni az életét, ahogyan 
neki jól esik... Ám tegye fel a kér
dést, hogy "vajon másoknak is jól 
esik-e, ami nekem?" Vajon a 
szomszéd, aki éjjeles volt és nap
pal szeretné kipihenni az éjszakai 
műszak fáradalmait, jóleső érzés
sel riad-e fel a szomszédban üvöl
tő magnó, vagy a csakis ordítozva 
társalgásra képes szomszéd hang
jára? Tennészetesen, élje minden
ki az életét a saját tetszése szerint, 
ám csak annyira, amennyiben az
zal nem zavarja lakótársainak nyu
galmát és nem veszélyezteti azok 
testi épségét.

A jó szokások mindenkor pozi
tív szabályokra épülnek. Minden 
közösségnek szüksége van szabá
lyokra, ha békében és nyugodtan 
akar élni.

Ideje lenne, ha ennek érdekében 
végre megszületne egy törvényi
leg szentesített, úgynevezett Há
zirend, amelynek betartása minden 
lakóra nézve kötelező lenne! A 
szabályok megszegését szankcio
nálnák.

Egyik tavalyi cikkemben írtam 
egy autóbuszvezetőről, aki, mikor 
renitenskedést észlelt a buszon, 
leállította a motort, és így szólt: 
"Az ótóbusz emböri találmány, 
embörök utaznak rajta. Aki pedig 
nem tud embörül viselködni, az 
szálljon ki, és menjön gyalog!"

Nos, a lakótömbök is emberek 
számára épültek. Akik pedig nem 
képesek emberi módon viselkedni, 
azok választhatnak a putri, vagy az 
ól között, ott élhetnek állati ked
vük szerint.

Vagy még egyet javasolhatok, 
vegyenek egy saját házat, éljék 
benne világukat, amíg rájuk nem 
omlik.

T.Á.

Ejnye! Ejnye! H. C. O.!
Hogyan lehet az, hogy nagy kézü

gyességgel rendelkező és remek vo
nalvezetésre képes ember csak a fal
ra firkál!?? H. C. O.- már becsukott 
szemmel is mondom... és még to
vább... RAVE.

Node! Álljunk meg egy szóra! 
Unatkozik? Kár!! Itt Oroszlányban 
nem híd olyan munkahelyet találni, 
ahol ragyogó képességét kamatoz
tatni tudná?? Keressen! -aki keres, 
az talál!! Még valamit: Remélem, a

s. o. s.
Jó lenne fordítva is!

A K ÉTH ETES  1997. május 23-i 
számában CSALÁDI ÓVODA cím
mel jelent meg Trubicza Ágnes 
írása.

Néha jó  lenne fordítva is! Jó lenne 
pl. ha az Oroszlány, Petőfi udv. 3. sz. 
alatti körülményeket egy kissé óvo- 
dásítani lehetne. Nekem is sokszor 
ugyanolyan fogalmak jutnak eszem
be: "emberség", "szeretet", "derű" - 
amikor az itt élő gyerekeket látom. 
Föl sem tudom fogni, mitől is van ez 
így - szinte ingyen. Kiegyensúlyo
zottak, udvariasak, fegyelmezetten 
játszanak a szinte SEMMIVEL.

Tetszik nekem, hogy a családi 
óvoda modellje lényegében nem húz 
éles választóvonalat az óvoda és az 
otthon közé : méghozzá a "gyerme
kek érdekében". Milyen csodálatos 
lehetne a Petőfi udv. 3-ban élő gyer
mekek élete is, ha a felnőtt tár
sadalom a családi környezetet egy 
kissé óvodának vagy. egyéb gyer
mekintézménynek tekintené. A gyer
mekek létszámát tekintve - ezt iga
zán megtehetné. -. Mármint, akinek 
ezt kötelessége lenne megtenni. 
Hányszor kérdezem kimondatlanul: 
"hol vagy KÖJÁL,; óh DICSŐ 
KÖJÁL?“  Saját szemeimmel láttam, 
fiileimmel hallottam a "zöldtömb"- 
bel kapcsolatos vezetői nyilatkozatot 
az Oroszlányi Televízióban.

Az eredmény önmagáért ordít. De 
meddig mehet ez az otromba tunya-

Meddig kell várni?
Lassan készül, mint a Luca- 

széke- szokták mondani, ha vala
mi a lehetségesnél vontatottabban 
halad. Ilyen városunkban a gim
náziumi beruházás, amelyet több
szörös határidőmódosítás után leg
utóbb 1997. augusztus 20-án sem 
adtak át. A kerítés mögött törme
lékkupacok, s maradék építőa
nyagok veszik el ez ősszel is a he
lyet a diákok elől, s fölöttük nejlon

...beszélni tudnának, elmon
danák. de helyettük én mondom 
el:

Mindig szép Majk. de ha a kis 
temetőben eltemetettek'végignéz
nének nyughelyükön, kicsit fájna a 
szívük: a kert, a kastély régi kertje

fák ágainak letörése már nem a raj
zolóhoz kapcsolódik. Másokhoz? 
Ezt a tevékenységet még szomo
rúbbnak tartom. Úgy érzem, ebben 
már a drognak is szerepe van! Fájó 
szívvel nézem a megcsonkított fá
kat! A fákkal könnyű elbánni - nem 
tudnak visszaütni!! Lehet és remé
lem, idővel megbánják tetteiket! Ad
dig is jó lenne elgondolkozni azon, 
hogy nem lehetne-e helyette valami 
komolyabb, nemesebb, mások szá
mára is örömtelibb munkát végezni!

''Csodaváró M a n ó"

ság, ez a bűnös nemtörődömség? A 
gyermekek szabadon játszanak - úgy 
látszik- ez még jó  is nekik. Csak 
néha-néha hallom valamelyik anyu
ka hangját: "- Hol vagy, Lacika?"- 
amikor az a bokrok közül vissza
jelez: Itt vagyok".

Valójában a Petőfi udv. 3. egy iga
zi gyermekparadicsom lehetne. Az 
biztos, hogy a tervezője gondolt a 
gyerekekre is. Csak mi nem gondo
lunk rájuk. Nem gondolunk a lép
csőház évenkénti meszelésére, ami 
itt kevés is lenne. A  lépcsőház falát 
legalább egy bizonyos magasságig 
moshatóra kellene lefesteni, és 
időszakonként lemosni is persze.

És nem is beszélve az „udvari** 
óvodáról", Különösen esős időben, 
vagy amikor a szennyvíz kiönt az 
udvaron. Nem kell több, csak az, 
hogy egy-két-három vagy még több 
kicsike /mert igen sokan vannak!/ a 
szutykos sárban elcsusszanjon és vé
gigtapogassa a falat aprócska ke
zeivel, vagy a szájába bekerüljön a 
fertőző lé.

A  Petőfi udv. 3. sz. alatti ház lakói 
tiszták, rengeteget mosnak. Most a 
legaggasztóbb a lépcsőházak és a 
szennyvízcsatornák állapota.

Sürgős segítség kellene, hogy a 
tiszta lakásokból, a tiszta lépcsőhá
zon és a megfelelően lebetonozott 
udvaron át kijuthassunk az udvar ját
szóterére is, ami persze - egyenlőre 
még - nem létezik.

T. N. G.

hulladékot, szemetet kerget a szél. 
Az e felújításhoz - számomra ért
hetetlen módon - , ily elszánt ma
kacssággal ragaszkodó kivitelezők 
figyelmét föl szeretném hívni arra 
a tényre, hogy a Luca-székének 
Karácsonyra el kellett készülnie, 
hogy betölthesse hivatását. Tulaj
donosa az éjféli misén erre fölállva 
pillanthatta meg a néphit szerint az 
ártó szellemeket, a rontást hozó 
boszorkányokat. Kell addig várni?

" K érdező"

elhanyagolt. Megnyílt az új csárda 
is, újra áll régi szépségében a ma
lom is -már más funkcióval.

A kis temetőbe már régen nem 
temetnek, de a környékét és az oda 
vezető utat rendbe kéne tenni. 
Órájuk is gondolva, akik 130-140 
éve alusszák örök álmukat!

V.L.

Ha a szellemek...
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KEDVES KÉTHETES ÚJSÁG!
Ajánlom figyelmébe azt a né

hány sort, amiben mi is foglal
kozunk, illetve leírjuk vélemé
nyünket a VÉRT -et illetően. Talán 
más szempontokat is figyelembe 
vesz, mint azt vezetőink megnyilat
kozásai tették.

A VÉRT működőképességének 
megítélése sok-sok vitát kiváltó 
szakszerű és kevésbé szakszerű 
nyilatkozathalmaz szaporodása, a 
szervezeti átalakulás állandó vál
tozása, a sorozatos vezetőségváltás 
ellenére csak nem akar pozitív i- 
rányban elmozdulni. Ennek okát 
sokan, sokféle szempontok szerint, 
többször módosítva rengeteg alka
lommal kinyilatkozzák.

Ehhez mi, kis emberek alkalom 
hiányában nem tudunk hozzászól
ni. Szavunk nem hallik el a nyilvá
nosságig, gondolataink elvesznek 
félúton, később annak részeit ak
tuálisan felhasználva halljuk visz- 
sza másoktól. Szeretnénk elmon
dani véleményünket, az általunk 
helyesnek vélt megoldást, és az 
Önök segítségét abban kérni, hogy 
ez meghallgattassék.

A VÉRT léte az itt élő emberek 
léte is. A bánya, az erőmű munkát, 
kenyeret, megélhetést, egziszten
ciát jelent. Helyette más ipar még 
csak csírájában van. Mindaddig, 
míg egy struktúraváltás megtörté
nik, annak kell működnie, ami 
van. Egyoldalú fiskális szempon
tok alapján ugyan ez lehet gaz
daságtalan is, de kérdem én, nem 
az lesz a drágább, ha itt egy 
esetleges "ózdii szindróma" fe
szültségei lennének? Ez többe ke
rülne, mint a mostani állapot fi
nanszírozása. És ezen a mostani 
képen még lehet javítani is, csupán 
elhatározás kérdése a dolog.

A VÉRT egységei közül a Ta
tabányai Erőmű gyakorlatilag szá
zadunkkal egyidős, alapvető szere
pe Tatabánya város fűtési energiá
val való kiszolgálása. A még vil
lamos energiát is termelő - és fűt is 
- Bánhidai Erőmű is már elérte azt 
a kort, ami egy ilyen erőműtől el
várható. Állag fenntartása, üzem- 
biztonsága nem kis pénzbe kerül. 
Napjaik meg vannak számlálva, 
hisz egyre több azon újságcikkek 
száma, amelyek azzal foglalkoz
nak, hogy miként fog fejlődni az 
energetikán belül a korszerű, kör
nyezetbarát szénbázisú erőművek 
sora. Hát ezért írom, hogy Tata
bányán a két erőmű napjai meg 
varrnak számlálva.

Szó van ugyan pár száz me
gawattról, annak lehetőségéről, de 
hol legyen: Tatabányán vagy 
Oroszlányon? , bizony ez most két

szomszéd vár!
A tény jelenleg inkább az, hogy 

e néhány száz megawatt nem itt e 
térségben épül meg, mégpedig sok 
ok miatt. Pl. a beruházáshoz pénz 
kell, privatizáció messze távolban 
sincs, állami beruházás pénz 
hiányában szintén nincs.

További pénz kéne a kör
nyezeti ártalom megszüntetésére 
(kéntelenítő stb.). Másutt pedig, 
ott, ahol szén is van (pl. a Mátra 
térségében) ott már privatizáltak és 
az új tulajdonos már túl van a fej
lesztési elképzelésein.

Az Oroszlányi Erőmű egy vi
szonylagosan gazdaságosan ter
melő, rekonstrukción átesett, 
mondhatni fiatal erőmű (leg
öregebb blokkja 12 éves). A hozzá 
tartozó Márkushegyi bánya szén- 
vagyonával több mint húsz évig el 
tudja látni. Infrastruktúrája olyan, 
hogy egy 100 t/6 kapacitású va
gonbuktatójára, vasúton átszállítva 
fogadni tudja a szintén VÉRT-tag 
Tatabányai Bányák szenét. (De 
meg lehetne építeni egy távolsági 
szalagpályát Oroszlány és Tatabá
nya között, mert még ma is meg
van a nyomvonala a két város bá
nyáit összekötő valamikori kö
télpályának.) Ez a tatabányai szén 
tovább növelheti az életidejét az 
Oroszlányi Erőműnek.

Természetes, hogy az "elve
szett" erőművek hőszolgáltatását 
is az Oroszlányi Erőmű végezné a 
tatabányai szénből termelt hővel, a 
már előbb említett szalagpálya 
mellett kiépített távhővezetéken 
keresztül.

Ebből a távhővezetékből netán 
el lehetne ágaztatni egy tízegy
néhány kilométer hosszú vezetéket 
Környe magasságában, Tata felé 
is. Ha egy ilyen gondolat megvaló
sulna, energiaszegény világunk 
máris nem pazarolná a természet 
(gáz) kincseit, amiből értékesebb 
anyagot (pl. műanyagot, gyógy
szert stb.) nyerhetnénk. Ez a táv- 
hővezeték ki tudná elégíteni Ta
tabánya város átalakuló iparstruk
túráját, ami igen örvendetesen fej
lődik. A várost nem árasztaná el az 
erőmű működésekor elkerülhe
tetlen szennyeződés. A város visz- 
szanyerhetné értékes belső terüle
tét az ipartól. (Igaz, a Tatabányai 
Erőmű zagyterének visszahódítása 
nem kis feladat és az azzal járó 
költség sem csekély). A Bánhidai 
Erőmű környéke akár üdülő 
övezetté is válhatna.

A jelenlegi tatabányai szén fűt- 
hetné továbbra is a várost, de a 
hőenergia Oroszlány (Bököd) felől 
jönne.

Az már csak a fantáziámban lé
tezik, hogy el tudok képzelni egy- 
egy kb. 25 km-es távhővezetéket 
Mór és Kisbér irányában is. Fantá
ziám szüleménye még az is, hogy 
a távhővezetékek mentén lévő 
községeket érintve a hő tovább 
hasznosíthatóvá válik (pl. fűtött 
bio-üvegházak tömeges fűtésével, 
miben idejekorán jó jövedelmet 
biztosító primőröket lehetne ter
melni -esetleg EU-piacra.) El tu
dom képzelni azt a császári, vagy 
pusztavámi családi házat is, ame
lyet az Oroszlányi Erőmű fűt hazai 
szénnel és tulajdonosa nem szorul 
az egyre dráguló szibériai föld
gázra.

A fantáziánál csak a végtelen 
nagyobb. Ha mindannyian ebben a 
térségben jövőjükért felelősséggel 
gondolkodók, lehetőségeik határán 
belül a realitás talaján állva, tenni 
akarással összefogunk egy kar
nyújtásnyira lévő cél megvalósí
tásáért, álmaink megvalósulnak.

Ehhez meg kell nyernünk mind
azok jóindulatát, kik ebben segíte
nének. (Ha ezeket a gondolatokat 
megismernék, bizton segítenének 
is!) Tudom, érdekek is sérülnének. 
De helyébe Tatabánya - vélemé
nyem szerint - 25 évre bizton ala
pozhat a hőenergia-ellátásra, nyer
ne a város belterületén értékes in
gatlanokat, megmaradna szakma- 
kultúrája, bányászata, tiszta lenne 
levegője.

Bízom abban, hogy ezek az öt
letek tetszenének elsősorban a vá
ros önkormányzatának és a vá
rosért felelősséggel gondolkodó 
politikai vezetésnek. Nyerne vele 
Oroszlány és környéke is. Első
sorban - objektív okok miatti - las
sú struktúraváltásra időt nyerne. 
Meglévő ipara gazdaságossá tehe
tő, illetve az is. (Szemlélet kérdé
se, hogy mennyi a szén ára. Olcsó 
ugyan az atomenergia, de még 
senki nem számol azzal, hogy mi
be kerül majd eltemetni a paksi re
aktorokat és annak primerkörét, ha 
elöregedett és le kell állítani.) A 
várost már ma is az erőmű fűti, a 
bányász az általa kitermelt szén 
mellett melegszik, ez adja a mele
get a város fele lakosságának és 
intézményeinek.

A távolabbi városok - Tata, Kis
bér, Mór - elérése sem lehetetlen. 
Szerencsére közel vannak az emlí
tett városok, ahol is a megye lakói
nak nagy hányada él. Oroszlány, 
illetve a bokodi erőmű - ennek 
szinte középpontjában van.

Ha mindez megvalósulna, biz
ton mondhatnám sokadmagammal 
pályakezdő gyermekeinknek, hogy 
érdemes élni, mert stabil a megél
hetés forrása, van jövőképünk, ér

demes itt élni, letelepedni, gye
reket nevelni, mert így unokáink 
jövője is biztosított.

Hát kérem, fogjunk össze (nem 
szeretem ezt a szót de), lobbizzunk 
sorsunkért, jövőnkért, unokáin
kért, életünkért.

Úgy érzem, az egész VÉRT pri
vatizációja hasonlóképpen fel
vezetett gondolatokkal - mármint 
növekedne a távhőszolgáltatás - 
sikeresebb lenne, mint az eddigiek.

Farkas György

MIRE JÓ A NAT
(a miniszter szerint)

A NAT lehetővé teszi, hogy a 
gyerek és a tanár személyisége 
megjelenjen a tanulás, a tanítás 
egész folyamatában.

A NAT más és más megoldá
sokat kínál a tanuláshoz a gyerek 
életkora, képességei, tehetsége, 
szociális és kulturális adottságai 
szerint.

A NAT a kisdiákoknak több me
sét, játékot, mozgást biztosít, se
gít abban, hogy lelkileg egész
ségesebben fogjanak a komo
lyabb dolgok tanulásához.

A NAT több időt ad arra, hogy a 
gyerekek megtanuljanak írni, 
olvasni, számolni.

A NAT arányosan adagolja a 
tanulnivalót, a gyerek növeke
dése és az ésszerűség szerint bő
víti évfolyamról évfolyamra a 
tananyagot.

A NAT különösen ügyel arra, 
hogy a gyerekek olyan dolgokat 
tanuljanak, amire felnőttként 
mindenképpen szükségük lesz: 
nagyobb teret ad az idegen nyel
veknek, az informatikának, az 
állampolgári, az életviteli és a 
vállalkozási ismereteknek.

A NAT lehetővé teszi, hogy a 
pályaválasztásról két évvel ké
sőbb, tizenhat éves korában 
döntsön a gyerek a szülei segít
ségével.

A NAT olyan tananyagot kínál, 
amelynek a megtanulása több e- 
sélyt ad a munkanélküliség elke
rüléséhez.

A NAT az iskola tantervének 
kialakításához igényli a gyere
kek és a szülők véleményét is.

Az 1997/98-as tanévben is
merkedjenek meg gyermekük 
iskolájának tantervével! Kísér
jék figyelemmel, hogy beváltja-e 
a NAT az ígéretét!

(Néhány éven belül majd 
kiderül.)

(A szerkesztő)
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A „LEGEIÉ4 BÁNYÁJA.. 
MÁRKUSHEGY

(Elhangzott uWaJás/firmájában az. OMBKE március ll-oi rvtulozvényén,. 
Mi a szerkesztett változatot hozatják.

Éppen 20 éve, 1977. január 3-án írta alá 
Simon Pál nehézipari miniszter a Márkushegyi 
Bányaüzem létesítési engedélyokmányát.

A medence életében kiemelkedő jelentőségű 
volt ez az esemény, nem csak azért, mert ma eb
ből élünk, nem csak azért, mert a "leg"-ek bá
nyája: a legnagyobb, a legmagasabb színvonalú, 
a legnehezebb és sajnos a medence legsúlyosabb 
bányásztragédiája is ide kötődik, hanem azért is, 
mert közel egy.évtizedes előkészítő munka ered
ményére tett pontot sikeresen.

Előzmények: 1960-ról 1980-ra lényegében 
azonos a termelési, évi 2,5 Mt. A fizikai lét- 
szám.7200-ról 5800 főre csökkent, a fajlagos 
vágathajtás 20,16 fm/Kt-ról 10,81-re csökkent, 
és az összüzemi teljesítmény 1,386-ról 2,117-re 
növekedett. És ha az évenkénti változásokat is 
megnézzük egyértelműen látszik a fejlődés 
egyenletessége, tehát már a szénbányászat 1967- 
es, 68-as, először meghirdetett visszafejlesztését 
megelőzően is rendkívül dinamikus fejlődés 
zajlott le az akkori vállalatnál.

Mindezt azért idézem fel, mert ezt a fejlődést 
és fejlesztést az itt élő emberek, az itt fejlődött 
műszaki kultúra teremtette meg és az akkor ér
tékelődik fel igazán, ha az emberi gondolkodás 
megváltoztatásának mai nehézségeivel vetem 
össze. Megkockáztatom azt a kijelentést, hogy a 
vállalatnál már meglévő, progresszív gondol
kodás nélkül semmilyen pénzért nem lehetett 
volna úgy megépíteni és úgy működtetni Már- 
kushegyet, ahogyan az végül is történt.

Elismerés és köszönet illeti az akkori kol
légákat.

A márkushegyi telepítés koncepciója is itt, a 
vállalatnál készült és olyan nevek minősítették, 
mint Varga Albert, Vass László, Reményi Viktor, 
Gondozó György, és még sok olyan kollégánk, 
akinek - elnézést kérve tőlük - neveit nem 
említem.

1971. évtől évente egy-két beruházási javaslat 
készült a különböző változatokra és minde
gyikhez rendelve készült költségbecslés. Az ak
kori infláció a maihoz mérten jelentéktelen volt, 
mégis nyomon követhető az a tendencia, hogy az 
előző leírt számhoz mindig a tényleges inflá
ciónál kisebb számot fogadtak el: hogy ez 
presztízskérdés volt vagy a klasszikus bázis
szemlélet működött, esetleg a pénzügyi kor
mányzat határolta le a ráfordításokat, ezt ma sem 
lehet egyértelműen meghatározni.

Azt azonban - főleg a későbbi példák nyomán- 
valőszínűsíteni lehet, hogy a legerősebb a kor
mányzati - pénzügyi nyomás volt.

Mindenesetre ez vezetett oda, hogy a BÁTI 
által ‘76 őszén készített 4,2 Mrd Ft körüli kal
kulációt egy délelőtt kellett 2,8 Mrd-ra lefaragni.

Ennek esett áldozatul a feltáró vágatrendszer 
jelentős része és további műszaki tartalommal, 
főként gépekkel együtt, másrészt az egység
árakat kellett lecsökkenteni. Ez utóbbi vált rend
kívül zavaróvá, mert az olajválságot ‘76-’77. 
évben követte az árrobbanás, de ezt kimunkált 
tényadatokkal akkor még nem lehetett alátá
masztani. Ezek hatása,azonban a ‘77. évben kez
dődő építésnél az- első' naptól jelentkezett és 
mindennapos problémát okozott. Végül az 1980. 
évi beruházási javaslat módosításához vezetett.

Szerencsére ezek a problémák a közvetlen 
munkahelyekre nem jutottak el és a feladat telje
sítése, a bizonyítás vágya volt a meghatározó.

Az első kapavágás 1977. 02. 09-én a beszálló 
akna üzemudvar tereprendezésének megkezdé
sével történt. Az aknamélyítő kisgépes tech
nológiával év végére elkészítette az úgynevezett 
előaknát 39,5 m mélységig.

1977. év végére elérte az aknarakodó szintjét, 
a rakodó ablakait készítette. Az aknamélyítés 
átlag 20 m/hó előrehaladást ért el, az aknamé
lyítőgépek célszerűtlen telepítése, az ejtett be
tonos technológia begyakorlottsága és a so
rozatos üzemzavarok késleltették a munkát, (pl.: 
robbanás, vagyaz 1978. 03. 17-én a telep alatti 
víztároló homokból fakadó vízbetörés, amit talp- 
dugóval kellett megfogni). A feszültségmen
tesítés szűrős víznyerő kutakkal történt, ennek 
védelmében indult el a rakodó építése és a vá
gathajtás a személy pályaudvar irányába a 
lyukasztás felé.

A talpdugót közel egy év múlva, 79. 04. 03-án 
bontották ki és az akna így is csak személyszál
lításra alkalmas állapotban készült el ‘81 ápri
lisára. (Véglegesen csak mintegy másfél év 
múlva vették használatba.) A lejtősaknán né
hány hónappal később, 1976. 04. 15-én kezdő
dött a tereprendezés. A nyitógödröt ‘76 májustól 
kezdődően kezdték el ásni és októberre készült 
el. Ezt a mátraaljai kollégák készítették, akik 
mélyvákuumkutas mamutszivattyúkkal vízte
lenítették a munkagödröt és így tudták az 
egyébként egy-másfél éves munkát hat hónap 
alatt elvégezni. A kezdőszakaszból még éppen 
csak 30 méter készült el, amikor 1976. 12. 21-én 
beállt a csapat a bányászati munkához.

1977. év végére a 961. méterben voltak, ami 
több mint 70 m/hó átlagos előrehaladás annak 
ellenére, hogy átállások, különleges biztosítá
sok, (pl.: vízkizáró szakasz) nehezítették a mun
kát. (A telepített műszakra vetítve 80 m felett 
volt a havi kihajtás.)

Az 1302. méterből indult ki a kilépővágat a 
lejtősaknai bunker tetejére, majd a szalagvágat 
felé továbbhaladva ezen az úton, egy ideiglenes 
betöréssel az anyagszállító vágaton történt a lyu
kasztás 1978.12. 28-án. A vállalat a lyukasztásig 
összesen csőszellőztetéssel (VCP ventillátor) 
2780 fm-t hajtott ki 24 hónap alatt, 115 frn/hó 
átlagteljesítménnyel.

Említsük meg a csúcseredményeket is: 1977. 
11. hóban 122 m lejtősakna szakasz és ebben a 
hóban volt a napi 7,8 m-es csúcsteljesítmény is.

A lejtősakna végül ‘78 júniusában ért az alsó 
szintes szakaszhoz, de a kilépővágat alatti sza
kaszban az oligocén tarkaanyag nagyon lelassí
totta a kihajtást.

A technológiát a vállalati szakemberek dol
gozták ki ,és nem kell mondani, hogy a megva
lósításhoz is átlagon felüli teljesítmény kellett.

Elég, ha arra gondolunk, hogy decemberben 
hogyan kellett elkezdeni a munkát, vagy hány
szor kellett a lejtősaknáról gyalog kijönni. Ez a 
teljesítmény alapozta meg, hogy a termelésbe 
lépés is'mintegy 6 hónappal korábban történt 
( 81. 04. 01.) és az első év termelése 494 ezer 
tonna, majdnem duplája az előirányzottnak.

A módosított beruházási javaslat 1980-ban 
9925 fm feltárővágat létesítését tervezte teljes 
hosszban, lőttbeton biztosítással.

Az aknarakodók monolit beton biztosításúak.
A lőttbeton biztosítás az építőiparból átvett 

technológia, a dorogi fejlesztés tette földalatti 
használatr-a>alkalmassá a DOR-MIX- egyébként 
nyugati- gépsorral. Maga a technológia bevált, 
megfelelő, kiszolgálással követni tudta a vájvég 
előrehaladását, a vágat
állékonyság szempon
tjából azonban nem te
kinthetjük sikeresnek.
Az É-i vágatpárból (Bö
köd irányában) már az 
építés idején át kellett 
építeni, illetőleg meg

kellett erősíteni jelentős vágatszakaszokat, és ez 
a probléma elkísér napjainkig.

A bányaüzemet az 1972. évi megkutatottsági 
nyilatkozat szerint 42,8 Mt kitermelhető szén- 
vagyonra telepítették. Az üzem kezdettől fogva 
alapvetően energetikai széntermelésű cél
bányaként szerepelt, ezért a telepek számba
vételi határvastagságát is ehhez mérten szabták 
meg: mindkét telepben legkisebb 1,4 m.

A termelésfelfutás gyorsítása, a fenntartási 
munkák és gépészeti háttérmunkák- javítás, 
szerelés - okoz többlet létszámigényt.

Ebben bizonyára közrejátszott a tervezettnél 
alacsonyabb gépállomány, különösen a szállí
tószalagok hiányoztak a költségcsökkentések 
után, és később a géppótlások alacsonyabb szint
je is közrejátszott ebben.

Ugyancsak hiányzott - és még ma is hiányzik 
- az a háttér infrastruktúra, ami minden javítási, 
szolgáltatási feladatot elvégez, és ezt az árbe
vételből a vállalat meg is tudja fizetni.

Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy a volu
menében nagy fenntartási igény a termelésre ve
tített fajlagos költség szerint még mindig kisebb 
volt, mint az többi bányaüzemben.

A fejtési teljesítmények megfelelnek a 27 
t/műsz. előirányzatnak, nagyon gyakran meg is 
haladták.

Ennek okát abban kereshetjük, hogy a fejtési 
teljesítményeket az elszállítási kapacitás semmi
lyen mértékben nem korlátozta, a fejtések a 
geológiai és a technikai adottságok szerint a 
maximumot hozták. A technikai berendezések 
kiválasztása is jól sikerült.

A gazdaságosság kérdése: a bányaüzem ter
melésének minősége a tervezett érték alatt tel
jesült, és a különböző okoktól függetlenül a régi 
árrendszerben is árbevétel-kiesést eredmé
nyezett.

A kitermelhető szénvagyon minősége lett ér
tékesítésre visszatervezve, ez 14-15 MJ/kg. A 
lakossági szén 18-19 MJ/kg átlagminősége mel
lett az oroszlányi erőmű igénye viszont csak 10- 
11 Mj/kg.

A szénár éves emelésénél figyelembe vett 
prognózis magasabb volt, mint a költségeknél 
előirányzott, így a számításokban minél távolab
bi metszőket nézünk, annál nagyobb az ered
mény. Ezt azonban az élet nem igazolta.

De nem történt korrekció sem a vágatok, sem 
a gépek és sem az értékesítési feltételek vál
tozása után a ráfordítások oldalán, sem az ered
mény oldalán, de a 7%-os hitelkamat többszöri, 
végül 13,6 %-ra emelése során sem.

A bányaüzem és a vállalat eredménye, hogy 
ilyen körülmények között is talpon maradtunk, 
és csak az energetikai piac összeomlása hozott 
megoldhatatlan problémát.

A bányaüzem az eocénprogram legsikeresebb 
és talán egyetlen jól működő bányája.

A bányaüzem adott műszaki-technikai szinten 
a szakmailag elvárható korrektséggel lett 
megtervezve és megépítve még akkor is, ha a 
korlátokhoz, külső feltételekhez való kényszerű 
alkalmazkodás hibákat is vitt a rendszerbe. A 
működő bányaüzem korrigálta ezeket, a fejlődés 
a nehéz körülmények között sem állt meg.

A bányákat megnyitják, és ha elfogy a szénva
gyon, bezárják. Márkushegyen és a térségben a 
bővítésekkel van elegendő szénvagyon, egy ú- 
jabb erőmű teljes élettartamát is ki tudja szolgál
ni. Ez a szén lényegesen olcsóbb bármelyik 
import energiahordozónál. A kérdés az, hogy a 
mai pénzügyi-gazdasági szemlélet felismeri-e a 
hazai értékeket és talál-e megoldást a hasznosí
tására.

A szakmai kultúra és a szakmáért tenni akaró 
emberek még megvannak.

HELYREIGAZÍTÁS
A Kéthetes V. évf. 12. számának 
"Beszélgetés VÉRT igazgatók
kal" című írásában a "további" 
szó helytelenül jelent meg.
A szöveg helyesen:
"Az ágazati bérmegállapodásban

foglalt 18%-os keresetnövekedés 
betartása mellett, kb. 5%-os lét
számcsökkenés esetén a bérkölt
ségek 13%-kal növekedhetnek."

A hibáért szíves elnézésüket 
kérjük!



....— ■ -  —  KÉTHETES  - .........................- -    - ■

A bániba tit fcmaktudója A Sö, sziAetésmp

Oroszlány, a mi kis városunk, 
sok szállal kötődik a bányához, 
mely idén jubilál - 60 éve kez
dődött itt a bányászkodás. A jelen
ről az olvasót kell megkérdeznem, 
a jövő képe még nem alakult ki - 
olyan, mint egy forgatókönyv: 
csak az író fejében van meg, de ott 
is csak körvonalakban.

A múltról a legilletékesebbet 
kérdezzük: Kőbányai Ferencet, a 
bányamúzeum vezetőjét.

- Tudjuk, hogy sok helyi lakos is 
kötődik a bányához, de legtöbbünk 
máshonnan került ide. Kőbányai 
úr honnan érkezett?

-Brennbergbányáról, apám ott 
volt bányász. Én is követtem, a bá
nyabezárás után idejöttünk, szál
lón laktunk. Ott már az 1770-es é- 
vekben is bányásztak, az orosz
lányi medencének nem lesz ilyen 
hosszú története... Apámmal a 
XVII-es aknán dolgoztunk. Saj
nos, 1952-ben balesetben elhunyt. 
Bányaipari technikumba jártam, 
utána dolgoztam a XVI-os aknán, 
itt már bányamesteri beosztásban, 
ekkor készítettük el a mindszenti 
trafóház alatti rész lefejtésének 
tervét, melyet később tanitottak is 
a bányaművelési tanszéken Mis
kolcon.

Az akkori legkorszerűbb bányá
ban is dolgoztam a XXII-en, itt a

főmérnökhelyettesi beosztásban, 
közben bányagazdasági mérnök 
lettem. 1974-től a vállalat ter
melési osztályán dolgoztam 1984- 
ig, amikor nyugdíjba mentem. 
Közben Szili Józsefkollégának se
gítettem a készülő múzeum anya
gának gyűjtésében, mikor nagy
beteg lett, én folytattam a mun
káját. Dolgozom a levéltárakban, 
vezetem körbe a vendégeket, akik 
a világ sok részéről érkeznek.

Közben Kőbányai úr megmutat
ja az Oroszlányi Szénbányászat cí
mű könyvet, melyet ö írt. A szakma 
lapjában, a Bányász-Kohász Új
ságban szintén sok cikk szerzője, 
aki hírt ad felőlünk. A most megje
lent Ezer év a magyar bányászat
ban c. lexikon is az ö élete, munká
ja egy darabja. Felesége tanárnő. 
Több tragikus eseményt élt át a mi 
kis "történelmünk" legjobb tudója. 
A műszaki osztály, a Bányamentő 
Állomás dolgozói segítik mun
káját. Reggelente várja őt a régi 
"Felsötelepen" a tárna, a mun
kában megfáradt gépek, melyek 
sok-sok kiváló vájárral "dolgoz
tak" együtt. A nyárvégi napsütés
ben, mikor a régi térképek, köny
vek közül kilépünk, a vitlák, csil
lék, rakodógépek közt trilláznak a 
madarak, díszlenek a virágok, hűs 
árnyat ad egy gyümölcsfa, és virá
gok mellett szőlő érik, felette ma
gasodik a régi kasház, indításra 
vár a személyszállító gép...

Amikor kifelé megyek, megállók 
a bánya áldozatainak táblájánál, 
és meghajtom fejem, mert én is 
voltam lent, és láttam, hogy a csa
lád mindennapi kenyeréért hogyan 
dolgoznak a bányászok.

Az ö múltjukat, emléküket őrzi a 
bányamúzeum, benne egy lelkes 
ember, Kőbányai Ferenc.

Azt mondják az emberi élet 
tudósai, hogy elvileg 100-120 évig 
is elélhet az ember. Sajnos, csak 
kevesen érnek meg nagy kort. 
Szép, hosszú kort élt meg eddig 
Hegedűs Lajos bácsi, aki augusz
tus 30-án lesz 80 éves. Hogy a 
tejszagú munkahelyéről hogyan 
került a bányászatba? A biztonsá
gi brigád nyugdíjas vezetője így 
beszélte el:

A Hajdúságban születtem, nyol
cán vagyunk testvérek, már csak 4 
élő. Második szülöttként korán 
kezdtem el dolgozni, napszámba 
jártam, majd parádéskocsis lettem. 
Debrecenben tejfeldolgozónak ta
nultam, de nem volt pénz az isko
lára. Bevonultam, majd alkalmi 
munkákból éltem. Aztán jött a vi
lágháború, 1943-ban nősültem, az 
első gyermek, Lajos 1945-ben 
született, őt még egy fiú és 3 lány 
követte. Megsebesültem, hadirok
kantként is behívtak, majd lesze
reltettek. Csak a régiek emlé
keznek az Oncsa telepi házakra, 
ilyeneket építettünk. Amikor az 
befejeződött, szappanfőző mester 
vett maga mellé. Folytattam a tan
ulást és túrógyártó mesterlevelet 
szerez-tem.

Öcsém itt dolgozott Oroszlány
ban, 1953-ban idejöttem, a XVill
ás aknán dolgoztam, egy év után 
visszamentem, utána rizstermesz
tés volt a munkám. 1956 február
jában újra visszajöttem, és akkor a 
XVII-es üzemben kaptam mun
kát. Újra tanultam, letettem a 
vájárvizsgát.

Nagyon jó kollektíva alakult ki 
abban az üzemben, idén volt 50 
éves, és a régi dolgozók a vá
járiskolában találkoztak, ahogy mi 
régen hívtuk, én beteg voltam, 
sajnos nem mehettem el...

Lakást építettem a Borbálán, és 
sok-sok városi épület készítése 
volt akkor az én bányatársaim 
keze munkája. Gödé főmérnök úr 
megbizott, hogy vezessem az tí
zem biztonsági brigádját. Ácsok, 
kőművesek, szellőztetőgép-sze
relők, injektálok, portalanítók vol
tak a városból, a környékbeli fal
vakból állt össze a csapat- azóta 
többen meghaltak. Eltemették Pa- 
ushitz Józsefet is, aki zenész volt, 
közvetlen felettesem. Sajnos, nem 
tudtam elmenni a temetésére, de a 
régi brigád "akkori" legfiatalabb 
tagja vitte a koszorút, amit ze
nésztársai vettek "Szepi" bácsi
nak... Patronáltuk annak idején a 
Fővárosi Intézet kis növendékeit, 
itt vannak a képeik a régi brigád
naplóban... Sok-sok emlék...

Dolgoztam a szakszervezetben 
bizalmiként, beteglátogatási fele
lősként, most éppen az újságíró úr 
van nálam beteglátogatáson...

Jó munkatársaim voltak, gyer
mekeimet elindítottam az életbe, 
mindkét fiam annak idején súly
emelő volt... Ők is szerették a te
jet!

Harminc éve, ha kezet fogtam 
volna Hegedűs Lajossal, egy ke
mény tenyeret nyújtott volna felém. 
Ma én adok tenyeret neki, adja a 
tenyerét, mely kora ifjúságától 
szolgálta, hogy segítsen testvéreit, 
majd 5 gyermekét felnevelni.

A kéz "lutnicsövet" cipelt, gátat 
készített a bányában, hogy friss le
vegő legyen a fronton s az elővájá- 
sokon.

És érzem a tej szagát, amivel 
valaha dolgozott, és eszembe jut 
egy Somogy megyei kis falu, a ha
tárban kérődző tehenekkel. Szü
lőfalum.

És egy pillanatra a szívem puha 
lesz, mint a vaj...

A rokkavúvw/fAqá'ias babamentő
A bánya veszélyes üzem! 
Sajnos, a bányamúzeum ud

varán található táblán sok név van, 
mint ahogy az augusztus 16-án 
felavatott tatabányai emlékművön 
is, legtöbbjük férfi, de van női név 
is, abból az időből, amikor még 
nők is dolgoztak a bányában.

Az asszonyok szívszorító ag
godalma, hogy nem lesz a "siht" 
alatt semmi baj, talán többszörös a 
bányamentőknél.

Egy bányamentőt mutatunk be: 
Akis utca, ahol lakik, 1989rben 

kapta meg a Rendezett utca címet. 
Most éppen nem úgy néz ki, mert 
ezt az utcát is gázszerelők "vették" 
be. A családi ház kertjében ülünk

le vendéglátóinkkal, a barna ku- 
tyus is idehúzódik hallgatni be
szélgetésünket a diófa alá, a ház 
asszonya pedig csendben ül, 31 
éve egymás gondolatát is tudják, 
és ahogy rájuk néz az ember bol
dog, elégedett párt lát, főleg, ha az 
unokákra terelődik a szó.

Kelemen Pál 1946-ban látta 
meg a napvilágot, Tunyogmatol- 
cson. A nagyapja annak idején ki
jutott Amerikába, ott 12 évig a bá
nyában dolgozott, hazatérve földet 
vett, és házat épített.

Ez lett az álma neki is, a vá
járiskolában tanult, és egy évi 
munka után az összegyűjtött pénz
ből televíziót vásárolt özvegy é

desanyjának. Bátyjával megsz
erették az állatokat, főleg a 
lovaglásokra emlékszik vissza 
szívesen.

A pad, ahol ült, Karkus Sándor 
és Kovács Mátyás padja volt, 
büszke erre. A munka a bányában 
erős emberré tette, de a szíve 
"aranyszív", ahogy a munkatársak
ról mesél.

Fiatalkorában birkózott is, 
mostanában is birkózik az uno
kákkal, segít a tanulásban, mind
kettőjük szemében büszkeség, a- 
hogy Viktort és Benitót emlegetik. 
Bénító -szökés és nem olasz-, 
lányuk fia azért lett olasz nevű, 
mert édesapja nagy Milán rajongó.

Pál is nagy drukker, a régiekkel 
ott is találkozik.

Annak idején a XVIII-as aknán 
kezdett el dolgozni, majd a XXIII- 
ra ment. 1976-ban lett bányamen
tő. Ha a bányászélet nehéz, az övé 
még nehezebb volt, és veszélye
sebb. Baleset érte, műtéteken esett 
át, dolgozgat a kertben, és vissza
emlékszik a nagy üzemi fociran
gadókra.

Feleségét mindenki "Hugi“-nak 
szólítja. Egy nagyon családias 
vasárnap délutánt töltöttem el a 
volt bányamentő kertjében a diófa 
alatt. Fiát és lányát elindította és 
segíti őket az élet rögös útjain, 
példát mutatva nekik egész eddigi 
életével.

Kezet fogunk és kívánunk 
egymásnak Jó szerencsét!
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évfordulóit ünnepelhetjük '97-ben. 
A 60 éves jubileum mellett az idén 
volt a XVII-es bányaüzem 50 
éves, mely 30 évig működött.

A bánya volt dolgozói a volt 
vájártanuló intézet éttermében 
találkoztak, stílszerűen, mert a ta
nulók gyakorlati oktatása a holt 
bányában történt.

Sok kiváló ember került el on
nan, például a Márkushegyre is. Jó 
kollektíva volt, és örültek a régi 
munkatársakkal való találkozás
nak.

A szervező Kreiner Miklós 
volt, aki gazdasági felelős, vala
mint a munkaügyi döntőbizottság 
elnökeként dolgozott.

EGY TALÁLKOZÁS 
M ARG ÓJÁRA

Mikor köszönetemet fejeztem 
ki a többiek nevében, és sor került 
élményeire is, láttam, hogy 
verseket is írt - munkával kapcso
latosan, megörökítette a 170%-ot, 
és a többi dolgot, mely oly kedves 
emlék.

Egyedül él, sok hobbija van, 
szereti az embereket.

Ő a mi Miklós bácsink!
Idén 75 éves, és kívánunk neki 

a lap hasábjain is jó egészséget, 
gondolva a 2 év múlva esedékes 
találkozóra: Jó szerencsét!

-Lajos-

S zep tem ber 5. pén tek
Díszmadár kiállítás és börze

Nyitva: 5-én 10.00-19.00-ig
6- án 9.00-19.00-ig
7- én 9.00-17.00-ig 

helye: Bányász Klub
Óvodás Sportnap + Nyílt túra + Lovaglás + Kocsizás 
helye: Sportkör 
Koszorúzási ünnepség
13.30 Márkushegyi aknaüzem
14.30 Bányászati Múzeum
17.00 Bányászok Emlékműve - Fő tér 
Ünnepi beszédet mond:

Keleti György országgyűlési képviselő
18.30 Nyit a Sörsátor és a Luna Park 
Közreműködik a Karnevál Zenekar
22.00 EXIT disco - helye: OTSC étterme

S zep tem ber 6. szom b a t
9.00 Sportversenyek (kispályás foci, teke, lábtenisz) 

helye: Sportkör
9.00 n. Oroszlányi Nyílt Díjugrató Lovasverseny 

Ünnepi megnyitó: Székely Antal polgármester 
Közben: 12.00-14.30-ig amatőr és hivatásos előadó- 
művészek műsora
10.00 Meghívásos kosárlabda torna 
helye: Városi Sportcsarnok
19.00 Lovasbál
22.00 EXIT disco - helye Sportkör

SZABADTÉRI SZÍNPAD 
(Művelődési Központ és környéke)

10.00 Szöszmötölő gyermekeknek, közben Süti bo
hóc műsora
10.00 Ökölvívó és judó bemutató
12.00 Jó ebédhez szól a nóta...
15.00 Bányász Népdalkor műsora
15.30 Kaié Lulúgyi Cigány-folk együttes
16.00 Pötörke Népitánc Együttes és a 
Kincső zenekar műsora
17.00 Pusztavámi Ifjúsági Fúvószenekar
18.00 SZTÁROK A SZÍNPADON

“Cuki Babák”: Csala Zsuzsa és Lórán 
Lenke, a Vidám Színpad művészei 
“Emlékszel még?”: Szolnoki Tibor és 
Zsadon Andrea házaspár, operettdalok

“Halló, itt vagyok!”: Karda Beáta 
popénekes
“Álmodó Tiszapart”: Dömsödi Farkas Bá

lint előadóművész-házigazda 
Zenei kíséret: Antal István, Kangyal Ferenc
21.00 Utcabál a komáromi Elektron Bánd táncze
nekarral

S zep tem b er 7. vasárn ap
7.00 Zenés ébresztő a Bányász Koncert Fúvós- 

zenekarral
8.00 Fakultatív sportversenyek a Sportkörben
10.00 Meghívásos kosárlabda torna mérkőzései 
helye: Sportcsarnok

SZABADTÉRI SZÍNPAD 
(Művelődési Központ és környéke)

10.00 Szöszmötölő gyermekeknek, közben Süti bo
hóc műsora
12.00 Jő ebédhez szól a nóta...
13.30 Oroszlányi Táncklub műsora
14.00 Alsógallai Német Nemzetiségi Táncegyüttes
14.30 Jászai Mari Színház Táncegyüttese, Jazz-balett 
csoport bemutatója
16.00 Bányász Koncert Fúvószenekar és a mazsoret- 
tek műsora
17.00 SZTÁROK A SZÍNPADON

A két utcazenész: Defekt Duó 
A magyar Tóm Jones: Majsai Gábor 
Pop-paródiák: Irigy Hónaljmirigy 
Gergely Róbert koncert

20.00 Kukutyin együttes (pop-paródiák) műsora
22.00 Záró zene

OTSC - Kocsi SE ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkő
zés 13.30, felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés 15.30 
helye: OTSC
A népi- és iparművészeti, kirakodóvásár szeptember 6-7-én 

19.00 óráig tart nyitva a hagyományos területen! 
További kísérőprogram: személy- és haszongépjárművek 

bemutatója és kedvezményes vására csak 2 napig! 
(Lanos, Nubira, Avia, Lublin, Daewoo)

Mini Lima Park, gyermekhinta, gumiugráló, mini állatkert

Valamennyi korosztályt szeretettel vár a 
Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi Bányaigazgatósága, a 

Bányász Szakszervezeti Szövetség 
és a Bányász Klub Alapítvány!

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR 

SZEPTEMRERI 
MOZIMŰSORA
06. szombat 17.45

TÖKÖS TEKÉS színes, amerikai 
filmvígjáték
Főszereplő: Woody Harrelson, Randy 
Quaid

09. kedd 17.45
ZEUSZ ÉS ROXANNE 
színes, szinkronizált amerikai kaland
film
Főszereplő: Steve Guttenberg,
Kathlen Quinlan

13. szombat 17.45 
CON AIR - A FEGYENCJÁRAT 
színes, amerikai film 
Főszereplő: Nicholas Cage, John 
Cusack

16. kedd 17.45
HALÁLOS TERÁPIA 
NE MOCCANJ, HA ÉLNI AKARSZ 
színes, amerikai krimi 
Főszereplő: Hugh Grant, Gene Hack-  

mán
20. szombat 17.45

ZŰRANGYALOK 
színes, szinkronizált francia filmvíg
játék
Főszereplő: Gérard Depardieu, 
Christian Clcrvier

23. kedd 17.45 
MEGLESNI ÉS MEGSZERETNI 
A SZERELEM ÉDES, A BOSSZÚ 
BOLDOGÍT
színes, amerikai filmvígjáték 
Főszereplő: M eg Ryan, Matthew 
Broderick

27. szombat 17.45
III. RICHARD 
színes, angol film 
Főszereplő: lan McKellen, Anette 
Bening

30. kedd 17.45
ANACONDA 
színes, amerikai thriller
Főszereplő: Jennifer Lopez, Jón 
Voight
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MEGY fl GYŰRŰ VÁNDORÚTRA
Egy gazdag emberről ugyan mit is lehetne 

írni? Hogy milyen módon harácsolta össze a 
vagyonát, hogyan számlálta a pénzét, miként 
fiaztatta és miféleképpen fontoskodott arról, 
hogyan kell beosztással élni? Ugyan már! Üres 
élet az efféle... Az én apám, az igen! Ő aztán 
értette a módját annak, hogyan szabaduljon 
meg minden meglévő anyagi javaitól. Nem is 
okozott számára fejfájást, hogy mint végren
delkezzék, mert amit élete folyamán össze
gyűjtött, azt nem kellett elosztania. Míg ő maga 
igénytelen és sziikségtűrő volt, addig mások 
szűkölködését képtelen volt elviselni. Nem 
szenvedhette, ha neki volt valamije, míg más 
nélkülözött. Képes volt odaadni az utolsóját is 
annak, aki még nála is szegényebb volt, és so
hasem gondolkozott azon, hogy az utolsó után 
már nincs több.

Emlékszem, egyszer úgy a negyvenes évek 
közepe táján nagyon kemény tél volt. Akik ab
ban az időben éltek és ma módjukban áll visz- 
szaidézni az akkori teleket, emlékezhetnek 
azokra a farkasordító hidegekre, melyekről azt 
mondogatták, hogy az oroszok hozták ide 
Szibériából.

Mondom, úgy január közepén, egy délután, 
rettenetes hófúvásban jött haza édesapám a 
munkából, tetőtől talpig havasan, mint egy hó
ember. Ez még rendjén is lett volna, hiszen nem 
volt ehben semmi rendhagyó, hanem ami a do
logban mégis különösen hatott, az a lábán lévő 
vászon tornacipő volt. Ez amiatt hatott különös
nek, mivel hogy reggel még bakancsban ment 
el munkába. Anyám, amint apám lábára tévedt 
a tekintete, meglepetésében csaknem lenyelte a 
nyelvét, ami nem lett volna tanácsos, hiszen 
apámmal szemben ez volt az egyetlen hatékony 
fegyvere a gyakorlatias, logikus észjárásán kí
vül. Mert az úristen az ő esetükben is úgy járt 
el, mint általában tenni szokta, az ellentéteket 
plántálta össze. Anyám életrevaló, eleven, tűz
rőlpattant, élelmes, míg apám- “Ejh, ráérünk 
arra még!”-kényelmes, gyakorlatiatlan és él
hetetlen teremtménye volt az Úrnak.

A tornacipő láttán szegény anyám nagy sze
meket meresztett. Mikor az első meglepeté
séből felocsúdott, s lélegzethez jutott, azt kér
dezte: “Hol hagytad a bakancsodat?” Apám, aki 
mind ez ideig büszkén feszített legújabb szer
zeményében, most a csínytevésen kapott gyer
mek zavarával felelte: “Elcseréltem.” Anyám 
mindkét kezével a fejéhez kapott. “Hát észnél 
vagy te, hogy a legnagyobb hóban, fagyban el
cseréled a meleg lábbelidet egy szódavizes tor
nacsukára?”

Apám egyre zavartabb lett. Megpróbálta a 
maga észérveivel magyarázatát adni a dolog
nak: “Anyukám ne haragudj, de egy szegény 
ember most jött haza ahadifogságból és csak ez 
az egy cipője volt. Úgy sajnáltam szegényt, 
mert majd’ lefagyott a lába.”

“Te eszement, elpuskázott rapsic, hogy 
eszem azt az olvatag vajszívedet! Most majd a 
te csülkeid fognak lefagyni, mert mit húzol fel 
rájuk ebben a csikorgó hidegben? Ezekben a li
monádé-csukákban akarsz kitelelni?” “Úgy 
gondoltam -így apám-, hogy úgyis van egy pár 
cipőm, és így nekem mégis két pár cipőm van, 
neki meg csak ez az egy pár volt szegénynek.... 
Különben is, nézd meg, milyen jól lehet ugrál
ni bennük! Olyan könnyűek, mint a pille. 
jött meg a bátorsága az érveléshez, amikor 
rálelt a maga igazára. Aztán, hogy bebizonyítsa 
szerzeményének nagyszerűségét, nekiállt ug
rálni a konyha közepén, akkorákat ugrott, hogy 
kezével elérte a mennyezetet. “Ide süss, mek
korákat lehet ugrani benne! Akárcsak a gumi
labda, ezt a bakancsban nem lehetne meg
csinálni. Ha tudnád, milyen gyorsan tudok

menni bennük... Á, egyáltalán nem fázik a lá
bam, mert könnyebben futok bennük, mint 
azokban a nehéz bakancsokban, hiszen olya
nok, mintha semmi sem lenne a lábamon.”

“Látod, ezt elhiszem neked.” - mondta 
anyám és két tenyerébe temetve az arcát, úgy 
kacagott, hogy az már szinte zokogásnak ha
tott... Bár lehet, hogy az is volt, mert csorogtak 
a könnyei. Amikor végre megszólalt, a hangja 
remegett. “Persze, hogy van még egy pár cipőd, 
te Csekonics báró, csak hogy az a kimenő, gála 
félcipőd. Abban akarsz munkába járni? Ha 
most megint neked veszünk bakancsot, mikor 
tudok nagykabátot venni a kislánynak?” Mi
ként az áradat, úgy zuhogott ki belőle a gondok 
özöne, és sorolta, sorolta, sorolta. Mindaddig, 
míg apám el nem unta, és tekintélye megmen
tése végett az asztalra nem csapott, hogy “Most 
már aztán elég legyen!”

Ettől azután apám visszanyerte a lelki egyen
súlyát, ám nem így anyám, aki még hónapokig 
dohogott ezen a vétkes könnyelműségen.

A bakancscsere vihara még el sem ült, ami
kor egy este beállított apám egy katonai sátor
lapból hevenyészett malaclopó köpönyegben. 
Sugárzó arccal feszített benne, mint aki a világ 
legragyogóbb üzletét bonyolította le ama szent 
napon.

Anyámban meghűlt a vér. “Miféle szélről 
szalasztott hobogász ringy-rongy van terajtad?” 
-kérdezte a tőle megszokott spontán keresetlen- 
séggel. “Hol a fenében, kivel üzleteltél már 
megint? Hová lett a viharkabátod?”

Apám, hogy nem aratott osztatlan sikert 
anyámnál, egyik lábáról a másikra állva dadog
ta el az esetet, amely kísértetiesen hasonlított az 
előzőekhez. “No, ne mérgelődj anyukám, hall
gass meg! Most került az üzemünkbe egy sze
gény koma, aki kint volt a fronton. Megse
besült. fogságba esett, mire hazajött, a felesége 
eladta az összes ruháját. Most itt áll télvíz ide
jén szegény, egyetlen gönc nélkül, és nincs egy 
rendes kabátja sem, amiben kimenjen az 
utcára.”

“Jól tetted, hogy odaadtad a tiédet... -így 
anyám-, legalább most neked nem lesz miben 
kimenned. Majd járhatsz ebhen a malaclopó- 
ban, mert azt az egy rendes kimenő kabátodat 
nem fogod elhordani munkába, annyi szent.”

Bizony, a vége mégiscsak az lett, hogy venni 
kellett másik kabátot az elcserélt helyett, mert 
apám hamarosan elunta a dicsőséget a garabon
ciás köpönyegben, miután rájött, hogy nem 
megy az egyéniségéhez. így azután folyton egy 
helyben forogtak a szegénység örvényében, mi
ként a kutya kergeti a farkát, és a háborús sze
génységben, inflációs nyomorban utolérni so
hasem tudták magukat.

Hanem, hogy a címhez is hű maradjak, mely 
szerint “Megy a gyűrű vándorútra...”, nos, ez 
úgy történt, ahogyan az alábbiakban követ
kezik:

Egyszer egy este, titokzatos, boldog mosoly
gással az arcán érkezett haza édesapám. Olyan
féle mosoly bujkált a szemében, mint akinek 
madár van a kalapja alatt, s ha meg találná 
emelni, még elröppenne. Hanem azért mégis, 
szíve szerint leemelné, mert alig várja, hogy 
megmutathassa. Kabátja szárnyait elöl össze
fogva álldogált és sehogyan sem akaródzott 
levetkőznie. Édesanyám rászólt: “Hát neked mi 
a csuda van a kabátod alatt, hogy nem mered 
levetni?” Apám megdicsőült arccal benyúlt a 
kabátja alá és nagy óvatosan előhúzott onnan 
egy légpuskát. Szegény jó anyám, majd’ hogy 
hanyatt nem esett ijedtében: “Honnan hoztad 
ezt a vacakot?” -kérdezte halálra váltam Apám, 
hogy kitérjen az egyenes válaszadás elöl, 
támadó mellébeszélésbe kezdett: “Hogyhogy

honnan? Hát ahol volt. Ha nagyon akarod tudni, 
cseréltem.”-válaszolta foghegyről, gyanúsan 
csillogó szemekkel, mint aki felöntött a garatra. 
Pedig csak az öröm mámorában úszott, az 
örömében, amit a légpuska jelentett számára. 
“Már megint üzleteltél? Mit adtál cserébe?”- 
kérdezte édesanyám. Hanem ezúttal csak kitérő 
választ kapott: “Hát nem mindegy az neked, 
hogy mit adtam érte? Azt adtam, ami volt. Mit 
kell folyton faggatózni?” Ezek után túltárgyalt- 
nak tekintette a témát és nem volt hajlandó 
részletekbe bocsátkozni. Azonban úgy két hét 
után, felfedezte anyám, hogy apám' ujjáról hi
ányzik a jegygyűrű. “Te apu! -mondta- hová 
lett a jegygyűrűd?" Apám először úgy tett, mint 
aki maga is meglepődik azon, hogy nem vette 
észre gyűrűjének eltűnését. Zavartan dadogott, 
mint akit rajtakaptak. Ezen bukott le, mert ah
hoz túl becsületes volt, hogy simán hazudjék. 
Anyám egyenesen a fejére olvasta a vétkét: 
“Hiszen te elcserélted a jegygyűrűdet a pus
káért! A lelked üdvét adtad oda azért a va
cakért!” Itt már nem volt mese. apám töredel
mesen beismerte, hogy csakugyan így történt a 
dolog. Azonban szent meggyőződése volt. hogy 
ezúttal kiváló üzletet kötött, mert az ürge is jól 
járt, mivelhogy most nősül és másképpen nem 
tudott aranygyűrűhöz jutni, csak úgy, hogy 
megvált a puskájától, és ő is jól járt, mert így 
legalább lett egy puskája.

No, egy darabig jaj volt a verebeknek. Olyan 
csurivész ütött ki a környékünkön, hogy néhány 
hét múlva még keresve sem találtunk verebet. 
Ha mégis arra tévedt egy, hát az volt az utolsó 
tévedése. Hanem egyszer a lövöldözés is véget 
ért, mert engedély nélkül nem tarthatta a lég
puskát legálisan, engedélyre pedig nem futotta 
a keresetből.

így aztán egy napon megjelent egy ember 
hátul, az ablakunk alatt és apám nagy titokban 
kiadta neki a puskát, miközben amaz beadoga
tott egy több darabból álló fényképezőgépet. 
Özönvíz előtti fotómasina volt. három lábú 
állványra szerelhetős. fekete kendővel leta
karás. Fényképezgetett is vele apám, de egyet
len felvétel sem sikerült neki, mert nem értett 
hozzá. Nem is bíbelődött vele sokáig, hama
rosan túladott rajta, és elcserélte egy színházi 
távcsőre. Hasznos alkotmánynak bizonyult a 
kis kukker, mert amikor nem mentünk le a pin
cébe, az ablakunkból nézegettük vele a légi 
csatákat. Másra nemigen használhattuk volna, 
hiszen nem volt tanácsos abban az időben 
kirándulni a hegyekbe, messzire eltávolodni 
otthonról a légiriadók miatt.

Aztán, nyomban a front után a távcsövet is 
lecserélte egy “finom ketyegésű sveici” órára. 
Még szerencse, hogy nem az oroszok bejö
vetele előtt történt ez a csere, mert akkor most 
véget érne a történet. így azonban még egy ál
lomás hátra van. Ugyanis egy napon beállított 
apám egy kalitkával, amelyben egy bájos kis 
kanári csücsült. Mondanom sem kell, hogy ez
zel egy időben eltűnt a finom ketyegésű “svei
ci” óra is. Azonban cseppet sem sajnáltuk, mert 
vigaszt találtunk a kanári csodálatosan csilin
gelő trillázásában.

Hanem jaj! A madarakra is vonatkozik a ter
mészet örök törvénye, hogy aminek kezdete 
van, annak vége is, és aki születik, előbb-utóbb 
meg is hal.

így történt, hogy egy reggel szokatlan csend
re ébredtünk. Megszűnt a trillázás, örökre el
hallgatott a kismadár. Csupán az üres kalitka 
maradt utána. A gyűrű végképp elgurult.

Bizony, szegény jó anyámnak egész életen át 
égő seb maradt a lelkében, amiért apám többre 
értékelte a puskát, mint a házasságának zá
logát... Talán odaát, az Örök Béke honában 
megbocsájtotta, amikor találkoztak.

Áldott legyen az emlékük.

Trubicza Ágnes
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MAGAS
VÉRNYOMÁS

------------------------------  KÉTHETES -

AZ ÉTVÁGYTALAN GYERKEK
A vérnyomás az a nyomás, 

amely a vér folyamatos áramlását 
fenntartja.

Magas vérnyomás: három kü
lönböző alkalommal mindkét fel
karon, állva és ülve mért 160/90 
feletti érték.

Elsődleges magas vérnyomás: 
oka nem deríthető ki.

Kiváltója: örökletes hajlam, é- 
letmódi kockázati tényezők. Túl
zott só- és zsírfogyasztás, elhízás, 
élvezeti szerek (kávé, tea, alkohol) 
túlzott fogyasztása, dohányzás, 
rohanó életmód.

Másodlagos magas vérnyomás: 
kiváltó oka ismert.

a) veseeredetű (veseartéria szű
külete, heveny vagy krónikus glo- 
merulonephritis),

b) belső elválasztású mirigyek 
(mellékvese, pajzsmirigy) dagana
ta,

c) agy daganat, agy velőgyűl- 
ladás,

d) szív vagy erek szűkülete, 
szívbillentyűk elégtelensége.

A magas vérnyomás tünetei: 
tarkótáji, fejtetői fejfájás főleg 
reggel. Gyengeség, szédülés, orr
vérzés, látászavar, szemfenéki el
változások. Másodlagos magas 
vérnyomás esetén a kiváltó ok ke
zelése szükséges.

A magas vérnyomás következ
ményei:

1) vesezsugorodás,
2) agyi érelmeszesedés, trom

bózisok, lágyulások,
3) a vérnyomás hirtelen növe

kedése: görcsös állapot, eszmélet- 
vesztés,

4) pangásos szemfenék, szűk 
artériák, keresztezési tünetek,

5) arcidegbénulás, végtagzsib
badás, beszédzavar

6) rövidebb élettartam.
Az elsődleges magas vérnyo

más kezelésében nagy jelentősége 
van az életmód rendezésének: leg
alább 9 órás éjszakai nyugalom, 
napközben 1/2 órás pihenés, testi 
megerőltetések kerülése, hétvégi 
kikapcsolódás, állandó egészséges 
testmozgás, só- és zsírszegény é- 
tel, súlyfelesleg eltüntetése, kávé, 
tea, alkohol mérsékelt fogyasz
tása.

Gyógyszeres kezelés:
Akkor szükséges, ha a diasztó- 

lés vérnyomás is emelkedett. Leg
helyesebb a kórházi beállítás. A 
gyógyszereket előírás szerint kell 
szedni. A panaszok súlyosbodása 
esetén azonnal, egyébként havon
ta orvosi ellenőrzés.

Dr. Pap Ferenc háziorvos 
(Etyek) javaslata: automata szám
kijelző készülék beszerzése, na
ponta vérnyomásmérés, naplósze
rű rögzítés. Vérnyomás-klub ala
kítása orvosi vezetéssel. A konkrét 
kérdésekre konkrét válaszokat 
kaphat minden klubtag. Nem a 
betegséget, hanem a betegeket 
kell gyógyítani.

dr. Balogh György

Gyakorta hangzik el a szülők részéről a panasz: 
“Sajnos nem akar enni ez a gyerek. Nincs étvágya, hi
ába adunk neki meg mindent, amit szeme, szája meg
kíván, turkálja az ételt, válogat. Már nem tudom, mit 
adjak neki.” Nos, semmi esetre sem mennyei mannát. 
Ellenben teljes őszinteséggel igyekezzünk megtalálni 
az okot és elgondolkozni, hol is rontottuk el.

Az étvágytalanságnak több oka is lehetséges. 
Amennyiben nem betegség okozza, úgy eredhet rend
szertelenségből, az étkezési időrend be nem tar
tásából, étkezések közötti nassolásból, édességek túl
adagolásából. Gyakori eset, hogy nevelési hibák hú
zódnak meg a háttérben, mint pl. a kényeztetés. A 
gyermek észreveszi, hogy szüleinek, vagy nagy
szüleinek örömet szerez azzal a keggyel, ha méltóz- 
tatik megenni az általuk elébe tálalt ételt. Környezete 
is megtesz mindent annak érdekében, hogy a gyerme
ket megerősítse ebben a hitében. Sokszor hallhatjuk, 
hogy “Egyél egy kanálkával a mama kedvéért!” vagy 
“Hamikázzál egy falatkát a papa kedvéért!” Nem is 
gondolják a szeretettől olvadó szívű szülők és nagy
szülők, hogy saját maguk ösztönzik a gyermeket ezzel 
az étvágytalanságra. Eléggé okos a gyermek ahhoz, 
hogy örömét lelje abban, hogy a környezetében élő 
felnőttek miként esedeznek a kegyeiért. Nagyon rosz- 
szul teszi, aki abba a hitbe ringatja a kicsit, hogy szí
vességet tesz azzal, ha elfogyasztja az ételét. Az étke
zésnek legyen ritmikus időrendje. Legyen mindenkor, 
időről időre ismétlődő örömteli cselekmény. Az evés 
alatt ne bohóckodjék körülötte a környezete, ne gü
gyögjék tele a fejét, ne legyenek körülötte játéksze
rek és semmi, ami elvonhatná a figyelmét az evéstől. 
Semmilyen körülmények között se engedjünk olyan 
szokást bevezetni általa, hogy étkezés alatt bilizzen, 
az ujját szopja, cumit kérjen! Csecsemőkorától kez
dődően szoktassuk a kulturált étkezésre. Mindig idő
ben tálaljunk, ízlésesen, a gyermek méretének meg
felelő étkészlettel, evőeszközökkel. Az étkezést soha
se siettessük, ne kapkodjuk el! Az ízléses tálaláshoz 
tartozzék hozzá a kenyér és a víz, valamint az elma
radhatatlan szalvéta. Már korán, amint önállóan meg 
tudja fogni a kanalat, tanítsuk meg a gyermeket az 
evőeszközök helyes használatára. Eleinte ugyan ma- 
szatos lesz a terítő, ám amint egyre ügyesedik, úgy 
fog ügyelni az asztal, önmaga és a környezetének tisz
taságára. Az étkezés örömét fokozhatjuk, ha közben 
megbeszéljük, milyen ízeket érzünk, dicsérhetjük az 
étel ízét, színét, illatát, aztán az étkezés végeztével őt 
is megdicsérhetjük, amiért megette az ebédjét, ügye
sen evett, tisztán maradt utána az abrosz stb.

Amennyiben mégis előfordul, hogy valamelyik 
ételt visszautasítja, ne csináljunk ügyet belőle, ne 
erőltessük, hogy egyék, legalább egy falatot... Ámde, 
másik ételt se adjunk elébe, mert azzal ösztönöznénk 
a válogatásra. Simán térjünk napirendre a dolog felett. 
Semmi baja sem történik, ha egy fogás kimarad az ét
rendjéből, legfeljebb jobban fog ízleni az uzsonna.

Étvágytalansághoz vezethet az is, ha a gyermeket 
kicsi kora óta az édes ízekhez szoktattuk, mert szá
mára elvész az ételek íze. Amikor azután a gyermek 
közösségbe kerül, és szembe találja magát a termé
szetes ízekkel, nem eszi meg azokat az ételeket, ame
lyek nincsenek édesítve. Gyakran itt kezdődik a szü
lők első konfliktusa a gyermekintézményekkel, mert 
úgymond “Szegény gyerek mindig éhesen jön haza az 
óvodából, mert nem szereti azokat az ételeket, amiket 
ott főznek.” Óvónői pályafutásom alatt volt olyan 
nagymama, aki ajándékokkal akart rávenni arra, hogy 
cukrozzam meg az unokája főzelékeit, mert így sze
reti. Nem is tudja, milyen nagy rosszat tesz a gyer
mekkel az a szülő, aki cukrozza a főzeléket és a gyü
mölcsöket.

Szoktassuk a gyermekeket a természetes ízekhez. 
Ízesítsünk ne túl sósán, de hagymával, petrezselyem
mel, kaporral és joghurttal. Az ételeket még kívána
tosabbá tehetjük, ha színes ételelemekkel, zöldség
félékkel, feltétekkel díszítjük, pl. paradicsommal, 
zöldsalátával, uborkával, metélőhagymával, sárga
répával, petrezselyemzölddel, citromfűvel stb.

Sohase adagoljuk túl a tányérját. Jobban megeszi, 
ha kevesebbet lát, úgy esetleg kér vagy merít még.

Az étvágytalanságnak oka lehet még a rendszerte
len széklet és a székrekedés is, melyet okozhat a reg
geli kakaóivás és csokoládéevés. Ugyanis a tápértéke 
mindkettőnek olyan nagy, hogy egész napra jóllakott
nak érzi magát tőlük a gyermek, emiatt nem érez ked
vet az evéshez. Ha ehhez még különféle csemegékkel 
is etetjük, ne csodálkozzunk, ha megmarad a főzelék. 
Jó hatású, ha reggeli előtt gyümölcslevet itatunk vele, 
amely természetes gyümölcsből készüljön. Nem tar
tom egészséges terméknek a tartósítókkal készült 
gyári gyümölcsleveket. Reggelire adjunk tejet, kávét, 
teát, karamellt, és uzsonnára adhatunk kakaót is. A 
napi ötszöri étkezés között ne nassoljon a gyermek. 
Édességet csak az étkezések után kapjon. Ételei 
legyenek változatosak, gusztusosak, finomak, ízlete
sek a maguk természetes ízeivel. Legfőbb cseme
geként a gyümölcsfélék domináljanak és akkor nem 
lesz probléma az étvágytalanság.

T.A.

A MAGYAR TÁRSADALMI RÉTEGEK FŐBB ISMÉRVEI
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Alumínium és saválló hajlékony és merevcsövek
-0 800 átmérőig.

Kéménybélés idomok, füstcsövek, könyökök 
TERMELŐI ÁRON KAPHATÓK! 

Horganyzott csatornák, légtechnikai idomok, 
valamint külső szerelt kémények gyártása 

minden méretben, rövid határidővel!

ALU-KO

M\

Székesfehérvár, Ságvári u. 84. 
TelJFax: 06-22 329-960 

Rádiótelefon: 06-20 427-246 4

É S

l F f a
OROSZLÁNY
AJÁNLATUNK:
MOSÓPORAKCIÓ!

ARIEL 3,6 KG-OS 1.154,

BIOPON COLOR 3,6 KG-OS 884,

TIX 3,6 KG-OS 899,

TOMI COLOR 3,6 KG-OS 918,

COCCOLINO öblítő koncent. 343,

SUNLICH mosogató 164,
SILAN balzsam koncentrátum 334,

NYITVA TARTÁS
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 7-17 óráig 

SZOMBAT 7-12 óráig

M űvelődési Központ és 
Könyvtár

2840 Oroszlány, Fő tér 1. Pf. 6 
«  (34) 361-327 Fax: 361-801

ISMÉT VARJUK!
Szeretnénk, ha otthon érezné magát nálunk!

O R O S Z L Á N Y

LAKOSSÁGI APROHIRDETESEK
Szeretne gondoskodni nyugdíjas éveiről? 
Gyermeke továbbtanulását szeretné bizton
ságban tudni? Én segítek! Hívjon bizalommal!
Jelige: H. B. M. tanácsadó Tel.: 363-611 * * *
Ha érdekli az Internet és dolgozni is szeretne
benne, akkor szívesen tájékoztatom!
Jelige: H. B. M. tanácsadó Tel.: 363-611 * * *
„B" trombita (piston) eladó! Tel.: 363-707

Eladnék egy 220/27 l-es hűtőszekrényt, egy 
üvegtetejű asztalt két fotellal. Vásárolnék egy 
jó állapotban lévő karosszéket. Tel.: 362-207

Síérélop? 
Fiakát? 

Céges levélpapír? 
Céges boríték?

S  G E H í

A MONTÁZS NYOMDA MINDEZEKET 
ELKÉSZÍTI ÖNNEK RÖVID 

HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 
Oroszlány, Felsőtelep 

9  (34) 361-1ZZ/Z5-71,14-14
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M i újság az OTSC  
labdarúgóinál?

Erre a kérdésre kerestem a vá
laszt, amikor közvetlenül az őszi 
rajt előtt beszélgettünk Metzger 
Gyulával, az OTSC igazgatójával 
a székházban.

- Ami a legfontosabb, marad
tunk a megyei bajnokságban (az 
elmúlt évadot a csapat a 14. helyen 
zárta a 16-os mezőnyben!). Egy 
együttes esett ki, a Piliscsév. A 
bajnokságot nyert Viscosa pedig 
felkerült az NB III. Duna-cso- 
portjába. A két megüresedett 
helyet a Felsőgalla és az Ács fog
lalta el. Játékosállományunkban 
minimális változás történt. Tá
vozott Rév. Cseh Zsolt kölcsönben 
van Tatán, mivel bevonult katoná
nak. Viszont újra rendelkezé
sünkre áll Kulhanek és Szilágyi. 
Új fiú lenne Bede, igazolása folya
matban van, de ő jelenleg román 
állampolgár, s így nem játszhat. A 
vasárnapi mérkőzéseken 16-18 
stabil játékos áll az edző rendel
kezésére, gond tehát ezen a téren 
nincs. Pár napja tartottuk meg

szokásos évnyitó csapatérteke
zletünket. Játékosok, vezetők 
eszmecseréje ez. Értékeltük az 
elmúlt évi szereplést, elemeztük a 
hibákat, eredményeket. Elmond
tuk, hogy a szakmai vezetés az 
adott körülményeket figyelembe 
véve mit vár el a csapattól, az ed
zőtől az új szezonban. Teljesen re
álisnak látszik az első tíz közé ju
tásunk. A fiúkon látni lehetett, lel
kesednek a célkitűzésért, s ez sza
vakban is megnyilvánult. Módi 
Csaba lett a csapatkapitány, a kis- 
padon továbbra is bizalmat kapott 
Imre Mátyás edző.

Az igazgató nem győzte hangsú
lyozni, hogy ennek a teljesen ama
tőr csapatnak a szereplését lega
lább nyolc (!) tényező befolyásol
ja. A szurkolók valószínűleg tisz
tában vannak a sok közrejátszó 
hatással. Ezeket figyelembe véve 
kell nézniük és elfogadniuk az 
OTSC jelenlegi gárdáját! Játé
kosaink j ó  labdarúgással igye
keznek meghódítani még több 
szurkolói szívet, mert a buzdításra 
nagy szükségük van! Ezt a Naszály 
elleni meccsen már bizonyították.

Kezdésnek szép volt. Reméljük, 
a jövőben a jó  folyatás sem marad 
el!
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IDÉN LENNE 
HATVAN ÉVES...

Sokan ismerték a városban az 
ólomsúlyú Chudik Lajost. Az 
1987-ben elhunyt kiváló sportoló 
idén lenne hatvan éves.

Nagy őserő "szorult" belé, mi
kor Janky Sándor vette át a súly
emelők irányítását, és Huszka Mi
hály, aki először jutott ki világ- és 
európai versenyekre, a csupaszív 
Chudik kapta a feladatot, a fia

talok nevelését.
Magam is tapasztaltam, ha kihú

zom magam, őrá gondolok, és 
érzem a 140 kilós ember tenyerét, 
ahogy masszírozza a vállizma- 
imat.

Akkoriban volt a "nagy" csapat, 
Benedek János, Bagócs János 
fénykora. Lajos 1970-76 között 
hatszoros országos bajnok volt, és 
bekerült a magyar válogatottba is.

Mi, az oroszlányi sportoló 
emlékét kegyelettel őrizzük!

Varga Lajos

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

az 1997 augusztusában rendezendő Serdülő Európa-bajnokságra. 
A bajnokság színhelye: Tatabánya,

Ságvári úton lévő Sportcsarnok. (Tatabánya-középső)
A bajnokságon 1997. augusztus 29-én 12 órai kezdettel indul 

LIKERECZ GYÖNGYIKE,
1997. augusztus 30-án 14 órai kezdettel LIKERECZ ATTILA.

Tisztelettel:
Oroszlány Város Súlyemelő Sportegyesület

Bagócs János sportelnök Likerecz János vezető-edző

Remélem, sokan mennek - mentek - városunkból szurkolni 
súlyemelő sportunk újabb sikeréért!

A Likerecz gyerekek trófeagyűjteményének részlete a Falunap 
alkalmából rendezett kiállításon

A Likerecz család a kiállítás 
megnyitóján

EZ A LAPSZÁM BÚCSÚZÁSUL 
VALAMENNYI SZERVEZET ÉS AZ 
ÖSSZES ALAPÍTVÁNY, VALAMINT 

ALAKOSSÁG TÖBBSÉGÉNEK

Papír,
nyomtatvány,

játék

NYÁRI ÉLMÉNYEIRŐL 
FOTÓZOTT KÉPEIT 

AKÁR
1 ÓRA ALATT

ELKÉSZÍTJÜK!

TAMOGATASA 
NÉLKÜL KÉSZÜLT! KEZDJE AZ ÚJ 

TANÉVET IS A 
TOMIBAN!

Iskolafüzetek, tanszerek 
kedvező áron kaphatók!
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