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(Egységes földm. szöv. évzáró gyűlése) 
Az egységes földműves szövetkezet a kultúrházban megtartotta 

szokásos évi zárszámadását. A gyűlésre megjelent tagok teljes számmal 
képviselve voltak. Ezen alkalommal lettek megválasztva a csoportvezetők is, 
az új tagok soraiból. Szládicsek Béla elnök elvtárs tartotta beszámolóját az 
elmult év eredményeiről. Beszámolójában rátért a szövetkezetben 
végbement változásokra, az időszerű tennivalókra, a jövőben szükségessé 
vált beruházásokra. Szóba hozta a termelékenység fokozását, a tagok 
kötelességét, a munka becsületes, felelősségteljes elvégzését. 
Beszámolójában bírálta az egyes traktoristák felelőtlenül végzett munkáját 
a földeken, a gépekkel való nemtörődömséget. A talajművelő gépek, 
eszközök elhagyása a munkahelyeken, ahol a rozsda marja, a drágán 
beszerzett gépeket nem gondozzák, nem tartják tisztán és rendben. Az 
üzemeltetés alatt hanyagul bánnak velük, túlerőltetik a gépeket, aminek 
aztán az a következménye, hogy idő előtt használódnak el. 

(Kántor Dénes és az örökmozgó) 
A Garamkovácsi (Kováčová) aggok házában 92 éves korában 

agyvérzésben meghalt Kántor Dénes gépészkovács. A nevezettet mindenki 
ismerte a faluban. Arról volt nevezetes, hogy állandóan, még fiatal korában a 
fejébe vette, hogy az örökmozgó – perpetuum mobile – gépet meg fogja 
csinálni. Egész életén át ezzel a rögeszmével foglalkozott. Évtizedeken át 
konstruált. Kigondolt egy tervet és hozzálátott a masina összeállításához. 
Fúrta, vágta a különböző elképzelései szerinti alkatrészeket, és amikor már 
talán jónak látta, összerakta, de bizony az a holtpontról csak a holtpontra 
ereszkedett alá. Ez így nem jó! – mondotta – egy másik elgondolás szerint 
kell tervezni! Félre dobta, majd újabb alkotáshoz fogott. Különféleképpen 
okoskodott, de csak nem akart önmagától mozogni. Ezt én már most 
másképpen fogom csinálni, mert ha az ember gondolkozik, sok hibára rájön 
– hogy eddig az nekem nem jutott az eszembe! Pedig olyan egyszerű az 
egész. Most már a fejemben van az egész és meg fogom csinálni. 
Megálmondtam és az szerint fogok hozzá – mondotta, és újra hozzá fogott 
tervének keresztül viteléhez. 

Már az öregotthonban volt, amikor halála előtt pár hónappal 
találkoztam vele a postán, és szóba hoztam az önműködőt. Örömmel 
újságolta, hogy már készen van, csak még ilyen csavarok kellenének, és 



 

kivett a zsebéből egyet és mutatta. Ilyen csavarokat kell valahol szereznem 
s ha az meglesz, akkor összerakom és beadom Prágába a szabadalmi 
hivatalnak jóváhagyás végett. A perpetuum mobile – ból nem lett semmi. 
Fantáziáját magával vitte a sírba és talán a sírban is arról álmodik, hogy 
annak menni kell, mert ő azt megálmodta. Dacára annak, hogy fanatikus 
elképzelései voltak, ezek az elgondolások és spekulálások érvényesültek 
benne. A faluban őneki volt az első gőzcséplő gépe. Csépelésből szépen 
keresett, de hasznát nem vette, mert a jövedelmet elkártyázta. 
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