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Értékesebbek
lesznek
az átminõsített
zártkertek

A HÍR SZENT, A VÉLEMÉNY SZABAD!

MAGYARORSZÁG
HÍREI
· Október másodikára írta ki az országos népszavazást Áder János
köztársasági elnök.
Azok, akik részt akarnak venni a szavazáson az alábbi kérdésre válaszólhatnak: „Akarja-e, hogy az Európai
Unió az Országgyûlés hozzájárulása
nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?”
A FIDESZ a szavazásra, míg az
MSZP a voksolástól való távolmaradásra buzdítja az állampolgárokat.
· Brüsszel minden a bevándorlással
kapcsolatos hatáskört el akar venni
a tagállamoktól és maga akarja elosztani a migránsokat az országok
között, miközben az utánpótlás végtelen. Törökországban 3 millió menekült várakozik most is.
· Elhunyt Esterházy Péter író.
Nagyapja, gróf Esterházy Móric
(1881–1960) 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt.
· Nyílik a jövedelem olló. 2016 májusában a bruttó átlagkereset
262100 forint volt, 6,0 százalékkal
magasabb, mint egy évvel korábban - jelenti a KSH.
Eszerint 1 egymillió forintot keresõre
9 egyszáz-nyolcvanezer forintot keresõ jut hazánkban.
· Szeptembertõl megváltozott a középfokú szakképzés
Hatalmas a munkaerõhiány bizonyos szakmákban és erre válaszol az
oktatásban így az Orbán kormány.
Eddig a középfokon végzett diákok
mindössze egy ötöde szerzett szakmát
is, a többiek csupán érettségit. Az új
rendszerben, a középfokon végzett tanulók több mint fele szakmával is rendelkezik majd, nemcsak érettségivel.
· Hazánkban akár 208 ezer gyerek
kaphatott a nyári szünet hétköznapjain ebédet, miután a kormány
kötelezõvé tette az önkormányzatok számára a díjmentes étkeztetés
biztosítását.
A bölcsõdések esetében 26, az óvodásoknál 46, míg az általános iskolások
körében 58 százalék az egész évben
ingyenes vagy támogatott étkeztetésben részesültek száma.
· Az ügyészség szerint szabálytalanul fektetett be a külügyminisztérium 72 milliárd forintot a Quaestornál, de szerintük mégsem indokolt a
nyomozás megindítása.
· Bukóban a Magyar Nemzeti Kereskedõház
Az MNKH 5,5 milliárd forint állami pénz elköltése után 2,8 milliárd forintnyi üzletet tudott összehozni a
magyar cégeknek. Ez legalább 2,7
milliárd forintos bukó. Kiderült, hogy
egy Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor
vejéhez kötött keleti üzletember nagyon jól járt a "keleti nyitással".
· A Publicus Intézet felmérése szerint a magyar lakosság szkeptikus
egy budapesti olimpia elõnyeivel
kapcsolatban. A többség nem ért
egyet azzal, hogy Budapest pályázzon
a 2024-es olimpia megrendezésére. A
megkérdezettek háromnegyede úgy
vélekedett, hogy az olimpia túl sokba
kerülne, és a pénzt másra kellene költeni. Kétharmaduk mondta, hogy az
ország egyszerûen túl szegény az
olimpia megrendezéséhez. Közel
ennyien gondolják azt is, hogy az
olimpiára költött pénz a Fidesz-közeli
oligarchákat gazdagítaná.
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ZSÁKUTCA?

FÜGGETLEN OROSZLÁNYI KÖZÉLETI LAP

2013-ban, az idén városi kitüntetést kapott Beck Ferenc OSE elnök kezdeményezésére, az elõzõ Takács-Pap vezette
önkormányzat alatt kezdték el a város új kosárlabda csarnokának tervezését, építését. Most az új, Lazók Zoltán vezette
városvezetés közel 350 milliós és az állam mintegy 750 milliós támogatásával elkészült és átadták az 1500 nézõt befogadó sportlétesítményt.

Einstand
Hát csak jöttek a Pásztorok, egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat. Mondom a Kolnaynak: – Te, ezeknek
tetszik a mi golyónk - és még a Weisz volt a legokosabb, mert õ mindjárt mondta: –„Gyönnek, gyönnek, ebbõl a
gyövésbõl nagy einstand lesz.” Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
A város szennyvíztelepének, a szakorvosi ellátását biztosító intézményének elvétele után a szemétszállítás díjainak beszedését is átvette az Orbán kormány, mellyel nehéz
anyagi helyzetbe hozta a városban szemétszállítást végzõ
céget.
A tervek szerint a kormány a tanulók és tanárok államosítása után a város tulajdonában lévõ oktatási épületek mûködtetését is átvette.

Már folynak a városvezetés és a Nemzeti Közmûszolgáltató között a tárgyalások a távhõ ellátását biztosító szolgáltató cég kormány irányítása alá vonására is. Ezzel az állam
el akarja kerülni, hogy a rezsicsökkentés veszteségének
kiegyenlítésére évi több mint száz millió forintot fizessen
a Szolgáltató Zrt-nek.
Oroszlány elvesztette, elveszitheti befolyását a szolgáltató
cégei, intézményei felett.

Körforgalom épül a
Rákóczi-Takács
keresztezõdésben

Most kell cselekedniük a zártkertek
tulajdonosainak, ha gyorsabban és
jobb áron akarják eladni az ingatlanaikat, mert csak az év végéig kérhetik
ingyen az ehhez szükséges átsorolást
a földhivatalnál. Általában akkor döbbennek rá az átminõsítés szükségességére, amikor el akarják adni a zártkerti
telket. Ez ugyanis jelenleg a földforgalmi törvény hatálya alá esik, így eladás esetén végig kell szenvedniük a
termõföldekre vonatkozó tíz hónapos
procedúrát – ebbõl a földhivatali kifüggesztési és jóváhagyási folyamat
akár fél évet is igénybe.
Az átminõsített, azaz a mûvelés alól
kivett zártkertek viszont tényleges
funkciójuknak (például lakóingatlan,
üdülõ) megfelelõen vehetnek részt az
ingatlanforgalomban, így jóval drágábban adhatók el, és az adásvétel
ügyintézési ideje is jelentõsen lerövidül
Az ügyintézés ugyanis a legjobb esetben is elhúzódhat 30 napig, és õsszel a
földhivatalok még leterheltebbek
lesznek, a soron kívüli eljárás viszont
már ingatlanonként tízezer forintba
kerül.
Különösen vonzó lehet a zártkerti ingatlanok vásárlása azoknak, akik családi otthonteremtési kedvezményt
(csok) vehetnek igénybe. A csok szabályait ugyanis könnyítették az összkomfort terén, és egy újabb módosítás
révén már zártkerten és külterületen is
lehet építkezni. További fejlemény,
hogy a kormány a napokban módosította az Országos Településrendezési
és Építési Követelményekrõl szóló
rendeletet. Ennek nyomán a zártkertek eddigi 3 és 5 százalékos beépítési
arányát akár 10 százalékra is emelhetik az önkormányzatok. Így a jelenlegi
30-40 négyzetméteres zártkerti gazdasági épületeket lakóházakká is bõvíthetik. Nem beszélve arról, hogy a
csok alsó határának számító 90 négyzetméteres lakóingatlan felépítéséhez
is elegendõ lehet egy ezer négyzetméteres terület, az eddigi jóval nagyobbal szemben.

Új építési telkek
Oroszlányban

Az oroszlányi Képviselõ-testület Városfejlesztési Bizottságának júliusi ülésén mutatta be a
Rákóczi-Takács út keresztezõdésében közel 37 millió forintért készítendõ körforgalom kialakításának
tervét a Magyar Közút munkatársa. A tervek szerint õszre elkészülhet az új közúti beruházás.

Városunk ipari parki cégeinek most és
az elkövetkezõ években mintegy 2500
munkavállalóra lenne szüksége. A beruházó cégek kihasználják a város kiváló infrastruktúráját, és folyamatosan fejlesztenek, és ezáltal nõ a betanított munkások iránti igény.
Miközben a már itt dolgozó közép
és felsõ vezetõk a város ellátottságát
felmérve nem Oroszlányban telepedtek le, a város a Kecskédi lakótelepen
új, közmûvesített építési telkeket alakított ki a nálunk munkát vállalók és
az itt élõk részére.
Ez a város vezetés számára a ténylegesen a városban élõ 18064 fõ ellátása
mellett, az itt munkát vállalók letelepedésének elõsegítésére számos feladatot ró.

„nem mi vagyunk, nem mi voltunk, ti vagytok a hõsök: könnyes szemû, magyar asszonyok..”

KOCSEDÓ – a magyar Gulag
Emlékképek Hartyáni Lászlótól
·Mit jelent Önnek a Kocsedó?
Erre emlékszem elõször Oroszlányból.
·Mikor volt ez?
1954 telén, karácsony környékén.
Édesanyám akkor kapott elõször engedélyt, hogy meglátogassa édesapámat, akorra gyûlt össze annyi
pénz, hogy Ceglédrõl el tudtunk ide
jönni. Sose felejtem el, ahogyan a
szánkóval húzott.
·Hány éves volt ekkor?
Hat.
·Mi volt ez a Kocsedó?
Egy bányaüzem, ami mellett valami
oknál fogva rabtábor is volt, az ötvenes
évek
egyik
büntetésvégrehajtási intézménye.
Fõleg politikai rabokkal töltötték
meg és azokkal dolgoztattak. Úgy
emlékszem, sarkain õrtornyok, belül barakk épületetek voltak, illetve
kovács- és egyéb üzemrészek. Ma
már tudom, hogy ez a volt XVIII-as
akna.
·Milyen minõségben volt a
Kocsedón édesapja?
A Mindszenti-per melletti legnagyobb egyházi koncepciós perben,
az ún. Pógyor perben õ volt a harmadrendû vádlott, rabként több évet
töltött Kocsedón. Születésem után,
’51-ben tartóztatták le. Kikértem a
Történeti Levéltártól anyagot az õ
történetérõl, de a mai napig nincs
hozzá lelkierõm, hogy végigolvassam.
·Mi volt a bûne?
Édesapámat, Hartyáni Imrét Pógyor
Istvánnal, a Keresztyén Ifjúsági
Egylet (KIÉ) nemzeti titkárával és
gróf Teleki Lászlóval együtt fogták
perbe. A demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedésben tevékeny részvétellel vádolták õket. Az volt a bûne, hogy az
elsõrendû vádlott irányításával az
Európai Uniót szervezte, Churchillel állt összeköttetésben és árnyékkormány létrehozásán dolgozott. A
Terror Házában is találunk erre a
perre és édesapámra vonatkozó emlékeket.
·Mivel foglalkozott az édesapja
’45 elõtt és ’45 után?
Több diplomával (agrármérnök,
közgazdász) rendelkezõ emberként
állami beosztásban dolgozott. Édesanyámat is úgy ismerte meg, hogy
Beregszászban, a Külkereskedelmi
Minisztérium kirendeltségének volt
az egyik vezetõje.
A Mosomagyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémiát végezve
Dániában volt szakmai gyakorlaton.
Az is egyik „bûne” volt, hogy a dán
mezõgazdasági szövetkezeti rendszert látta célszerûnek a háború utáni Magyarországon meghonosítani.
·A koncepciós perben mennyire
ítélték?
Öt évre, mint fõbüntetésre, teljes vagyonelkobzásra és közügyektõl tíz
évi eltiltásra. Kedvezménnyel,
’55-ben szabadult, és itt maradt
Oroszlányban a bányánál, mint lámpakamrás. Megbélyegzettsége miatt
végzettségének megfelelõ állást
máshol egyébként sem kapott. Ak-

kor már édesanyámmal mi is idejöttünk, és vártuk, hogy apu szabaduljon. Az akkor nemrég idekerült
fiatal orvos, Dr. Buchholcz Antal
’bá, Tóni bácsi fogadott be minket.
Szolgálati lakásában adott nekünk
egy belsõ szobát a Fürst Sándor utcában. Édesanyámmal és a húgommal együtt ott vártuk ki, amíg
édesapám szabadul.
Úgy emlékszem, hogy késõbb bérszámfejtõként, majd kalkulátorként
dolgozott a bányánál.
·Milyen állapotban került ki a
Kocsedóból?
Sovány, vékony ember volt egész
életében, sajnos onnan azonban még
inkább csont-bõrként került ki. Ez
az elítélése elõtti, az Ávónál történt
„megdolgozásának” is a következménye volt. A megaláztatás örök
lelki nyomot hagyott benne.
·Édesanyja Oroszlányban hol
dolgozott?
A szénosztályzón csilletoló és szénválogató volt, majd a mérlegházban
a vagonokat mázsálta. Sajnos nagyon korán elment.
A szintén a városban élõ Ugrik Aliz
tanár néninek volt a legjobb barátnõje, együtt végeztek Budapesten a
Baár-Madas gimnáziumban. (Anyukám, a Berzsenyi Dániel költõ családjának az egyik leszármazottja.)
·A szülei beszéltek arról, hogy mi
történt velük ekkor?
Nem nagyon, mert jobbnak látták,
ha a gyerekek nem sok mindent tudnak errõl, mert esetleg olyant mondanak itt-ott, az iskolában errõl,
amitõl ismét hátrányba kerülhetünk.
Édesapámat az iratok alapján egész
életében megfigyelték. Ezért erre
különösen ügyelt és nem is akart politikai ügyekben részt venni. Féltette
a családját.
·Tud e arról, hogy megfigyelték e
önöket?
Tudok.
·Vannak dokumentumok?
Hogyne. Kikértem az iratokat.
Több ezer oldal megfigyelési jegyzõkönyvbõl én kétszáz valahány oldalt már megkaptam, aminek a fele
ki van törölve. Aktáját a halálát követõen zárták csak le. Ezek azok a
dokumentumok, amit említettem,
hogy nincs erõm egyenlõre végigolvasni. Megvan, beleolvastam, de ...
·Említette, hogy Ceglédrõl kerültek Oroszlányba.
A ceglédi egzisztenciánkat a háború
és az új rendszer felszámolta. Nem
volt hol lakjunk, mivel a háború
után a nagyszüleinktõl, akik gazdálkodtak, mindent elvettek. Egy sváb
család fogadott be minket egy picike szobába, mialatt apánk börtönéveit töltötte és volt idõ, hogy azt
sem tudtuk, él e.
·Mit vettek el?
Nagy gazdaságot, birtokot, mindent. A nagyapám földbirtokos volt
Kõröstetétlenben.
Agrártudósok
voltak, mezõgazdasággal foglalkozó szakemberek, akárcsak a nagyszülei és a szülei is. Apai dédapám
az Óvári Mezõgazdasági Akadémia
professzora volt és nagyapám, ami-

„Az egyházvezetéstõl független
autonóm közösségek felszámolásának további fontos állomása
volt a Grõsz József kalocsai érsek
elleni eljárással egy idõben, egy
lehetséges nagy volumenû református dominanciájú protestáns
összeesküvési per elõkészítése, a
Keresztyén Ifjúsági Egyesület vezetõi ellen indított per, amelyet az
elsõ rendû vádlottról, Pógyor Istvánról, Pógyor perként is számon
tartanak. A koholt vádak szerint a
megszüntetett nagy múltú ifjúsági
egyesület egykori vezetõi, egy
nemzetközi irányítású, protestáns jellegû összeesküvésben vettek részt, amelynek az volt a
célja, hogy Magyarországot a leendõ Európai Unió szervezetébe
kapcsolja. A nyomozás során
mintegy 200 egyházi személyiség
neve került az „illegális szervezkedésben” résztvevõk listájára.
Végül azonban összesen csak
hárman kerültek a vádlottak padjára. Pógyor István, a KIÉ egykori nemzeti titkára, gróf Teleki
László, a KIÉ volt nemzeti titkára, és Hartyáni Imre egykori ceglédi birtokos, volt KIE-tag.”
„A Budapesti Megyei Bíróság „a
demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés
kezdeményezésének bûntette miatt” Pógyor Istvánt 12 évi börtönre, gr. Teleki Lászlót 7 évi
börtönre, Hartyáni Imrét 5 évi
börtönre ítélte. A vádirat szerint
a Keresztyén Ifjúsági Egyesület
Nemzeti Szövetsége (KIÉ) vezetõi
az Európa Unió és az Európa Tanács célkitûzéseivel egyetértve
Biblia-kör ürügye alatt szervezkedtek, ahol „politikai kérdéseket vitattak meg a külföldi
ellenséges rádióadások híranyagának beállításában”. 1951. november 30.
(1952. március 10-én a Legfelsõbb
Bíróság elutasította a fellebbezéseket és helybenhagyta az elsõfokú
ítéletet.)”
kor ott tanult, beleszeretett a
lányába, a nagymamámba.
Valamennyien földönfutókká lettek
az ötvenes években.
·Volt e valami következménye az
édesapjának elítélése elõtti tevékenységének?
Ráment az egész családunk, nagyon
nehéz megélhetésünk volt gyerekként. Mi gyerekek nem igazán fogtuk fel a történéseket. Apám mellett
édesanyám volt az igazi áldozat.
Hallottam a Pokol tornácán c. filmben, hogy a politikai elítélteknek, az
oroszlányi bányaraboknak volt egy
daluk, amelynek ez volt a refrénje:
„nem mi vagyunk, nem mi voltunk,
ti vagytok a hõsök: könnyes szemû,
magyar asszonyok..” Mert, hogy
mit kellett a feleségeknek, az édesanyáknak itthon eltûrni - a várakozás mellett - azt nem lehet leírni, se
elmondani.

·’56 októberét miként élték meg?
Én nyolc évesen úgy gondoltam,
hogy elhagyjuk az országot, de
édesapám erre nem volt hajlandó.
Ma is a fülembe cseng, amit akkor
mondott: „Amennyiben mindenki
elhagyja Magyarországot, akkor
vége a hazának.” Egyébként nincsenek jó emlékeim errõl az idõszakról.
A házakban lévõ légópincékben
bujkáltak emberek, féltünk tõlük,
mert nem tudtuk, hogy kicsodák,
mit akarnak. Mi más szemmel láttuk
a történéseket, mint a felnõttek. Emlékként megmaradt, hogy a tankok
megjelentek a szénosztályzónál és a
csövüket az osztályzóra irányították, valamint a volt víztoronynál, a
rendõrségi épületnél (ami most az
ápolási intézet) jelentek meg a harckocsik. Egyébként én úgy emlékszem, hogy az emberek összefogtak, segítették egymást a forradalom alatt.
·Édesapja mikor halt meg?
Amikor
én
katona
voltam,
1970-ben.
·A késõbbi idõkben, mikor már a
bányánál dolgozott, volt e bármilyen jelentõsége a családi történéseknek a Kádár-rendszerhez viszonyulásban?
Nem, mert nem politizált az ember,
én csináltam a dolgomat.
Elkerültem Esztergomba és ott ismertem meg a feleségemet, Õ is
oroszlányi. Összeházasodtunk, így
kerültem én vissza Oroszlányba, és
itt helyezkedtem el a Szakmunkásképzõ Intézetben. Késõbb a szénbányákhoz kerültem és különbözõ
beosztásokban dolgoztam. Problémám sehol nem volt, hagytak dolgozni.

KOCSEDÓ

·Volt e hátránya abból, hogy a
szülei úgymond rendszeridegenek
voltak?
Konkrét ügyet nem tudok mondani,
de egy biztos, hogy mi az iskolában
mindig jelölést kaptunk a naplóba.
A tanáraink azonban nagyon tisztességes, becsületes emberek voltak,
ennél fogva kiálltak mellettünk.
·Melyik iskolába járt?
Végigjártam Oroszlányban valamennyit. Nincs olyan iskola a Gárdonyit kivéve, amelyikben ne
koptattam volna a padot. A tanáraink kiálltak mellettünk.
A húgom ma egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. Öcsém, aki 10 évesen
teljesen árva lett, szintén tanult ember és mellette nemzetközi kosárlabdabíró.
·A mai, polgári értékrendje, politikai tevékenysége a családdal történtek következtében alakult ki?
Nem a mostani jobb oldalnak nevezettet, hanem a valódi polgári értékeket ismertem meg szüleim által,
ez áll hozzám közel. Nem szeretem
a szélsõségeket.
·Így már érthetõ, hogy az Ön javaslatára a város önkormányzata,
emlékjelet kíván létrehozni a volt
rabtábor helyén.
Nem az én ötletem volt, de valóban
én voltam az egyik, akinek sikerült
meggyõzni a politikai oldalak képviselõt, hogy támogassák a javaslatot. Külön is köszönöm azoknak,
akik kiálltak a terv mellett, hogy huszonhat évvel a rendszerváltás után,
méltó jelet fognak elhelyezni a volt
rabtábor, a Kocsedó helyén.
Molnár Ferenc

A térképet Forgács József készítette
Bazsánt Antal és Palotai László leírása alapján.

SZEMÉT ÜGY
2015. július 11-én tett bejelentést
Oroszlány jegyzõjénél a budapesti
székhelyû Green Energy Hungary
2013 Hulladékhasznosító Kft., hogy
raktározás, tárolás (kivéve mezõgazdasági termények, mezõgazdasági vegyi termékek, mûtrágya, nitrogén
vegyület raktározása, tárolása) célra
használja a Vért, Oroszlány külterületén található 0328 helyrajzi számú telephelyet, melyben a cég SRF (tüzelõanyagnak való termék) anyagot tárol. A jegyzõ, mivel a társhatóságok
kifogást nem emeltek, 162/2015 számon nyilvántartásba vette.
2016. február 29-én a Vért a bérleti
szerzõdést felmondta és kérte a Green
Energy Hungaryt, hogy távolítsa el az
SRF-t.
Ennek ellenére 2016 nyár elején(!)
a Borbálai lakosok jelezték, hogy a
Vért volt széntárolójába kamionokkal
hulladékot szállítanak, a tárolóból
hulladék ömlik ki. Akkor a Vért vezérigazgatója a város lakosságát megnyugtatta, hogy rövid idõn belül a

kiömlött anyagot vissza helyezik a
tárolóba, a továbbiakban gondoskodnak a szakszerû tárolásról. Egy szóval
sem említette, hogy február óta jogszerûtlen a tárolás!
Majd jött szeptember kilencedike,
mikor kigyulladt a katasztrófavédelem szerint nem veszélyes anyag, az
SFR. Szabálytalanságok sora bukott
ki a tûzeset kapcsán, nem volt tûzjelzõ, tûzi víz. Mértek káros anyagot, de
azt már nem merték közölni, hogy milyen kémiai anyagot, mennyi határértéktõl eltérõ értéket mértek.
A Vért a tûz miatt szabadtérre szállított anyagot vissza szállított a hombárokba, biztosítja a tûzõrséget.
A tûz után a város jegyzõje visszavonta a telephelyen a raktározás engedélyét, kötelezte a bérlõt, hogy szállítsa el az SRT-et, melyre kevés remény
van, mert már a tûz elõtt végre hajtást
kértek a Green Energy Hungary
Kft.-re.
Ez bizony egy szemét ügy! Nem is!
SRF.

Oroszlány
zsákutca marad
Nem valósul meg
a Tatabánya, Oroszlány, Mór
vasútvonal
Az 1990 utáni városvezetése folyamatosan napirenden tartotta a Oroszlányt a Mórral összekötõ vasútvonal
kiépítésének megvalósítását.
Már ekkor, az akkori polgármesterek felvetésére a MÁV vezetõi közölték, hogy 2050-ig nem szerepel napirenden ez a közlekedési út kiépítése.
Ezen álláspontjukon a mai napig nem
változtattak.
A jelenlegi megyei közgyûlés feladatul adta a megyei fõépítésznek,
hogy egyeztessen az illetékesekkel.
Látszik, hogy továbbra sem támogatják ezt a beruházást, miközben a napi
pár utast szállító felcsúti vasutat euró-

1956: „Négy fegyveres csoport volt Oroszlányban”
1951 nyara óta él Oroszlányban
Bazsánt Antal, nyugdíjas aknász, aki
1956-ban negyedik évfolyamos, 22
éves fiatalember volt a tatabányai
Péch Antal Aknászképzõben. Az
alábbiakban a forradalom napjaira
való visszaemlékezésének második
részét közöljük.
Október 27-én reggel társaival a kollégiumból a Hunyadi laktanyába mentek, ahonnan két Csepel teherautóra
rakott szakasznyi katonával Oroszlányba hajtottak, mert az a hír járta,
hogy a XVIII-as aknáról kiszabadultak a rabok, és öldöklés folyik.
Fegyverek a haraszt alatt
- A Bokodra vezetõ úton haladtunk,
elhagytuk a kenyérgyárat, majd megálltunk a mai MÉH-telep környékén.
Elõttünk egy erdõ volt. Azt mondták,
ott vannak beásva a „megbízható elvtársak”. Ezeknek a „megbízható elvtársaknak”: a pártitkároknak, szakszervezeti titkároknak, személyzeti
vezetõknek, munkaügyiseknek stb.
kiadtak 120-140 fegyvert. Leszálltunk a kocsiról és csatárláncba fejlõdve vonultunk tovább. Az akácosban
fegyvereket - géppisztolyt, puskát,
pisztolyt - találtunk, a ropogó avar alá
rejtve. Másnap a Labanc-patak mentén már ugyancsak az elvtársak szétdobált puskáival játszottak a gyerekek. Az akácos mögötti dombról leláttunk a rabtáborra. Az õrtornyok üresek voltak.
A táborba érkezve, meglepõdve tapasztaltuk, hogy a rabok és a fegyõrök
együtt ücsörögnek, beszélgetnek és
cigarettáznak. Akkor már erõsen szürkült, sötét volt. Begyûjtöttük az összes
fegyvert. (A fegyõrök között volt legalább ötven rendes katona, akiknek
bíborvörös parolijuk volt, és a legmodernebb géppisztolyokkal voltak felszerelve.)
Ekkor kaptuk a fülest, hogy a fegyõrök közül 6-7-en, B. Gy. és társai,
bevonultak a közeli fenyvesbe. Kiabáltunk, hogy jöjjenek ki, adják le a
fegyvereket, nem lesz semmi bántódásuk. Õk visszakiabáltak, hogy ne
közelítsünk, mert közénk lõnek. Mivel a szakaszvezetõ azt a parancsot
kapta, hogy lehetõleg épségben vigye
vissza Tatabányára a katonákat s kerülje a tûzharcot, nem mentünk utánuk.

pai uniós pénz felhasználásával megépítették, mûködtetik és még a további fejlesztését is tervezik.
A vasútvonal kiépítése mellett az
Oroszlányt az M1-es úttal összekötõ,
a Takács út, temetõ, csákvári út, Tatabánya irányába létesítendõ közút kiépítése is évek óta a város vezetése
tervei közé tartozik, elképzeléseik
vannak, akarat és pénz az ország vezetése részérõl azonban nincs a megvalósításra.
Ugyanakkor a város vezetése és a
MÁV képviselõi tárgyalnak a vasútállomás és környékének rendbe tételé- Nemzetõrség alakul
Este 7-8 óra tájban már újra a városrõl.
ban voltunk és a rendõrségen leadtuk
a tábori fegyvereket. Ekkor már több
száz ember volt az épület körül, köztük a XVII-es aknáról érkezett munkaszolgálatos katonák is. Ott találkoztam elõször K. S.-el, aki késõbb a helyi Nemzetõrség parancsnoka lett, és
Ez év december 09. napjáig terjedõ idõszakban tízezer
nekem rendõrként mutatkozott be.
forint + Áfa (bruttó 12.700,-Ft.) egyösszegû díj megfiVolt ott egy egykori SS-katona is brennbergi gyerek, õ volt a fegyverzetése ellenében vállaljuk (tulajdoni lap lekérésével)
mester -, meg egy egykori csendõrõrzártkerti ingatlana tulajdoni helyzete ellenõrzését, a tumester is, aki K. S. helyettese volt a
Nemzetõrségben, mely akkor este alalajdonosok megfelelõ adatszolgáltatása és közremûkökult meg. K. S. felajánlotta, hogy ledése esetén a mezõgazdasági mûvelésbõl történõ kivogyek az “R csoport”, a rendteremtõ
brigád tagja. Én igent mondtam, majd
náshoz szükséges iratok (kérelem) összeállítását, az ezhazamentem pihenni, mert három
zel kapcsolatos földhivatali ügyintézést!
napja nem aludtam.

Tisztelt Ügyfeleink!

A fenti ügyintézést munkaidõben, elõzetesen, telefonon
(a 30-830-0802-es telefonszámon) vagy emailban
(sunyovszki@oritelnet.hu email-címen) történt idõpont-egyeztetést követõen Oroszlányon, a posta melletti irodában tudjuk vállalni!
dr. Sunyovszki Károly ügyvéd

Az „R csoport”
Másnap reggel kezdtem a szolgálatot.
Bizonyos R. tanár úr osztott fegyvert a
nemzetõröknek - nekem már volt,
még Tatabányán szereztem.
A közrend, a vagyon védelme volt a
feladatunk. Volt köztünk mindenféle
ember, egész fiatal srácok is, de 18
éven aluliaknak nem adtunk fegyvert.
Emlékszem, egyik nemzetõrünk valami okból elment Várgesztesre, ahol

alaposan eltángálták. A „fakarusszal”
- személyszállításra átalakított Csepel
teherautó - hoztuk haza, és a vájár iskola kupolatermében berendezett kórházban ápolták. Várgesztesen azt
mondták, hogy ez a legény ávós volt.
Mivel a verés miatt kómába esett, õt
magát nem tudtuk kihallgatni errõl.

nyiak is - bujkálnak. Másnap már egy
menedékházban rendezkedtünk be
10-12-en, Csákvár közelében. Innen
Mindszentpusztára gyalogoltunk, ott
kaptunk teát és zsíros kenyeret és máris továbbálltunk Kõhányásra. Állandóan mozogni kellett, mert egy
felderítõ repülõgép a hegység felett
körözött. Ráadásul a kecskédi repülõtérrõl négy vagy öt katyusával lõtték a
Vértest, de a találatok nagyon távol
estek tõlünk, mert nem tudták pontosan hol vagyunk. Négy csoport bujkált kinn a Vértesben. Vérteskozmán
egy felcser átkötötte a kezemet, bekente valami kenõccsel is, de alig
használt. Bedagadt, kezdett elfagyni,
s egyre jobban fájt. Visszamentünk a
csákvári menedékházba. Egyre közelebb voltak az oroszok és egyre kevesebben maradtunk, mert sokan rájöttek, hogy nincs remény, hamarosan
elpusztulunk az erdõben. Vagy fel
kell adni magunkat, vagy disszidálni
kell.

A rakétapisztoly
Valamelyik napon a kecskédi reptérre
vezényeltek, mert a hír szerint öt-hat
fiatal feltörte a raktárakat. A repülõtér
akkoriban a magyar válogatott ejtõernyõs csapatának központja volt, ezért
aztán mindenféle értékek voltak ott,
például báránybéléses bõrdzsekik, pilótasapkák és egyebek. Az elkövetõket elcsíptük és behoztuk õket
kihallgatni, aztán jegyzõkönyvet vettünk fel. Egyiküknél volt egy rakétapisztoly és hadonászott vele, én meg
odakaptam, s az véletlenül elsült. A
lövés a jobb tenyeremrõl majdnem letépte a kisujjamat. Nagyon komoly
sérülést szenvedtem. Ezután minden
nap egy sebész katonatiszt kezelt a vá- A pufajkásoké a hatalom
jár iskolában. A forradás helye ma is Páran végül visszajöttünk a városba,
látszik.
mert azt hallottuk, hogy aki leadja a
fegyverét annak semmi bántódása
nem lesz. Lapicz Gyula (õ késõbb
A postarablás
A régi piacnál volt akkoriban a posta, disszidált) és P. O. kísértek be. A
ott volt a bányászok elõlege egy pán- fegyvereket a rendõrségen adtuk le.
célszekrénybe zárva. A postára egy Elég sokan tudták, hogy a Nemzetõrnemzetõrünk vigyázott. Ez azonban ségnél voltam, ezért semmi bántódáösszejátszott valami “disznós” gúny- som nem esett, hisz a közellátás
nevû sánta rabbal, aki a kitörés után itt védelme, a rendfenntartás volt a felmaradt a városban. Ketten kirabolták adatunk.
a postát és csak Gyõrben sikerült el- Egyébként F. O. volt az elsõ karhatalfognunk õket. Ilyen is történt. Ismere- mista parancsnok a városban. Õk már
teim szerint négy fegyveres csoport akkor berendezkedtek a rendõrségen.
volt a forradalom napjaiban Orosz- Hazamentem a szüleimhez, másnap
lányban: a Nemzet õrség, a „Panyi az orvoshoz, és visszautaztam a tatacsoport” , a „Láposi csoport” és a bányai kollégiumba, ahol 1957 márci„Horváth „lexi” csoportja”. Utóbbit a usáig voltam. Oroszlányra addig
rabtáborból kiszabadult elítéltek ala- vissza sem jöttem.
kították. K. S. nemzetõrparancsnok
szerint le kellett volna fegyverezni A kivégzettek
ezeket. Sajnos nem sikerült, mert tõ- Még a csákvári menedékháznál csalünk is, és egymástól is függetlenek pódott hozzánk két munkaszolgálatos
voltak. Elõfordult azonban, hogy kiál- katona és egy egyetemista. Õk hárman
lítottak embereket, nekik nem tetszõ, ott maradtak, mikor mi visszaindulkommunista figurákat, és rájuk ijesz- tunk Oroszlányba. Valószínûleg a
tettek, hogy lelövik õket. Ilyet a Nem- Csákvár irányából nyomuló oroszok
zetõrség nem csinált. Szerencsére ölhették meg õket tûzharcban. Hogy
gyilkosság, kivégzés mégsem történt. név szerint kik voltak, nem tudni, mert
Úgy tudom, végül mind a három cso- egymást csak beceneveken szólítotport tagjai egytõl egyig disszidáltak, s tuk, például rakétás meg egyetemista
egy sem tért haza.
stb.
Pár hó nappal késõbb beszélgettem
Czuczi nénivel, aki azt mondta, hogy
Tankok a víztoronynál
November 4-én rohanták le az orszá- két srác temetésén jártak a Haraszthegot az oroszok. November 7-e táján gyen, valahol a mai katolikus tempmár itt voltak a város környékén. Oro- lom mellett. Azt is mondták, hogy
szok és magyarok keverve jöttek be. valamelyikük teteméért eljöttek a szüEste Molotov-koktélokat gyártottunk lei, és magukkal vitték. Nézze, ki mert
a rendõrségen, de a menekülésre ké- akkor odamenni, mikor mindenütt
szültünk, mert nem akartunk vérfür- karhatalmisták lebzseltek a városban.
dõt a városban, és naivan bíztunk az (Krónikás 2001. november 24-i szám:
amerikaikban, hogy ígéretük szerint A haraszthegy oldalában nyugszanak
megsegítik a magyar forradalmárokat. a Majkon kivégzettek?).
November 7-e táján felfegyverkezve a
Vértes erdõibe menekültünk. Azt hi- A bíróságon
szem aznap, vagy másnap már három Az “ügyem” tárgyalása 1959-ben volt
magyar tank állt a régi víztorony a veszprémi várbörtönben. Az érdombján, a mai Ápolási Intézet mö- vényben lévõ rendelet alapján, aki a
gött. Az “R csoport" eredetileg 15-16 Nemzetõrségben volt és nem vett
tagot számolt, de ahogy érkeztek a hí- részt fegyveres akcióban, azt nem lerek a ruszkik közeledésérõl, a fele szé- hetett börtönbüntetésre ítélni. Az én
pen elszállingózott, így kb. heten büntetésem az volt, hogy sem aknászmaradtunk. A fegyvermesterünk, a ként, de még vájárként sem dolgozvolt SS tag, úgy eltûnt, mint a pinty, hattam. Elõbb Ajkacsingervölgyre
azt mondta: Fiúk az oroszokat nem ál- költöztem, ahol felmérõként dolgozlítja meg senki!
tam bõ félévet. Végül vájárként mégis
visszavettek a XVIII-as aknára, s ott
dolgoztam, amíg 1966-tól át nem heLövik a Vértest
Elõször Kõhányáson aludtunk. Na- lyeztek a XXIII-as aknára.
gyon hideg volt, és húszcentis hó.
Cvikli nevezetûnél húzódtunk meg, Lejegyezte: F.J.
kaptunk ételt és meleg teát. Hajnalban Az írás a Krónikás 2003. novemberi
átmentünk Gántra, mert megtudtuk, számában jelent meg.
hogy ott más forradalmárok - oroszlá-

A kérdést magát

Propagandistaképzés Oroszlányban

A sokadik PISA felmérés kimutatta, hogy hazánkban már az alsós diákok sem
képesek megérteni a feltett kérdéseket, és ezért el is rontják vagy meg sem csinálják a feladatokat.
Nos, mintha Magyarországon a kisdiákok lennének sokan. Egy egyszerû
kérdésre, mely szerint: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra
történõ kötelezõ betelepítését?”, mindenfajta, néha elképesztõ válaszokat írnak, mondanak. Már nem is a kérdésrõl szól a diskurzus.
Vannak, akik elõre hozott választást vizionálnak, és vannak, akik az Európai
Unióból való kilépéssel való riogatással próbálják a szavazástól való távolmaradásra bírni a kisdiákokat. Még a kérdést feltevõk is, egészen elképesztõ vizuális ábrákkal próbálják „segíteni” a feladat megoldásán gondolkodó csemetéket a helyes válasz megadásában.
Pedig mást nem kellene tenni, mint elolvasni a kérdést, és eldönteni a helyes
választ: igen vagy nem.
Persze van még egy lehetõség. Nem megy el a tanórára és nem írja meg a
kérdésre a szerinte helyes választ, mert nem érti, mit is kérdeznek tõle, és fél,
hogy nem lesz képes megoldani a feladatot. Pedig csak gondolkodnia kellene
és bátran belépnie a tanterembe.

Már az elõzõ baloldali városvezetés
idején a baloldali magyar újságíró
szövetség városunkban oktatta a baloldali települések sajtósait a propaganda, az újságírás csinjára-binjára.
Most 3 napon át újból Oroszlányban gyûltek össze és kaptak kiképzést
a településvezetések népszerûsítésére,
a vélt vagy valós eredmények terjesztésére.

TEKERNI TUDNI KELL

Az oroszlányi fiatalság körében már
az elmúlt századokban megmutatkozott a versenyszellem. Az iskolai testgyakorlás az 1930-as években már
kötelezõ és rendszeres volt, de Oroszlány többszáz éves falusi iskolája nem
tudott felzárkozni a követelményekhez.
Lovaglás, kocsihajtás, csínytevések, testi erõ fitogtatása, nagy evésivásokban iparkodtak kitûnni a fiatal
legények azonban a munkában is vetélkedtek egymással.
Mindenki tudta Oroszlányon, hogy
kik a legjobb kaszások, zsákolok, ki
tud legjobban bánni a lovaival, kik a
legerõsebbek, legkitartóbbak a munkában, azoknak volt a legnagyobb tekintélyük. A húszas évek elején a
tûzoltó-testület újraszervezése es a
kötelezõ leventeoktatás bevezetésével
kezdték meg Oroszlányon is fegyelmezni a fiatalságot, nyers energiáikat
sporttal lekötni.
Az akkori leventeoktatás a hazafiasságra nevelés mellett a testi adottságok kimûvelését célozta, ezért a
levente egyesülettel párhuzamosan levente sportegyesület is alakult, mely-

AUTÓSOK, GYALOGOSOK VIGYÁZZANAK!
Kerékpárral történõ közlekedéshez külön engedély vagy
igazolvány nem kell, de szükség van vezetésre képes állapotra és kellõ szabályismeretre; ezen belül jelzõtáblák, útburkolati jelek és az egyes sebességhatárok ismeretére.
A kerékpáros legbiztonságosabban a saját útján, illetve a kijelölt forgalmi
sávjában haladhat. A kijelölt forgalmi sáv a „kerékpársáv”, melyen csak kerékpáros közlekedhet. 2010. január 1-jétõl már van „nyitott kerékpársáv”, melyen a kerékpárosok zavarása nélkül más jármûvek is közlekedhetnek. A
kerékpársávot az úttest szélén alakítják ki, sárga folytonos vonallal választják
el a jármûvek részére kialakított forgalmi sávtól, míg a nyitott kerékpársávot
az úttest bármelyik részén jelölhetik és eltérõen az elõzõhöz – ugyanúgy sárga
– de nem folytonos vonallal.
Mit kell érteni a kerékpáros saját útján?
Ez lehet „kerékpárút”, valamint „gyalog- és kerékpárút”, melyeknek elejét és
végét tábla jelzi. Ha a gyalog- és kerékpárutat útburkolati jellel kettéválasztják
a kerékpárosok és a gyalogosok csak az út számukra kijelölt részén közlekedhetnek. Általában a kerékpározás megengedett sebességhatára 40 km/h. Azonban lakott területen kívül a kerékpáros fejvédõ sisakban és utas nélkül 50 km/h
sebességgel is közlekedhet. Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton
20 km/h a felsõ sebességhatár. Fontos tudni, hogy lakott területen belül olyan
úton, amelyen az úttest kerékpár közlekedésére alkalmatlan, kerékpárral a gyalogosforgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel a járdán is
szabad közlekedni.
Külön szabályok szólnak az egyirányú forgalmú úton, az autóbusz forgalmi
sávon történõ közlekedésre, pédául, hogy az egyirányú forgalmú úton a forgalommal szemben a kerékpáros csak akkor közlekedhet, ha ezt jelzõtábla megengedi, pl. a másik irányból behajtani tilos, kivéve kerékpáros.
Kerékpáros közlekedés a Rákóczi úton,
mikor, melyik irányba lehet haladni?
Az elõzõekben részletezett szabályok alapján itt kerékpárúton közlekednek a
jelzõtáblák és az útburkolati jelek szerint, hogy melyik irányba azt a kerékpárutat jelzõ tábla felett elhelyezett egyirányú forgalmú út tábla jelzi. Az üzletsor
oldalán a kezdete tábla a Táncsics Mihály út végén került kihelyezésre, mellyel
felvezeti a kerékpáros forgalmat a Rákóczi úti járdán kialakított kerékpárútra.
A vége táblát pedig a Takács Imre úti keresztezõdésnél helyezték el, mellyel
levezeti az úttestre a kerékpárost. Ebbõl következik, hogy ez a szakasz folyamatos kerékpárút, a Táncsics Mihály úti keresztezõdéstõl a Takács Imre úti keresztezõdésig akár leszállás nélkül végighaladhat és a keresztezõdéseknél – a
körforgalomnál is – elsõbbsége van. A másik irányban a Takács Imre úttól,
ahol a keresztezõdés elõtt felvezeti a kerékpáros forgalmat szintén a járdán kialakított kerékpárútra egészen a Bánki Donát útra kanyarodva a kerékpárút
vége tábláig a kerékpáros leszállás nélkül végighaladhat és a keresztezõdéseknél – a körforgalomnál is – elsõbbsége van. Mindkét oldalon ellentétes irányban közlekedni tilos, melyet a behajtani tilos táblák is jelzik.

Kerékpáros közlekedés a kijelölt gyalogos átkelõhelyeknél
a szabályok szerint tilos!
Itt a gyalogosnak elsõbbsége van, a kerékpárosnak le kell szállni a kerékpárról
és át kell tolni. A kerékpáros, ha a kerékpárral közlekedik, akkor jármûvezetõ,
ha a kerékpárját tolja, akkor gyalogos. A gyalogos átkelõhelyek mellett kijelölt
kerékpárúton természetesen továbbhaladhat, és nem kell leszállni.

náló párt tehet csak, hanem az eddigi
kormánypártok és ellenzékek, melyek
készek voltak megegyezni a helyi lapok pártbefolyásoltságának konzerválásáról.”)
Görög Ibolya protokoll szakértõ
mellet Komlósi Gábor volt tévés riporter is oktatta a hallgatókat.

Az oroszlányi sportélet
kialakulása I.
nek a levente korúak automatikusan
tagjai lettek.
Szervezõi es elsõ vezetõi hivatalból
László Zsigmond, az akkori fõjegyzõ
fia es Balint Imre, az akkor meg igen
fiatal adóügyi jegyzõ lettek.
Zsapka Mihály molnármester pedig, aki lelkes sportrajongó volt, mindenben támogatta és anyagilag is
segítette a sportolók munkáját, fõleg a
labdarúgókat. A focisták öltözõje is az
õ közeli malmában volt. A labdarúgás
mellett atletizáltak és lövész szakosztály is alakult. A lõgyakorlatok a kavicsos gödörben folytak, ott gyakorlatoztak a falu potentátjai is, a lövészklub tagjai.
A kavicsos gödör a temetõdomb
déli oldalán húzódott kb. az emlékmû
es a sörözõ közötti részen. Ahol a
domb magasabb volt s így a gödör melyebb, ott állítottak fel a lõablakokat
és a lejtõs nyugati oldal felõl lõttek. A
hosszanti magasabb oldal fölött, a temetõn átvezetõ gyalogút mellett egy
kamraszerû építményben õriztek a
fegyvereket.
Balint Imre volt a lõ- és fegyvermester, aki használatra kiadta es gon-
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A Vértesi Erõmû Zrt. a földalatti rekultivációs munkák befejezõdéséhez
közeledve csoportos létszám leépítés
tervét jelentette be szeptember 19-én.
Ennek keretében 300 fõ elbocsájtására kerülne sor. A Márkushegyen, és
a központban dolgozókat érinti majd
az év végi munka alóli felmentés. A
munkából kikerülõk a kollektív szerzõdés szerint kapják meg a járandóságukat.
A Vért ezek után már csak közel
120 dolgozóval végzi a feladatát.

HUMOR(?)
Amerikai gazdaság:
Van két tehened. Az egyiket eladod, a másikat pedig arra kényszeríted, hogy 4 tehén helyett tejeljen. Megdöbbensz, amikor a tehén váratlanul elpusztul. Az esetet
ráfogod egy olyan országra, amelyiknek
van tehene, és azokat természetes körülmények között tartja. Bejelented, hogy az
ország veszélyt jelent az emberiségre. A
világ megvédése érdekében megtámadod
az illetõ országot és elkobzod a teheneit.

Sajátos a helyzet a DM-nél kialakított autóbusz megállóhelynél.
A megállóhely elõtt a kerékpárúton található egy kerékpárút vége tábla, ahonnan a másik tábla szerint gyalog- és kerékpárúttá alakul, ahol a teljes szélességet együtt használhatják a kerékpárosok és a gyalogosok is. Ez azonban csak
az autóbusz megállóhely szakaszára vonatkozik, hiszen ezt elhagyva a gyalogés kerékpárút vége tábla található, továbbá a kerékpárút kezdete tábla. A sebességhatár pedig az útszakaszokat jelzõtáblák szerint alakul 30 km/h-ról 20
km/h, majd ismét 30 km/h. A bevezetõben említett kellõ szabályismeretre a
Rákóczi úti szakaszon nagy szükség van mind a gyalogosok, mind a kerékpáMagyar gazdaság:
rosok zavarás nélküli közlekedésére.
Mi a helyzet a körforgalomnál?
A szabályok szerint a körforgalom egy sajátos útkeresztezõdés, ahol a körforgalmat elhagyó – kanyarodó – jármûvekkel szemben a kerékpárúton haladóknak elsõbbségük van, de a maximális sebességük 30 km/h lehet.

A képzésen résztvevõket Lazók
Zoltán, városunk polgármestere köszöntötte, majd Kleer László újságírótól az írott és elektronikus média,
az internet etikai, jogi kérdéseirõl
kaptak tájékoztatást.
(Kleer 2011-ben még egy rendezvényen így fogalmazott: „A helyi média
politikai általi befolyásoltsága egyre
nagyobb, és errõl nem a jelenleg reg-

Van az államnak két tehene. A felelõs vezetõ a tejet hazaviszi, majd bebizonyítja,
hogy a teheneket privatizálni kell, hiszen
az üzletág ráfizetéses. Elhatározzák a tehenek jelképes összegért történõ eladását,
majd meghirdetik a helyi újságban, amely
egypéldányos és csak a vezetõnek jár.
A vezetõ megpályázza a marhatendert,
és csodák csodája meg is nyeri. Rögtön
tart egy sajtótájékoztatót, hogy a részérõl
mekkora áldozat a vállára venni ezt a két
gyengén mûködõ tehenet. Ezután politikai
pályára lép, és ilyen módon az eredeti két
marhával szerez még egy csomó marhát.
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Folytatás a következõ számban.
Az írás az Oroszlányi Kéthetes
1996. szeptember 20-i számában került közlésre.
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doskodott tisztításukról es karbantartásukról. Jellemzõ az akkori közbiztonságra, hogy legtöbbször be sem
zártak a fegyverraktár ajtaját, mégsem
tûnt el soha semmi, senki illetéktelennek eszébe sem jutott hozzányúlni a
fegyverekhez.
A harmincas évek híres atlétája volt
Oroszlánynak Hanzlik János, akit a
TAC (Tatai Atlétikai Club) országos
bajnokká szeretett volna kinevelni, de
nem sikerült, mert szülei gazdaságában nem volt más munkabíró férfi, s
ezért nem akartak õt elengedni, õ pedig tudta a kötelességet. A versenyek
gyõzteseként családi nevet a megtisztelõ Bajnok Hanzlikra változtatták lelkes szurkolói.
Bajnok Hanzlikot ma is úgy emlegetik régi oroszlányiak: “Hiszen az
még a medvét is lebirkózta.”
V.B.I.
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1. Telített zsírsav/ Rõt vad, 2. A Topolya-kút alkotója/ Kálium, 3. Görög betû kiejtve/
Az íj része, 4. Vörös angolul/ Képformátum, 5. Kell neki 6. Település a Felvidéken
(Dénes), 7. Igaz mondására kötelezett/ Kémiai mennyiség, 8. Az EU elõdje/ izmus,
9. Van ilyen fegyver/ rács, 10. Az abc elsõ betûje/ Montenegró nemz. jelzése, 11. Idõ
mértékegysége, 12. Orvosi vizsgálat röv. / Léda volt a múzsája, 13. Nem most/ Nem süket, 14. Papagáj/ Mese szereplõje, 15. Gyomor üres állapota/ „Ne szomjazzon, …
meg,” 16. Debreceni Egyetem/ Római társcsászár, 17. Latyak/ Közság Szabolcsban,
18. Község Borsodban/ Intelligenciahányados/ római 2, 19. Utóirat/ „Minden gondotokat …. vessétek,”, 20. Balhé, 21. Vasúti inf. váll./ És, 22. Volt privatizációs szervezet/
Elõd, 23. Mesterséges intelligencia/ Csehország autójele, 24. Eritrea autójele/ Etióp
törzsi nyelv, 25. Szerszám/ …, a földönkívüli, 26. Radon, 27. A vesztése nagy gond/
Házszám, 28. Nem leli helyét/ Vanádium, 29. Lendület jele/ Takarít, 30. Az oroszlányi
víztorony tervezõje
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