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Múzeum magánerőből

Táj ház a falu központjában

A leendő tájház
-  A természetvédőt keresi? 

Már távolról meg fogja látni a há
zukat. nagy kövek vannak előtte. 
Az udvaron pedig egy öreg Velo- 
rex áll. mindenféle kacat társasá
gában -  mondta az első járókelő 
Soponyán. akitől Varga Zoltán 
felől tudakozódtam. Valóban 
nem volt nehéz megtalálni ottho
nukat. a hatalmas malomkövek 
messziről „virítottak” .

Varga Zoltán 28 éves. kőmű
ves. az A R É V  dolgozója. Sopo- 
nya történeti, mezőgazdasági és 
néprajzi anyagai nála egészen 
biztosan megtalálhatók. Tömér
dek érdekességet gyűjt. íme né
hány: szódásüvegeket, malomkö
veket. téglákat, pipákat, hadi
szerszámokat. repülőgép-alkat
részeket és minden olyan cikket, 
ami „valahol" érdekes.

I,5 millió egységcsomag

Kárpótlási nyomtatvány 
augusztus 12-től

A kárpótlási igénybejelentésre szolgáló egységcsomagok augusz
tus 12-től kaphatók lesznek a városok postahivatalaiban, a közsé
gekbe pedig az azt követő napokban jut el a kiadvány -  tájékoztat
ták az MTI-t a Posta Vállalat Posta- és bélyegosztályán. A nyom
dák augusztus 5-től kezdik meg az egységcsomagok elkészítését, 
melyhez a négydarabos garnitúrát a Zrínyi Nyomda, az egyéni 
azonosítóval ellátott borítékot pedig a Pénzjegynyomda állítja elő.

A Kárpótlási Hivatal 1.5 millió egységcsomagot rendelt, azon
ban igény esetén utánrendelésre van lehetőség. Az adatlapokat for
galmazó Posta folyamatos ellátásra készül, ám ennek ellenére fel
készül a vásárlók kezdeti rohamára. A kárpótlási igényt benyújtók 
figyelmét azonban felhívja, hogy a kitöltött adatlapok feladására 
novem ter 7. 24 óráig van lehetőségük. Mivel nem készült arról 
felm én® lu)gy milyen területeken lesz nagy az érdeklődés, a Posta 
arra is ^■ R ít. hogy a készleteket szükség szerint mozgassa, átcso
portosítsa.

-  Kisgyermek korom óta min
dig gyűjtök valamit, a sok tárgy, 
lim-lom számomra mégis fontos. 
Nem tudom mi lesz a gyűjtemé
nyemmel. csak halmozódik, je 
lenleg az utcán, kertben, házte
tőn. ismerősöknél, rokonoknál 
van. Mikor kérek Valami „ócska
ságot" sok helyütt -  bár tudom, 
hogy nem használják -  komoly 
pénzeket kérnek érte.

Amerre jár. mindenhonnan 
hoz magával valami érdekessé
get. Rengeteg kiállítása volt. me
lyek tetszést arattak. Egyiken 
sem szedett belépőt.

-  Sokan kérdezik, mi áll legkö
zelebb a szívemhez. Erre soha 
nem tudok válaszolni, nekem 
minden kedves, minden tárgy
nak van mondanivalója. Gyűjte-

A KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Klubház 
1991. szeptemberétől az alábbi tanfolyamait indítja:

alapfokú szám ítógépkezelői 
és szövegszerkesztői,
100 órás gépíró,
valamint
nyelvtanfolyam okat

gyermekeknek és felnőtteknek angol, német és francia
nyelvből.

Részletes felvilágosítás: 16-400/1610 melléken.
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Fogyás, kondicionálás és egészségmegőrzés mosolyogva. 
Nyitva tartás: hétfő-szombat 8-20-ig 

Szolárium is van!

JÖJJÖN EL, NÉZZE MEG, PRÓBÁLJA KI!
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menyem nem egyoldalú, ez teszi 
különlegessé.

-  Nem iszom, nem dohány
zóm. nekem ez a mániám, kicsit 
bogarasnak is tartanak emiatt. 
Sokan kérdezik, mennyit cinek 
ezek a lim-lomok. Fogalmam 
sincs, de egymillióért sem adnám 
oda.

A fiatalember természetvédő, 
tiltakozik minden kivágott fa. el
pusztított növény miatt. Úgy ér
zi. az emberek még nem jöttek rá 
a környezet fontosságára, s a falu 
vezetői sem méltányolják ez irá
nyú terveit kellőképpen.

Régóta szeretne egy múzeu
mot. de eddig nem kapta meg a 
szükséges támogatást. Most úgy 
tűnik, magánerőből sikerül meg
valósítania elképzeléseit. Egyik 
ismerőse örökölt egy régi típusú 
parasztházat. Soponya központ
jában. Az épület roppant elha
nyagolt. Varga Zoltán vállalta, 
hogy -  a tulajdonos által hozott 
anyagból -  felújítja, s ellentétele
zésül 1995-ig tájházat létesíthet 
benne. A közeljövőben kezdi a 
felújítást, tervei szerint a tavasz- 
szal már fogadhatja is az érdeklő
dőket a múzeum.

-  Sok érdekesség van a falu
ban. mégsincs idegenforgalom. 
Ez a tájház talán jobban vonzza 
majd a turistákat, mind többen 
megismerik Soponyát. Rengeteg 
munkám lesz vele. de megcsiná-

Horog László

Egyeztető m egbeszélés 
a Start-hitelről

Péntek délelőtt megkezdődött 
az a szakmai egyeztető tárgyalás, 
amelynek eredm ényeként várha
tóan a Magyar Nemzeti Bank és 
a pénzintézetek, kereskedelmi 
bankok között létrejön a Start-hi
telről szóló szerződés, és megkez
dődhet a hitel kihelyezése.

A kezdő vállalkozókat segítő 
kedvezményes kamatozású hitel 
iránt óriási az érdeklődés, mind 
ez idáig azonban a német kor
mánytól kapott, és a Magyar 
Nemzeti Bank által kiegészített 
összesen mintegy 4 milliárd forin
tos hitelkeret kiközvetítését több 
tényező akadályozta. így például 
nem volt tisztázott a Start-hitel
hez rendelt Garancia Alap műkö
désének feltételrendszere, hiány
zott a Magyar Nemzeti Bank és 
a kereskedelmi bankok közötti 
hitelkeret-szerződés.

Időközben a Garancia Alap 
működésének feltételei létrejöt
tek: azt a Magyar Vállalkozásfej
lesztési Alapítványhoz telepítette 
a kormányzat. Amennyiben a 
pénteki szakmai találkozó a 
bankszövetségben sikeres lesz. 
kiderül az is. hogy mely bankok 
vesznek részt a Start-hitel kihe
lyezésében. (MTI)

RAKÉTÁBÓL
M OSÓGÉP

A háztartási elektronikai cik
keket gyártó olasz Candy cég ab
ban segédkezik egy szovjet válla
latnak. hogy az a jövőben raké
ták és műholdak helyett mosógé
pet gyártson -  jelentette az AP 
amerikai hírügynökség.

A vállalatok között aláírt szer
ződés szerint a Candy szolgál
tatja a technológiát ahhoz, hogy 
évente 300 ezer mosógép kerül
jön ki a belgorodi ex-rakétagyár- 
ból. Az üzem egyébként már 
megkezdte az átállást a hadiról a 
polgári termelésre, s mosógépe
ken kívül oktatási célokra számí
tógépeket is gyárt majd.

A dunaújvárosi érdekvédelmi szervezetek csütörtök este 
fórumot rendeztek a szakszervezetekkel kapcsolatos tör
vények következményeiről. Az önkormányzat épületének 
színháztermében összegyűlt mintegy kétszáz fős hallga
tóság előtt előbb a meghívott vendégek, majd a résztve
vők fejtették ki véleményüket.

„Képviselőként nem m ondha
tom. hogy állampolgári engedet
lenséghez folyamodjanak, de azt 
igen. hogy emeljék fel szavukat 
az Alkotmánybíróság mielőbbi 
döntéséért" -  jelentette ki dr. Ko
vács Pál szocialista országgyűlési 
képviselő. Parlamenti kollégája. 
Paszternák László, a Vasasszak
szervezet elnöke meg keményeb
ben fogalmazott: „A Vasasszak
szervezetet a 114 éves fennállása 
alatt átélt már néhány rendszer
váltást. Ám vagyonához még 
Horthy és Szálasi sem mert hoz
zányúlni." A szakszervezeti ve
zető újabb paktumnak minősí
tette a szakszervezetre vonat
kozó törvényeket. Szavai szerint 
az elmúlt félévben 350 ezer tag
juk újította meg tagságát, s nem 
engedhetik, hogy az ő vagyonu
kat néhány em ber között szétosz- 
szák. Elm ondta, hogy elnökségi 
határozat még nincs a Szolidari
tás sztrájkfelhívásával kapcsolat
ban. ám saját véleménye szerint 
korai lenne a sztrájk eszközéhez 
nyúlni. Reménykednek az Alkot
mánybíróság számukra kedvező

határozatában. Amennyiben a 
testület mégsem várakozásuk 
szerint döntene, akkor megta
gadják a vagyonbevállást és meg
várják. mit lép ellenük a kor
mány. „A végsőkig el vagyunk 
szánva" -  jelentette ki.

„A szervezetek megsemmisíté
sével az érdekvédelmet nem le
het megsemmisíteni" -  mondta 
Csintalan Sándor, a szocialista 
párt ügyvivője. Emlékeztetett rá. 
hogy ma Magyarország a legna
gyobb munkáltató az állam. így 
az avatkozott a szakszervezetek 
ügyébe, aki szinte minden bér- 
alkú mögött m unkáltatóként áll. 
A politikus a munkatörvény
könyv tervezetét nemes egysze
rűséggel rabszolgatörvénynek 
minősítette.

Felszólalt Simon Ervin vasműs 
villanyszerelő is. aki a közelmúl
tig a Munkástanácsok Országos 
Szövetségének alclnöke volt. El
mondta. hogy június 25-én hat 
szakszervezeti tömörülés -  a 
Liga hiányzott egyedül -  jegyző
könyvet írt alá a vagyonmegosz
tásról. Ezt a folyamatot állította

meg a sürgősséggel megtárgyalt 
törvény. Elmondta, hogy saját 
szervezetük, a Munkástanácsok 
128 millió forint értékű vagyont 
kaptak volna, ezt a bejelentett 
106 ezer taghoz mérték. Ugyan
akkor nekik csupán 20 ezer tag
juk van -  állította a volt alelnök.

A jelenlévő Fideszes és MDF- 
es pártaktivisták hozzászólásuk
ban a törvények mellett foglaltak 
állást. kétségbe vonták a 
MSZOSZ-hoz tartozó szakszer
vezetek legitimitását, pártállami 
maradványnak titulálva őket. 
„Mondják meg. mit kell ten
nünk. hogy legitimek legyünk, 
megtesszük" -  mondta egy hoz
zászóló hölgy, aki két év alatt har
madszor nyilatkozott vasas tag
sága mellett. Móri Imre a legna
gyobb vasműs egység vasas el
nöke kijelentette, nem vallják be 
vagyonukat. „Ezért néhány év 
börtönt is elviselnék, legfeljebb 
egyszer majd engem is kárpótol
nak" -  mondta nem kis derültsé
get keltve.

A háromórás tanácskozás vé
gén a jelenlévők nagy többsége 
elfogadott egy. a szakszervezeti 
törvényeket elítélő nyilatkozatot 
és egy felhívást. Ebben a szak- 
szervezeteket egységre, a szak- 
szervezeti tagokat tagságuk meg
újítására. a kívülállókat valame
lyik szakszervezetbe történő be
lépésre szólítják fel. T. L.

Tiltakozott -  sikkasztónak bélyegezték

A volt alelnök a törvények ellen
A Dunai Vasmű M unkástaná

csainak vezetője S im on  E rv in  vil
lanyszerelő. A közelmúltig az or
szágos szövetség alelnöke is volt.

-  M ié n  m o n d o tt te?
-  Nem egyedül voltam, aki le

mondott. Az ok pedig a parla
ment elé került törvényjavasla
tok. Mi amellett voltunk, hogy a 
vagyonmegosztás a szakszerveze
tek belügyeként történjen meg. 
A június 25-i jegyzőkönyvön ott 
a Munkástanácsok Országos Szö
vetsége képviselőjének aláírása 
is. Palkovics Imre elnök viszont 
a választmányunk megkerülésé
vel a szövetségi tanácsunk elé 
vitte az ügyet, ahol a 40 tagbéil 13 
volt jelen és 8 szavazott erre a tör
vényi megoldásra. Én viszont 
nem szeretném, ha a többi szer
vezett dolgozó leköpködné a 
Munkástanácsok tagjait.

-  I t t  a v á lla la tn á l tám oga tják  
ö n t a tö rvénye k  elutasításában?

-  Még egyetlen munkástanács 
tag sem mondta, hogy rosszul te t
tem. amit csináltam.

-  Társa iva l együtt pénzügyi visz- 
szaéléssel v á d o ljá k ...

-  Nyilvánvaló: nem értek
egyet a törvénnyel -  sikkasztó va
gyok. Egy németországi út költ
ségeiről van itt szél. Ötvenkilenc 
ezer forintot még ott kint kifizet
tem. arról nem tehetek, hogy aki
nek kellett, az nem számolt el ve
le. A 20 ezer forint útielőleget pe
dig vonták a tiszteletdíjamból. 
Rágalom hát az egész, gondolko
dom rajta, hogy bírósághoz for
dulok.

-  L e m o n d o tt, ez azt je le n ti, 
ho gy  k is z á llt az országos p o li t ik á 
b ó l?

-  Igen. Van elég dolgom itthon 
is. Tagja vagyok az önkorm ány
zatnak. a többi vasműs szervezet
tel együtt létrehoztuk a vállalati 
érdekvédelmi tanácsot, az is ad 
feladatot. Itt helyben jól megva
gyunk a többi szakszervezettel, 
nem kérdőjelezzük meg egymás 
legitimitását, nem köpködjük 
egymást. Sajnos azt nem tudom, 
hogy most miből fognak mű
ködni a Munkástanácsok, hiszen 
mi sem kapjuk meg azt a 128 mil
liós vagyont, amely a már aláírt 
jegyzőkönyvben szerepelt. Most 
kaptunk a Ligátéil 2 millió forin
tot. de mi lesz utána? A Palkovics

hiteleket akar felvenni a későbbi 
vagyonra. Szerintem ez kalandor- 
ság. Mi itt a vállalatnál kaptunk 
irodát, most tárgyalunk a bercn- 
dezésról. a működési feltételein
ket tehát biztosítják.

-  E gy fe lszó la lá sá b ó l azt vet
tem  k i, hogy nem  é rt egyel a tag- 
díjfize tés ú j m ó d já va l.

-  Nézze, ez a mi tagságunkat 
tovább csökkenti. A bediktált 106 
ezer helyett hozzávetőleg 20 ezer 
tagunk van. Nekünk nincs infra
struktúránk. nehezen tudunk 
minden tagunkhoz eljutni, hogy 
újítsa meg tagságát. Az emberek 
egyszer már választottak -  ami
kor beléptek. Nehezen értik 
meg. miért kell újra.

-  M i a vélem énye a  S zo lida ritás  
sz trá jk fe lh ívá sá ró l?

-  Ebben a helyzetben politikai
nak minősülne a sztrájk így ez 
most nem eszköz. Ezért a vasműs 
Munkástanács sem adott ki 
sztrájkfelhívást, csak szolidaritá

sunkat nyilvánítottuk ki. Ugyan
így járt cl a többi vállalati érdek
védelmi szervezet is.

- Tagja a m egyei m u n k a ü g y i ta 
nácsnak is. M e n n y ire  elégedett a 
m űködésével?

Dunaújváros térségét egye
dül képviselem. Sem a munkavál
lalói. sem a munkáltatói oldalról 
nincs senki erről a környékről, 
így nem csoda, hogy az az á t
képző tanfolyam, ami Dunaújvá
rosban fontos lenne, szóba se ke
rül a megyei munkaügyi tanács 
ülésén. Szeretném, ha születne 
egy törvénymódosítás, amely 
minden megyei jogú város mun
kaügyi tanácsának biztosítana ke
retet a foglalkoztatás-politikai 
alapból. Itt a városban ősszel lét
rehozzuk a szakszervezeti kerék
asztalt. így m egterem thető lesz a 
háromoldalú érdekegyeztetés is. 
Utána már „csak" a törvénymó
dosításra van szükség, hogy hely
ben intézhessük dolgainkat.

-  tribolt -
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Vasasok: végsőkig elszánva
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Bébiszandál 378  forint hotyott ISO forint
10—22-o* méretig 420  forint hotyott ISO forint

587 forint hotyott 230  forint 
Gyormoksundál 404  forint hotyott 200  forint
23—30-** méretig S31 forint hotyott 210 forint

495 forint hotyott 200  forint 
Lénykasxandél 850  forint hotyott 300  forint

871 forint hotyott 350  forint 
Húuandál 721 forint hotyott 300  forint
35 40  o* méretig
Férflsi*n<UH 893 forint hotyott 300  forint
Férfi félcip« 2000 forint hotyott 1400 forint
Fürdépapucs 733 forint hotyott 550  forint
Nőj szandál 1563 forint hotyott 500  forint

1055 forint hotyott 4 0 0  forint 
Sportcipők 1808 forint hotyott 1000 forint

1801 forint holyott 1000 forint 
KORONA-DISZKONT KFT.

S zékesfehérvár 
Tobak u. 11.

Telefon: 13-480
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