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Miért tűnt el Rómából Sistino Pelaya atya ?
Sis-ino Pdaya aiya a mino

riták  rendjének Caiabria ta r
tom ányi főnöke. 47 éves olasz 
pap. A közelm últban dél
olaszországi állomáshelyéről 
néhány napi tartózkodásra Ró
m ába érkezett. Ezekben a na
pokban igen sok vendégé volt 
a  m áskor valóban „szerzetesi 
m agányban” élő atyának. 
Rendtársai, ismerősei, magas j 
egyházi személyiségek szinte 
egym ásnak adták  a kilincset. 
Aztán vége szakadt a vendég
járásnak, és Sistino atya el
tűnt. Űgv m ondják, hogy va
lahová Calabriába ment, de 
a pontos tartózkodási helyét 
legfeljebb a nővére ismeri, 
senki más.

Vajon m iért tűn t el a m i
norita tartom ányi ionok? Ta
lán nem  érezte biztonságban 
m agát? Valamilyen törvénybe 
ütköző cselekedetet követett 
el, m in t a  M essinában perbe 
fogott mazzarinoi szerzetesek? 
Nem: Ö könyvet,,írt és jelen
te te tt meg. És . éppen itt  kez
dőnk a baj. Sistino atya nem 
akárm ilyen könyvet írt. ha
nem  olyant, am ilyen éppen a 
magas egyházi hatóságok el
lenérzéseit válto tta  ki. Don 
Sistino Pelaya u""am s azok
kal a szembetűnő visszássá
gokkal foglalkozik, am elyeket 
észre kell venni az egyház 
tevékenységében.

Tudni kell ehhez, hogy az 
idén lesz a katolikus egyház 
egyetemes zsinatja. Egyházon 
belül olyan ez. m int egy vi
lágm éretű csúcstalálkozó. A 
társadalm i rendek megválto
zása, a  szocializmus világ- 
rendszerré válása, a  gyarm a
tok fokozatos megszűnése — 
m ind-m ind hatással van a ka
tolikus egyház életére, az eev- 
szerű hívők gondolkodásmód
já ra  és az egyház politikájá
ra.
. Nos, Sistino atya éppen 

ezért úgy gondolta, hogy az 
őt foglalkoztató gondolatok 
nyilvánosságra hozása most a 
legcélszerűbb, a zsinat előesté
jén. Ezért je lentette meg 
könyvét, am elynek címe:
I  preti sono uomini. Magya
ru l úgy lehetne ezt visszaadni, 
hogy: A papok is csak em be
rek. K önyve  lényegében újabb 
bizonyítéka annak, hogy a ka
tolikus egyházon belül erő
södik a m odernizálást követelő 
irányzat, ettől pedig a Vatikán 
fél. akár a tűztől.
A legmagasabb egyházi k ö rö k
aggodalma és dühe nem vélet
len. A reform okat, változtatá
sokat kívánó egyházi szemé
lyiségek ugyanis olyan évez
redes problém ákat boncolgat
nak, m int a papok kötelező 
nőtlensége, vagy a püspökök 
tévedhetetlensége egyházi dol
gokban. K árhoztatják  az egy
házi hierarchia nepotizm usát 
— azt. hogy a különböző egy
házi méltóságok szinte nem
zedékről nem zedékre öröklőd
nek egyes családokban. — El
ítélendőnek ta rtják  továbbá, 
hogy az egyház tevékenyen 
beavatkozik a napi politikába

— méghozzá a hatalm on levők 
oldalán, a néptömegek ellen. 
És összeférhetetlennek ta rtják  
az egyház lelkipásztorkodásá- 
yal a gazdasági életben való 
aktív  részvételt: a kapitalista 
vállalkozást.

Don Sistino Pelaya könyve 
is ezekkel a kérdésekkel fog
lalkozik. Főszereplője egy bi
zonyos Franco atya, aki egyes- 
szám első személyben beszél 
az őt és az olasz papokat 
foglalkoztató problémákról. 
Nem nehéz észrevenni, hogy 
a könyv főhőse maga Sistino 
atya, aki hosszú évek töpren
géseinek és kiábrándító  ta 
pasztalatainak a foglalatát ad
ja  e művével.

A könyv a l a p g o n d o la t a  a z ,
am it a cfip is ki fel ez: a papok 
is csak emberek, tehát az egy

háznak úgy kell m egreform ál
nia sa já t belső rendjét, hogy 
az megfeleljen az em beri nor
m áknak. Szent Pálra h ivat
kozva javasolja a papi nőt
lenség feloldását, mondván: 
„Aki még egy kis családot 
sem tud kormányozni, hogyan 
lehet attól elvárni, hogy gond
já t viselje Krisztus egyházá
nak”. Ugyancsak szükségesnek 
ta rtja  a válás engedélyezését, 

i A társadalom  nem  tekinthet 
í el attól, hogy megengedje 
| tagjainak a házastársuktól va- 
'ó  elkülönülést.”

A szerzőnek a politizáló 
i egvházi körökről ez a véle
ménye: „M anapság túlságosan 
beleavatkozik a nemzeti köz
életbe, a televíziós műsorok
tól kezdve a film ek és szín
művek előzetes cenzúrázásáig, 
a sportrendezvényektől a nem 
zetközi kancsó'átokig, a  kis 
faluk közigazgatási harcától a 
képviselők kiválasztásába való 
beavatkozásig. És m indez a 
nép szabadságának, intelligen
ciáiénak megsértése, egy fa tá 
lis tévedés, am elv m inden nap 
gyűlö le te i vesz körül bennün
ket. és elidegeníti tőlünk 
szám talan hivő lelkét, akik 
nem úsv  gondolkoznak, m int 
a V atikán zárt k ö re i. .

A római látogatók azzai a 
céllal keresték fel a m inorita 
atyát, hogy lebeszéljék könyve 
megjelentetéséről. De sem a 
szerző, sem a kiadó nem volt 
hajlandó lem ondani a könyv

forgalombahozásáról. Sistino 
atya könyve így h á t m egjelent 
— az egyházi hatóságok jóvá
hagyását jelző, cenzori „im
prim atur” nélkül. Ez a m a
gyarázata annak, hogy Sistino 
atyának önkéntes száműzetés
be kellett mennie „felforgató” 
gondolatai m iatt. Itáliában  a 
Vatikán hatalm a nagy, mesz- 
szire elér a keze. De az ül
dözött pap könyve bizonyára 
sokak szemét nyitja fel Olasz
országban.

Todero Frigyes

Poreelántigrist, m árkás k ar
órát, villanyvasalót, m ákdará
lót, fényképalbum ot és még 
egy sor értékes tárgyat lá tha t
nak naponta a Lábatlani Vas- 
beíongyár dolgozói — a köz
ponti irodaház földszintjén, a 
vitrinben. A gyár igazgatósága 
é9 a  szakszervezeti bizottság 
munkavédelmi versenyt hirde
te tt az első félévre, amelynek 
célja — elősegíteni, hogy mi
nél kevesebb baleset legyen. 
A m unkavédelm i versenyt ju 
talomsorsolással is összekötik.

Az 5000 forint értékű juto- 
lom tárgyak kisorsolására au
gusztus 20-án kerül-sor.

JÉGHEGY" EURÓPÁBAN

.. Ez táp lá lja  a h idegháború t!. . .
(Szegő Gizi rajza)

Jó tudni a napraforgóról
Tavaly 825 darabbal emel

kedett a napraforgóara 'ó-fel
szerelések — adapterek — 
száma. Az idén ú jabb  ezret 
gyárt a gépipar, ami a be
takarításig  el is készül. Így 
azután a rendelkezésünkre 
álló adapterek fele az AC— 
400-as, fele pedig az SZ K — 
3-asokra szerelhető. S  egy- 
egy kom bájnra 100 hold a ra 
tandó te rü le t esik, vagyis ez
zel lényegében országosan 
megoldódik a napraforgó gépi 
aratása.

★
Biztató eredm ényekkel foly

nak a napraforgó vegyszeres 
gyomirtásával kapcsolatos kí
sérletek. A Prevenol 56 és 
az A—11—14 nevű, a nö-

vény gyom talanítására alkal
m as szupérszelektív vegy
szereket rem élhetőleg 1—2
éven belül a gyakorlati nö
vényterm esztés rendelkezésé
re  tud ják  bocsátani.

A megyei tanács vb-vezetői április hónapban a következő 
napokon ta rtják  fogadónapjaikat:

Kroszner László vb-elnök; április 16. és 3C-án, Nárai Já 
nos vb-elnökhelyettes; 7-én és 18-án, Kiss István elnökhelyet
tes; 11-én és 25 én, V aderna József elnökhelyettes; 9-éa és 21- 
én, dr. Fábián László vb-titkár 14-én és 28-án. A fogadónapo
kat a  vb vezetői a jelzett napokon 9 órától 12 óráig hivatali 
helyiségeikben ta rtják .

— BEFEJEZŐDTEK a pe
dagógusok számára rendezett 
ideológiai továbbképző tanfo
lyamok. Mintegy ezer peda
gógus számolt be sikerrel a 
tananyagból.

— TÉRÍTÉSM ENTES VÉR- 
ADÓNAP volt Esztergomban. 
Száznyolcvan jelentkezőtől ve t
tek  vért ez alkalom mal. Leg
többen az Iparcikk K iskeres
kedelm i Vállalattól adtak vért.

— A NÁCIZMUS ÜLDÖ
ZÖTTÉI címmel rendezett ki
állítást a Hazafias Népfront 
dorogi járási elnöksége Doro
gon, a József A ttila m űvelő
dési házban. A m egnyitón a 
Nácizmus Üldözöttéinek Bi
zottsága is képviseltette m a
gát. A kiállításnak igen sok 
látogatója volt.

— KIÁLLÍTÁST RENDE
ZETT április 4-é alkalm ából 
a tokod-altárói bányász eszpe
rantó  csoport Az eszperantó- 
mozgalom a Szovjetunióban 
címmel.

— TIZENHÉT ESZTENDŐ  
BÉKÉS ÉPÍTÖ M U NKÁJ Á- 
N A K  eredményeiről rendezett

1 kiállítást a dorogi VIII-as ak- 
| na békevédelm i bizottsága. A  
kiállítást április másodikán  

*ünnepélyesen nyito tták meg.

— 290 MELEGÁGYI AB
LAK ALATT m ár szépen zöl
d é in ek  a palánták  az ácsi Jö
vő Tsz kertészetében. A nö
vények ki ültetését a  tsz asz- 
szonyai végzik.

— ORVOSI RENDELŐT és 
ia)kást adtak át Szomódon. A 
m integy 500 ezer forin t költ
séggel készült épületben há
rom község — Szórnád. Agos- 
tyán és D unaszentm iklós —* 
körzetorüosa, dr. Szilágyi Ist
ván kapott korszerűen beren
dezett rendelőt és szép lakást. 
A fiatal orvos eddig a főváros
ból járt Szomódra, am i na
gyon nehezítette és hátráltatta  
m unkáját.

—  T lZ  ESZTENDEJE ALA
KULT az Oroszlányi Cipész 
Ktsz. A szövetkezet m a olyan 
szilárd gazdasági alapon áll, 
hogy a környező községekben 
— például K öm yén — új 
részlegeket nyithat. Tavaly 
1251 p ár új lábbelit készítet
tek a szövetkezetben, 10 321 
cipőn jav ítást végeztek. Egész 
évi term elési értékük  m egha
lad ta  az 1 m illió forintot. A 
vállalási időt 8—10 napra  
csökkentették, az idén pedig 
3 napos javítási időt tervez
nek. M inden forin t kereset 
után a szövetkezet tag jai kö
zel 9 fillér részesedést kaptak.

Parkjaink védelmében
A z  időjárás végre ta lán  meg

em bereli m agát és eljő  a vár- 
va-várt tavasz. A hosszúra 
nyúlt té l u tán  m inden em ber 
vágyódik a tiszta, langyos ta 
vaszi levegő után. Az em ber 
ledobja m agáról a  téli kabátot, 
a  term észet felveszi ezer szín
ben pompázó tavaszi köntö
sé t Jóleső érzéssel tekintünk 
ki'.reggelenként az ablakon és 
figyeljük a term észet csodála
tos éb redésé t

Szocialista városfejlesztési 
terveink a városi em berekhez 
is könnyen elérhető közelség
be hozták a tavasz szépségét. 
Amíg a  felszabadulás előtt a 
városok építésénél, különösen 
a lakónegyedek elhelyezésé
nél az  egészségügyi és eszté
tikai szempontok vagy egyál
ta lán  nem , vagy csak nagyon 
kis m értékben érvényesültek, 
addig napjainkban új parkok 
létesítésével, a lakóházak 
környékének parkosításával, 
fásításával városainkban az 
egészséges életfeltételek egyre

inkább biztosítottak. Különö
sen fontos a parkosítás fej
lesztése ipa ri településeinken
— Tatabányán, Oroszlányban
— hiszen a  növényzet a leve
gő nagym értékű szennyezett
ségét jelentősen csökkenti.

A modern, egészséges város
kép kialakításának biztosítása 
érdekében állam unk évrő l év
re  jelentős összegeket fordít új 
parkok létesítésére és a meg
levők gondozására. Városaink
ban m a m ár az egy lakosra 
jutó park te rü le t 5.4 négyzet
m éter. Az egy lakosra jutó 
parkosított te rü le t Oroszlány
ban a  legnagyobb — 10,6 
négyzetm éter — T atán a leg
kisebb — 2,6 négyzetméter. — 
1981-ben a megye városaiban 
Jevő m integy 595 ezer négy
zetm éter terü letű  park  gondo
zására 1 m illió 792 ezer fo
rin to t irányoztak elő. Az ösz- 
szeg nagyságáira mi sem  je l
lemzőbb, m in t az. hogy ebből 
a pénzből egy 12—15 lakásos 
modern épületet lehetne fel-

építeni. A városi tanácsok köz. 
tisztasági részlegei a rendel
kezésre álló keretet általában 
a  célnak legmegfelelőbb mó
don használták fel, füvesítet-, 
tek, fákat, évelő növényeket 
ültettek, jelentős mennyiségű 
kertészeti felszerelést vásárol
tak.

ö rvendetes jelenség, hogy a  
lakosság is egyre nagyobb 
m értékben kapcsolódik ba 
park ja ink  gondozásába, váro
saink szépítésébe. Meg kell 
m ondani viszont, hogy a  la
kosság segíteni akarása  nem 
hozta m eg m inden esetben a 
kívánt eredm ényt. A nagy 
gonddal és m unkával telepí
te tt virágok, füves területek 
megfelelő ápolása sokszor 
azért ütközött akadályba, m ert 
a lakosság nem  rendelkezett 
megfelelő kerti szerszámok
kal. Sok park, például a  Ta
tabánya-újvárosi parkok öntö
zése a  kerti vízcsapok hiánya 
m ia tt nem  volt biztosítva. 
Nagyrészt ez Okozta, hogy a 
tavalyi nyári és koraőszi szá
razság m iatt az ittlevő nö
vények jórésze e lpusztu lt 
Természetesen igen sokan 
vannak olyanok is, akik  a  
pusztulást, ak á r  nemtörődöm
ségből, ak á r rosszindulatból 
igyekeznek meggyorsítani; Á 
tanács á ltal te lep ített bokro
kat, (fákat, felelőtlen kam a
szok kitördelik és alig van va
laki. aki ezért szót m erne 
emelni. A oarkok rongálódását 
nagym értékben elősegíti, hogy 
a  gyerm ekek részére nincs 
elegendő és tegyük hozzá meg
felelő játszótér.

A m últ évi tapasztalatokon 
okulva, idén a tanácsok köz- 
tisztasági részlegeinek sokkal 
körültekintőbben kell e ljár- 
niok a oarkvédelem  biztosítá
sában. Biztosítani kell a sok
helyütt meglevő, de jelenleg 
használhatatlan k e rti vízesa- 
ook rendbehozását, a segíteni 
kész lakosság ellátásét kerti 
szerszámokkal. víztömlőkkel, 
növényekkel stb. Parkőrök al
kalm azásával és a parkokat 
rongálok szigorú m egbünteté
sével nagyrészt eleiét lehetne 
vennij a jelenleg még megle* 
vő garázdálkodásoknak. Parik* 
iáink védelme érdekében a í  
iskolák és a  szülők is n a rt 
szolgálatot tehetnek azzal, hl 
a gyerm ekeket környezetük, 1 
virágok, a növények megbe*- 
csülésére nevelik.

Szem et« József és
Szőke Barnabás

Munkavédelmi verseny

A m egyei ta n á c s  vb-vezetőinek fogadónapjai


