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Nyilatkozatok - Oroszlányról
1995. február 1-jén “Magánosítás a 

villamos iparban” címmel jelent meg 
tudósítás a Népszabadságban, melyben 
Holló Vilmost, az MVM Rt. befektetési 
igazgatóját idézik, miszerint:

“tőkebevonással kívánják megvalósí
tani az új szénbányászati - erőműépítési 
programot. Ennek keretében Pécsett és 
Inotán, az ezredforduló után pedig Orosz
lány térségében épülnek erőművek.”

Lapunk érdeklődésére az igazgató 
elmondta, hogy a tájékoztatójában 
hangsúlyozta, a privatizáció után, 2005 
táján lehetséges az oroszlányi erőmű 
bővítése, átépítése, de ez már az új tulaj
donos üzleti elképzelései szerint fog tör
ténni. A befektető fog dönteni arról, hogy 
továbbra is széntüzelésű erőművet fog-e 
üzemeltetni - ebben az esetben elkép
zelhető egy új bánya nyitása, illetve 
m áshonnan hozott szénnel való 
üzemeltetés - vagy más, például gázüze
mű működtetésre tér át.

Aprivatizációhoz szükséges kormány- 
határozat tervezete március végére

várható, mikor is megkezdődhetnek a 
szakmai viták, s ezek után újra tárgyalják 
a tervezetet.

Holló Vilmos közölte, a jelenlegi ér
deklődők nem konkrét erőművek iránt 
érdeklődnek, hanem széles körben tájé
kozódnak.

A Vért újonnan kinevezett vezérigaz
gatójának, Kovács Sándornak nem 
feladata a cég privatizációjának előké
szítése, ezt az ÁV Rt., illetve az MVM Rt. 
fogja előkészíteni a Vért bevonásával, a 
közeljövőben megalkotandó privatizációs 
rendeletek alapján.

Kommentár nélkül!
A BÁNYAMUNKÁS 1995. januári 

számában Schalkhammer Antal, a BDSZ 
elnöke, az O rszággyűlés gazdasági 
bizottsága energetikai albizottságának 
elnöke nyilatkozik, mely szerint:

2003-ban a bánhidai, valamikor 
2005-2010 között pedig a bokodi erőmű is 
bezár.”

Fordulat a szociálpolitikában?
A KÉTHETES 1994. szeptember 23-i 

számában az akkori polgárm ester, 
dr. Sunyovszki Károly így nyilatkozott: 

“Sajnos az utóbbi négy évben váro
sunkban a szociálpolitikáról esett a legke
vesebb szó. Senki a testületből a segélyezési 
elveket, tételeket igazán komoly kritika 
alá nem vette. Ez hiba volt.”

Az új testület céljaként jelölte meg a 
meglévő önkormányzati rendeletek 
áttekintését, szükség esetén a 
módosításokat. Lapunk ebből az alka
lomból kérte egy beszélgetésre a pártok 
képviselőit, mondják el véleményüket a 
jelenleg érvényes szociális rendeletről, a 
változtatási szándékokról.

A beszélgetésen Cserhalmi László 
(SZDSZ), Kostyál László (MSZDP), 
Molnár Ferenc (MSZP) és Varga János 
(Munkáspárt), a szociális bizottság 
elnöke vett részt.
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V.J.-Ajelenleg érvényes önkormányzati 
szociális rendelet az 1993. évi III. törvény 
alapján készült. Ezt 1994-ben módosí
tottuk. Gyakorlatilag a felsőbb jogszabá
lyok változása miatt minden évben kell 
valamit korrigálnunk ezen, úgy, hogy a helyi 
igényekhez tudjuk igazítani.

A tavalyi évben 6370 segélykérelmet 
hagytak jóvá, és 59 millió forintot utaltak 
ki Oroszlányban.

M.F.-Arendeletmódosításánakvannak 
taktikai, technikai kérdései, melyeknek 
keretében a támogatások milyenségétfelül 
kell vizsgálni. A szociális támogatások 
legfontosabb pontja a rendelkezésünkre 
álló pénz. Ezt kell úgy elosztani, hogy 
lehetőség szerint minden rászorulónak 
tudjunk valamilyen támogatást nyújtani. 
Ugyanakkor az egyik legnagyobb gond, hogy 
a költségvetési tám ogatás havonta,

folytatás a 4. oldalon

Csak egy pere
Korunk úgy látszik, magával hozza 

a b e fe lé  ford u lá su n k a t. Ami nem  
közvetlen ü l velünk  és családtagja
inkkal történ ik , arra m ár nem  is 
Ügyelünk.

Ennek a magunkba fordulásnak, a 
közönyünknek az egyik példája, mikor 
tehetnénk, nem megyünk el választani, 
h agy ju k , h ogy  m ások  dön tsen ek  
helyettünk. Ezt m ég a dem okrácia 
elviseli, ettől még nem áll meg az élet.

Az azonban elgondolkodtató, hogy 
átlépünk azon, aki az utcán fekszik, 
mondván: részeg!

Holott egy kis figyeléssel észreve- 
hetnénk, bizony az illető nem ivott, 
“ csak”  beteg. S hívhatnánk a mentőt. 
De nem  tesszük. Továbbm együnk, 
mert így a kényelmesebb.

S a kényelmünk miatt lehet valaki 
felakasztva lakásában egy hétig, vagy 
e la lu dh at örök re , avagy három  
hónapig holtan heverhet lakásában 
az ágyon. Nem keressük, nem hiányzik. 
Lehet, hogy nem kedveljük a szom
szédot, de talán feltűnik, ha nem látjuk 
m ár egy ideje, a lakásból irdatlan, 
gyomrot felfordító bűz árad.

A személyes életünk egyre nehezebb 
lesz, de annyira mégsem lehet rossz, 
hogy egy-egy pillanatra ne tekintsünk 
a másikra. Él-e még? Tud-e mozogni? 
Nem kellene a rokonokat értesíteni?

K érdések, m elyekre m indenkinek 
önm agában kell válaszolnia. Lehet, 
h ogy  nem  tudunk  m ár seg íten i a 
m ásikon , de az em beri tisztesség  
m egk íván ja , em berhez m éltóan  
menjünk el ebből az ám yékvilágból. 
A m ennyiben  a m i seg ítségünk  
elm ulasztása m iatt történik  m eg a 
visszafordíthatatlan, vajon képesek 
lennénk-e a tükörbe nézni?

Csak egy perc. Ennyi kell a másikra 
figyeléshez. Ennyi időnek még rohanó 
világunkban is kell lennie.

Újra tárgyalják a lakás
eladási rendeletet

Február21-én,kedden 16órakorül össze 
a város képviselő-testülete, hogy meg
hallgassa Székely Antal polgármester 
beszámolóját a két ülés között végzett 
munkáról, valamint megvitassa a testület 
új Szervezeti és Működési Szabályzatának 
tervezetét.

Ezt követően a tervek szerint az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való 
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól 
tárgyalnak. Ennél a pontnál vitatják meg 
az önkorm ányzat tulajdonában lévő 
bérlakások elidegenítéséről szóló, jelenleg 
érvényesrendeletmódosításátis. Atervezet 
a jelenlegi lakókrészére újra lehetővé teszi 
a lakások megvásárlását.

A következőkben az 1996. évi cél- 
támogatási igényt és a testület 1995. évi 
munkatervét, valamint az 1995. évi ünnepi 
programtervet vitatják meg.

A testületi ülés végén a népi 
kezdeményezéssel kapcsolatos intézke
déseket tárgyalják, majd kérdések és inter
pellációk következnek.



Feladatuk közős: szolgálnak
Dr. M agyar Henrik az önkormányzat Közigazgatási 

Bizottságának külső tagja, a városi és a megyei tanács volt VB 
titkára. Fia, Magyar Henrik a Polgármesteri Hivatal Szervezési 
osztályának vezetője.

Apa és fia, kik a közigazgatásban találták meg munkájukat. 
Más-más kor, azonos indíttatás -felkérésre vállalták a tisztviselői 
feladatot.

Az apa lakásán beszélgettünk, a hatvanas években készült 
bútorok és sok könyv társaságában.

-Idősebb Magyar Henrik miként került 
kapcsolatba a köztisztviselői munkával?

-Oroszlány várossá nyilvánításakor, 
1954-ben, 20 éves koromban a megyei ta
nács akkori osztályvezetője kért meg, hogy 
jöjjek az alakuló városi tanácshoz, mint 
előadó. Előtte érettségiztem, s pont itt 
voltam nyári munkán, így itt maradtam.

1960-ban lettem a VB titkára, majd 
1970-ben munka mellett doktoráltam az 
ELTE-n.

-A közigazgatás mennyire változott az 
elmúlt évtizedek sorául

-Egy faluból lett városban az első idő
szakban nem ment minden zökkenők nél
kül, hiszen a város és az itt lévő ipar is 
jelentős fejlődésnek indult.

A kezdeti időkben a tanács ezzel a fej
lődéssel nem is tudott mindig lépést 
tartani.

Az el ső időszakban itt mindent a bánya 
csinált. A bánya építette a lakásokat, 
szállította a szemetet, üzemeltette az 
óvodát. A tanács kizárólag csak az igaz
gatási feladatokat látta el.

-A tanácsnak ebben a helyzetben volt 
lehetősége érdemi munkát végezni?

-Működött a tanácstestület, ott dön
töttek a város fejlesztésének kérdéseiről. 
Ugyanakkor a testület tagjai között ott 
voltak a bánya képviselői is, s abban az 
időben a bányának voltak lehetőségei a 
fejlesztések finanszírozására.

Az évek során változtak a szabályok, 
lehetőség nyílt a tanácsnak önálló munkát 
végezni. A tervezések, fejlesztések  
ütem ezése, finanszírozása átkerült 
hozzánk, s ez már másfajta munkát kö
vetelt meg. Ekkor kezdődött az igazi 
városfejlesztési, igazgatási munka.

-A városban eltöltött időszakra vissza
tekintve mire a legbüszkébb és mi az, melyre 
nem szívesen gondol vissza?

-1956 után a szénbányáknál 
m egszüntették a nők földalatti 
munkavégzését és ezért munkahelyet 
kellett teremteni számukra. Mivel a 
hölgyek zöme szakképzettség nélküli volt, 
nehéz feladatot jelentett a munkába 
állításuk. Végül sikerült idetelepítenünk 
a műanyagtechnikai szövetkezetei és a 
cipőgyárat.

A másik sikerünk a tömeges lakásépí
tések elkezdése volt. Ezzel nagyon sok 
városlakó gondját oldottuk meg.

Harmadikként említeném a városban 
lévő gépkocsik tárolásának a megoldását, 
mely javaslatom alapján oldódott meg.

A város szerkezete olyan, hogy az autók 
tárolása nem szerencsés bent a lakó
területen. Mikor nőni kezdett az autók 
száma és már gondot okozott, hogy sokan 
a lakásuk közelében akarták megépíteni 
garázsaikat, javasoltam, hogy a lakó
területen kívül létesítsenek tárolókat. Úgy 
vélem, ezzel szebbé, otthonosabbá vált 
Oroszlány. Az már más kérdés, hogy mi
lyenné váltak a garázsvárosok.

S hogy mire nem emlékszem szívesen? 
Talán a Vidám Park létrehozására. Lehet, 
hogy létrejöttekor volt valami haszna, de 
az idő bebizonyította, egy ekkora város 
nem tud fenntartani egy ilyen létesít
ményt. Nem termelt annyit, hogy abból 
karbantartani, fejleszteni lehessen és ezért 
bizony egy idő után elvesztette varázsát.

-Köztisztviselői munkája során hány 
tanácselnökkel dolgozott együtt?

-A városban hárommal - Mokri Pál, Kis 
Gyula, Havasi Márton -, a megyénél szintén 
hárommal - dr. Kis István, Mokri Pál, dr. 
Varga Gyula.

-Mint nyugdíjas, az előző ciklus után 
ismét tagja az önkormányzat Közigazgatási 
Bizottságának, mint külső tag. Mennyire 
más az önkormányzati munka a tanácsihoz 
képest?

-A tisztviselők  zöme felsőfokú 
végzettségű, illetve szaktanfolyamokat 
végzettek. Ebből következik, hogy 
magasabb szinten tudják ellátni felada
tukat, s erre szükség is van, hiszen minő
ségében más a jeleni égi igazgatási munka.

Míg a tanácsi időszakban közpon
tosítottvolt az irányítás, most a képviselő- 
testületek nagyon nagy hatáskört kaptak 
a helyi ügyekintézésére, s ez az apparátus
tól is másfajta munkastílust követel, 
mondhatnám úgy is, hogy önállóan 
cselekedni képes ügyintézőket kíván.

Két irányban kell megfeleljenek. 
Egyrészről a testület döntés-előké
szítésében kell részt vegyenek, majd a 
következő lépésben ezeknek a végrehaj
tása az ő feladatuk.

Nem mindegy, milyen munkakap
csolatot alakítanak ki a képviselőkkel, és 
miként foglalkoznak az állampolgárokkal 
ügyeik intézésekor. Udvariatlan ügyin
tézőnek nincs helye a hivatalban.

-A “laikus” képviselők mennyire fogad
ják el az Ön véleményét?

-Jogi kérdésekben mindig kikérik a 
véleményemet a bizottságban, és az így 
hozott javaslatainkat a testület döntő 
többségében elfogadta.

-A testület másik jogi szakembere a 
jegyző. Mennyiben tudják elfogadni egymás 
véleményét?

-Előfordult, hogy egy-egy kérdésbenmás 
állásponton voltunk, de ez nem ritka a 
jogászok között, hiszen itt a jog értel
mezéséről van szó, s személyek másként 
értékelhetik ugyanazt a paragrafust. 
Végül is, az eltérő vélemények esetén is a 
testület dönt.

-Mekkora feladatot ró Önre a bizottsági 
tagság?

-Már a második önkormányzat mun
káját segítem, most is hetente rendsze
resen bemegyek a hivatalba, átnézem a 
rendelet-tervezeteket, elmondom a 
véleményem.

-Mivel tölti a szabadidejét?
-Van egy hobbikertem, ahol szívesen 

kertészkedem, eljárunk feleségemmel a 
művelődési ház kertbarát szakkörébe, 
szeretek olvasni, zenét hallgatni.

-Tíz évvelezelőtt, az akkor 25éves tanító 
fia szintén a közigazgatásban helyezkedett 
el. Miként fogadta az akkori döntést?

-Henrik kikérte a véleményemet, s én 
először úgy válaszoltam, hogy maradjon 
meg a tanult szakmájában. Azonban 
részletesebben megbeszéltük helyzetét, s 
mivel lehetőséget kapott arra, hogy vissza
járhat óraadóként tanítani, elfogadtam 
az ötletet. Igaz, nem kitörő örömmel vettem 
tudomásul, de a döntés az övé volt.

-Az ifjabb Magyar Henrik miért váltott 
hivatást?

-Volt gimnáziumi tanárom, Gregus 
folytatás a 3. oldalon
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folytatás a 2. oldalról

A képviselőt és az állampolgárt is ki kell szolgáim
István, a művelődési osztály akkori 
vezetőj e keresett meg és kérte, hogy 1 egyek 
a munkatársa. Em berileg közel állt 
hozzám, és a részletek tisztázása után 
igent mondtam.

Nem bántam meg, az évek során a 
tanári diploma mellé megszereztem az 
Államigazgatási Főiskola diplomáját is.

-A művelődési, osztályon eltöltött időből 
milyen eredményekre emlékszik?

-Két meghatározó dologra. Elsőként a 
városi általános iskolákban az egyszakos 
tanítás bevezetésére, melyre vissza 
tekintve nem is volt egyszerű dolog.

A másik a ma már sajnos nem létező 
Úttörőház - egyben a napközis tábor is - 
létrehozása a volt strandon. A város a 
korábbi áldatlan állapotokhoz képest egy 
jól működőgyerekkulturálisintézményhez 
jutott a megalakításakor. Sajnálom, hogy 
mindez már a múlté!

-Ezek a feladatok szervezési munkák 
voltak. Ez a terület érdekli Önti

-Igen, hiszen egy újat létrehozni, jól 
működtetni nem is könnyű feladat. Ezért 
is pályáztam meg az alakuló szervezési 
osztály vezetői posztját.

-Könnyen váltott a művelődés területéről?
-Nem, hiszen a tanácsrendszerben már 

volt egy sikertelen pályázatom a műve
lődési osztály vezetésére. Most viszont a 
polgármester és a jegyző is kapacitált, 
hogy a többi pályázó mellett én isinduljak.

Nem ígértek semmit, de örültem, mikor a 
több alkalmas jelölt közül az én szemé
lyemet fogadták el.

-Mi az, ami ebben a munkában fontos az 
Ön számára?

-Osztályom feladata a Hivatal működ
tetése. Idetartozik az informatikai rend
szer létrehozása, üzemeltetése, működ
tetése, a dolgozók megtanítása a számító
gépek használatára, a Hivatal munka
társainak kiszolgálása -leíró iroda, iktató, 
gondnokság-, önkormányzati rendezvé
nyek, a hazai és külföldi kapcsolatok 
szervezése.

-Nem felesleges dolog ilyen osztályt 
működtetni a városban?

-Nem, mert folyamatos munkánk során 
elértük azt, hogy lényegesen kevesebben 
látjuk el a város szakmai irányítását, mint 
ahozzánkhasonló nagyságú településeken.

Ezek mellett arra is törekedtem, hogy 
amikorvalaki belép a Hivatalba, kellemes 
környezetet találjon, érezze azt, őérte 
vagyunk. Udvariasan, tisztességesen 
foglalkozzanak vele, korrekt, gyors 
ügyintézésben legyen része. Mint köztiszt- 
viselőnek, ezek a dolgok a lényegesek 
számomra.

-Négyévente új emberek kerülnek az 
önkormányzat testületébe. Miként tud 
igazodni az új személyekhez?

-Tisztviselő vagyok, vannak feladata
im, melyeket mindenkitől függetlenül el

kell látni. Ugyanakkor van véleményem, 
melynek hangot adok. Vannak, akik ennek 
nem örül, de olyanok is, akik kifejezetten 
kérika véleményemet, kérik, hogy egy adott 
témát beszéljünk meg.

Számomra közömbös valakinek a 
politikai beállítottsága, engem elsősorban 
a Hivatal működése, az osztályomhoz 
kapcsolódó feladatok elvégzése érdekel, 
mely az állampolgárok hangulatát is 
befolyásolja. Én elégedett embereket 
szeretnéklátni a Hivatalból kilépni. Ezért 
dolgozom.

-A tisztviselői munka mellett van-e 
másra is idő?

-15 éve hetente kétszer eljárok a bará
taimmal teremfocizni, s utána egy-egy sör 
mellett sok mindenről beszélgetünk. A 
hétvége a családomé. A kevés szabadi
dőmben olvasok, zenét hallgatok, s ha 
tehetem, zongorázom.

-Kik a kedvenc szerzői?
-A zenében Bach, Beethoven, míg az 

íróknál Remarque, Moldova, Örkény.
-Ezek az írók elsősorban a groteszk, a 

szatíra mesterei. Talán az Ön beállítottsága 
is ilyen?

-Nem hiszem, hogy ez lenne a jellemző 
gondolkodásomra, viselkedésemre. Talán 
pont az ellentét miatt kedvelem ezeknek a 
szerzőknek a műveit.

M.F.

Tetten érték a tolvajt
Január 29-én a rendőrjárőrök tetten 

érték és elfogták K. Gy. dadi lakost, aki a 
Bokod-Dad közötti vasúti pályatesten 
leszerelt és ellopott 30 méter vörösréz
kábelt, ami a fénysorompó működését 
biztosította.

Január 14-én bejelentés alapján 
megkerült a Bartók Béla utcából nemrég 
ellopott Skoda tehergépkocsi.

Városunkban nem csökken a vagyon 
elleni bűncselekmények száma. Az elmúlt 
két hétben több mint egymillió forint 
értékben loptak el tárgyakat a tolvajok.

A közlekedők nem veszik komolyan a 
változó útviszonyokat. Ennek is betudható- 
ak azok a balesetek, melyek az utóbbi idő
ben történtek városunkban, melyek közül 
az egyik súlyos sérüléssel végződött.

Az oroszlányi rendőrkapitányság 
munkatársai is részt vettek Bokodon 
annak a kislánynak a felkutatásában, aki 
a rossz bizonyítvány miatt kerülte a családi 
házat.

A fentiek is bizonyítják, hogy az 
országos rendőrfőkapitány ál tál kinevezett 
és alezredessé előléptetett új városi 
kapitánynak, dr. Nemes Ferencnek és 
helyettesének, a századossá előléptetett 
Kerekes Győzőnek lesz bőven munkája.
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Újból Nemzetiségi (bátyus) 
Bál a Betonban

Február 4-én éppen akkor érkeztem az MKK-ba, amikor a délutáni órákban 
megérkezett a szlovákiai Duslanka együttes, akiket elkísért a Vág mellett fekvő kis

város polgármestere, Julius Moravek is. A küldöttséget Székely Antal polgármester 
fogadta. Az előre meghirdetett program szerint 19 órakor kezdődött volna a műsor, amely 
azonban kicsit csúszott, mert nem jöttek folyamatosan a boldog jegytulajdonosok.

Az érkezőket végignézve: többüknek ezigazibatyusbáltjelentett. Afarsangi hangulat 
megteremtéséhez a “Ház” előtti téren - elég hidegben - a marsot játszó két együttes 
három számot fújt. A vendég Duslanka és a helyi Favorit együttes adott némi ízelítőt 
abból, hogy az elkövetkező órákban a szórakozni vágyók mire számíthatnak. Mindkét 
zenekar igen jó benyomást keltett. Az este fél hét tájban érkezők mindezt hallhatták. 
Telt ház volt. Akik az épületbe léptek, azokat magyar népviseleti ruhába öltözött lányok 
és fiúk vezették a helyükre.

A szlovákiai zenekar másodszor járt Oroszlányban, de a mieink is voltak már náluk. 
Amolyan kölcsönös barátság ez, oda-vissza alapon. Az est hangulatának kimenetele 
nem lehetett vitás. A műsort a színházteremben a Pusztavámi Német Nemzetiségi 
Tánccsoport nyitotta meg nagy sikert aratva, valamint legalább ilyen sikerrel a 
tatabányai szlovák néptáncegyüttes is.

Mint kevéssel ezután megtudtam Pinczés László gépkocsivezetőtől - aki rengeteget 
jár Magyarországra-nagyonjól érzik a városban magukat. Ez megszívlelendő szempont! 

Ezt a szép hagyományt érdemes lesz a jövőben tovább ápolni, mert megéri!

Bükki József



folytatás az 1. oldalról

Közmunkára kötelezhetik a munkanélkülieket?
1712 részben érkezik, viszont az igények 
nem ehhez igazodnak. Meg kell keressük 
azokat a módokat, melyek biztosítják a 
rugalmasabb segélyelosztást.

Jelen leg egy szem ély neve több 
segélyezési címszó alatt, különböző 
helyeken is nyilván van tartva. Ez az 
ellenőrzést eléggé megnehezíti.

Cs.L.-A jogosultsági kör meghatá
rozása zömmel központi szabályozáson 
alapul, attól nehéz eltérni. Az állami 
normatíva nem követi az inflációt, s 
ezekhez társul, hogy növekszik a nehéz 
helyzetbe kerülők száma. Ez gondot fog 
jelenteni már ez évben is, annak ellenére, 
hogy ’94-ben közel 80 millió forint lesz a 
normatíva szerinti segélykeret.

K.L.-Valóban van olyan vélemény az 
állampolgárok között, hogy nem mindig 
oda kerül a segély, ahová kellene, illetve 
olyanok kapják rendszeresen, akik 
életvitelükkel a többiek szerint arra 
méltatlanok. Talán joggal kívánják azt, 
hogy szigorúbb legyen az ellenőrzés.

V.J.-Véleményem szerint az egyik 
változtatásnak kell lenni a közeljövőben, 
hogy egy személy különbözőjogcímeken ne 
kaphasson segélyt, hiszen így csak egy 
szűk kör kapja. Tudomásul kell venni, a 
segély az nem munkabér, ami jár. Ne 
számítsanak rá rendszeresen, inkább 
keressék önmaguk is a kiutat.

K.L.-Szerintem az átmeneti segélyeket 
kellene szorgalm azni, és nem a 
rendszereseket, mert ezzel több családnak 
a gondját tudnánk megoldani.

Cs.L.-Növelni kell a természetbeni 
támogatások arányát, mert így biztosan 
arra fordítódna az önkormányzat pénze, 
amire adták.

-Nézzünk egy példát a rendeletből.
“Lakásfenntartási támogatás
...Oroszlány városában az elismert 

lakásnagyság mértéke tömblakás esetén 70 
m2, családi ház esetén 140 m2.

Az elismert lakásminőség: összkomfort.
Lakásfenntartási támogatást KELL 

biztosítani...”
M.F.-Ez megmosolyogtató. Nem a 

személyt, hanem a lakást támogatjuk. Ez 
nem tartható fenn.

K.L.-Amennyiben azigénylő egyébként 
kiadhatná albérletbe az általa nem 
használt helységeket, ne adjunk támo
gatást.

V .J .-V alóban furcsa, hogy nem 
szabályozza a rendelet azt, hány fő esetén 
jogosult valaki támogatásra. Amennyiben 
valaki 140 m2-es, összkomfortos lakásban 
él, nem vizsgáljuk, hogy van-e eltartásra 
kötelezhető családtagj a, illetve, miért nem 
adja ki albérletbe.

M.F.-Elismeijük azt, ma senki nem 
tehet arról, hogy valamikor abban a házban 
4-5 fős család élt, és a család tagjai 
elköltöztek, de vizsgálni kell, tudnák-e a 
lakásban maradót támogatni, hiszen az 
örökség az övék lesz.

Segélyek elosztása 
1994-feesi

Támogatott Segélyezettek Felhasználás
formák száma (fő) E Ft-ban

l.Ápolási díj 16 1.001
^-Közlekedési tám. 172 2.500
3.Rendszeres

szociális segély 6 500
4.Rendszeres

nevelési segély 833 18.536
5.GYET 80 6.000
6.Munkanélküliek

jöv. pótló tám. 471 12.700
7.Lakásfenntart. 195 2.000
8.Atmeneti segély 2.641 19.700

nevelési 1.244 7.000
tankönyv 1.019 1.100
szociális 1.397 12.700

9.Étkezési térítés 1.200 4.800
lO.Temetési 87 600
11.Köztemetés 12 200
12. Közgyógyellátás 279 750
13.TB kártva 378 _
Összesen: 6.370 59.350
Ebből természetbeni
támogatás: 17% 10.350

K.L.-Az ilyen helyzetben lévő lakóknak 
el kellene gondolkodni azon, hogy kisebbre 
cserélj ék aj el enl égi igényeiket meghaladó 
lakást, illetve alacsonyabb komfort- 
fokozatúra cseréljék, melyet már képesek 
lennének fenntartani. Ne a város fizesse a 
jó komfortérzetet.

M.F.-Nemcsak ebben a részben van 
problémás fogalmazás. Itt van a munka- 
nélküliek rendszeres jövedelem pótló 
támogatása.

Tudjuk, hogy nem is kevesen átjárnak 
Ausztriáb a munkát végezni. Ott nincsenek 
bejelentve, itthon pedig csak három ha
vonta kell jelentkezzenek a munkaügyi 
központban és itthon veszik fel a segélyt.

Joggal háborítja fel azokat, akiknek a 
béréből vonják azt az összeget, melyből ő 
a segélyt kapja.

Cs.L.-Ezért is fontos a fokozott előzetes 
környezettanulmány és a segélyezési 
időszakban az ellenőrzés.

M.F.-így van, hiszen az érintett nem 
fogja jelenteni azt, neki már van vala
milyenjövedelme.

V.J.-Az 1994-es évben két esetben lett 
megvonva fekete munka miatt támogatás.

-Az 1994. éviVI. törvény 11. paragrafusa 
alapján a 6 hónapja a munkanélküliek 
jövedelempótló támogatásában részesülő 
személyek havonta 40 óra időtartamig 
közösségi munkára kötelezhetőek. 
Amennyiben a kötelezett ezt elutasítja, meg 
kell vonni három hónapra a támogatást.

M iért nem alkalm azza ezt az 
önkormányzat?

V.J.-Nem tudjuk, hogy a korábbi 
bizottság miért nem építette be a jelenleg 
hatályos rendeletébe ezt a kitételt. A mi 
feladatunk most az lesz, hogy megnézzük, 
miként tudjuk ezeket a személyeket 
munkára kötelezni. Ezzel a városisnyeme.

K.L.-Nehéz, bonyolult szövegezésű a 
rendelet. Külön-külön vizsgál dolgokat, 
különféle címeken biztosít segélyezési 
lehetőségeket ahelyett, hogy egy adott 
létfenntartási összegben gondolkodna a 
jogalkotó. Ezért, mert jelenleg ilyen, 
elbújnak a jog mögé egyesek.

Érthetőbb, áttekinthetőbb, egysége
sebb, közérthetőbb szövegezésűnek kell 
lennie az új rendeletnek.

Nem vállalkozhattunk arra, hogy a 
rendelet szövegét tételesen áttekintsük, de 
egy-egy példán keresztül bemutattuk, a 
képviselők miként vélekednek a jelenleg 
érvényes rendeletről. Vélhetőleg a 
közeljövőben bizottságokban újrafogal
mazzák a rendeletet.

Kérjük olvasóinkat, amennyiben van 
véleményük a szociális rendeletről, juttas
sák el lapunkhoz, illetve képviselőjükhöz.

M.F.

Vízszintes: 1. Kom.-Észt. megyei település,
3. József Attila egyik művében üdvözli,
7. Személyes névmás, 8. Disznót vág, 9. 
Pecsét helye, 10. Kilenc negyednyit 
budapesti! 12. Akén, a tantál és a kalcium 
vegyjelei, 13. Áldozás kezdete! 15. India 
sarka! 16. Integrált áramkör, 18. Női név,
21. Fürdés eszköze, 23. Nemzeti 
Bajnokság, 25. Szülő, 26. Nem engem, 27. 
Ütős hangszer, 29. A szerelem vadásza, 
30. Időmérő szerkezet, 31. Valamely 
személyt, 32. Tanul a történtekből, 33. 
Mindent lejegyzetelő;
Függőleges: 1. Földrész, 2. Bábeli sík! 3. 
Személyes névmás, 4. Vitéz, 5. Össze
vissza tolat! 6. Becézett apa 8. Kevert, 
szín, 11. Törött tányér! 14.DN! 17.Avizek 
vadjai, 19. Jelezve óv, 20. Dél-amerikai 
hegységrendszer, 22. Horgászfelszerelés 
fontosrésze, 24. Eldől a pohár, 26. Amolnár 
a lisztet..., 28. Irány, 31. Ajándékot oszt, 
32. Azonos betűk.
A beküldési határidő: 1995. február 17. 
Beküldendő a vízszintes 3.

A múlt év december 30-án megjelent KÉTHhlkS- 
ben lévő keresztrejtvény helyes megfejtése: 

Szerző: Petőfi Sándor. Az idézet A nép 
nevében c. versből való: “S miért vagytok ti 
kiváltságosok?/ Miért a jog csupán tinálatok?/ 
Apáitok megszerezték a hazát/ De rája a nép
izzadság csorog.”. A nyertes Rudas László. 
Nyereményét a szerkesztőségben átveheti.

OROSZLÁNYI KSTHtTtS 1995. február 10. 4



Az edző bízik csapatában
Ha labdarúgásról van szó, mindig 

szívesen ragadok tollat. Most is így történt. 
Városunkban sokakat érdekel, mi lesz foci - 
csapatunk további sorsa? Errcíl 
beszélgettünk Kovács István edzővel a 
minap délután egy kulturált, csendes kis 
helyiségben.
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-Mikor kezdték el a tavaszi idényre 
való felkészülést?

-Január 8-án egy bakonycsernyei 
terem tornával, ahol az elődöntőig 
jutottunk úgy, hogy egy rúgott góllal 
maradtunk le a döntőbejutástól! Itt sok jó 
képességű csapattal találkoztunk. Január 
17-étől szabadtéri edzések következtek 
olyan megosztásban, hogy háromszor a 
szabadban gyakoroltunk, szom bat 
délutánonként a bokodi terem torna
sorozaton indulunk, amely február 25-ig 
tart. Ebben a hónapban fő cél a fizikai 
képesség fejlesztése volt. Természetesen 
ha erre mód nyílott, technikai elemeket is 
gyakoroltunk. Február 1-jével ugyanis 
előkészületi m érkőzéseink szintén 
bekerültek edzésprogramunkba, a március 
15-i rajtig /ez szerdai nap!/, 10 találkozót 
szeretnénk lebonyolítani, elsősorban 
magasabb osztályú csapatokkal. Ezzel 
kellően fel tudunk készülni a tavasszal 
ránk váró valószínűen nehéz sorozatra, 
melynek befej eztévelj elenlegi pozíciónkat 
meg szeretnénk tartani!

-Az érdeklődőknek mit mondanál 
el az előkészületi m eccsekkel 
kapcsolatban?

-Tisztelt szurkolóinknak az alábbiakat 
tudom elmondani: Az elsőilyenmérkőzésen 
a TSC-vel szemben /Tatabányán/ már túl 
vagyunk. Vereségünk ellenére együttesem 
nagyon jó benyomást keltett, különösen az 
átalakított tám adósorunk m ozgott 
biztatóan: így az újonnan igazolt Szűcs 
Zsolt /Tb. Erőműtől/ és a visszaigazolt, 
saját nevelésű Ferkó Attila /a TSC-től/. 
Úgy érzem, Antal Marci a jövőben jó 
partnerekre talál majd bennünk. Bízom 
abban, középpályás sorunk támogatásával

ez az új csatársor megőrzi őszi “gólgyártó” 
képességünket!

A továbbiakban program unk így 
alakul: február 4./szombat/: OBSK - Mór/ 
Oroszlány, 103®/; febr. 8./szerda/: OBSK- 
Bicske /O roszlány, 153®/; febr. 11./ 
szom bat/: OBSK- Bakonycsernye / 
Oroszlány, 153®/; febr. 15./szerda/: Magyar
I. V.-OBSK /Tata, Edzőtábor, 1530/; febr. 
18./szombat/. Bicske - OBSK/Bicske, 153®/ 
febr. 21 Aedd/: OBSK- UFC Tb. /Oroszlány, 
153®/; febr. 26./vasámap/: OBSK- Csákvár 
/Oroszlány, 11®®/; márc. 1 ./szerda/: Inns- 
bruck/Tirol/-OBSK/Tatabánya, 153®/. Két 
mérkőzésünk időpontját később közlöm 
majd.

-Kik távoztak a csapattól?
-Ketten: Haász Karoly a Veszprém SC- 

hez /NB II/; Módi Csaba egyéni 
vállalkozóként Németországba ment. 
Mindkét volt játékosom nak a maga 
választotta területén sok sikert kívánok!

-Kik lesznek azok, akik a már 
említett elképzelésedet meg fogják 
valósítani?

-Következő a keretem: Fodor, Osváth
J. /kapusok/;- Gárdony M; Ricza Z., Széli 
Cs., Pankl T., Horn I., Rév Gy., Pálvölgyi P., 
Boros Gy., Kocsis P., Antal M., Szabados
K. , Szűcs Zs., Ferkó A., Kiss Z.

Négy ifjúságikorú is ide tartozik:

A Művelődési Központ és Könyvtár 
februári programjai

11. 17.45 Film: Végveszélyben
15. 8.30 Oviszínház: Próbatétel
16. 10 Óvodapedagógiai tanácskozás 
16. 19 EZ+AZ Show műsor
18. 15 Majki Népfőiskola közgyűlése 
18. 16 Egyszülősök - nagycsaládosok 
klubjának alakuló összejövetele 
18. 17.45 Film: Apáca show 2.
20. 17 A csövesek - Tip-Top Színház 
előadása
22. 10 Ovi mozi: A baromfi udvar rémei
23. 16 Cukorbetegek klubja 
Vendégek: Székely Antal, Varga János

24. 14 Film: Drágám a kölyök (marha) 
nagy lett
25. 17.45 Film: Specialista 
28. 17 Kertbarát kör
Orosz István festőm űvész kiállítása 
február 10. és 28. között tekinthető meg.

A Bányász Klub programjai
Állandó programok:

Hétfő: 16 nyugdíjas klub
16 KRESZ tanfolyam 

Kedd: 16 Népdalkor
15.30 OMBKE szakmai előadások
16.30 Egyetemi, főiskolai előkészítő 
(történelem)

Bán B., Rácz D., Németh N., Kuris A.
-Hogy álltok a működéshez 

szükséges anyagi feltételekkel?
-Nekem, mint a csapat edzőjének a 

szakmai irányítás a feladatom. 
Természetesen tisztában vagyok azzal, 
pusztán csak a labdarúgás szeretetéből 
egy csapatot fenntartani és működtetni 
még ilyen szintű bajnokságban sem lehet! 
Őszintén remélem, ezen lelkesen játszó, 
küzdeni tudó gárdám törekvéseit 
bázisvállalatunk, úgyszintén városunk - 
az elvárható szinten - nemcsak biztató 
ígéretekkel, hanem minden szükséges 
eszközzel támogatni fogja! Ha valamikor 
oroszlányi futballisták tám ogatást 
érdemeltek, akkor ezek a fiúk az utóbbi 2- 
3 évben igencsak rászolgáltak erre!

-Gondolom, hogy a szurkolókhoz is 
van egy-két szavad!

-Azt kérem a labdarúgást szerető 
közönségtől, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan továbbra is segítsenek 
bennünket lehetőleg minél nagyobb 
számban a mérkőzéseken. Ez fontos lenne 
együttesem számára. ígérhetem - a csapat 
nevébenis -, élvezetes, eredményesjátékkal 
megháláljuk biztatásukat!

Ez volt az edző részéről igazán szépen 
hangzó befejezés.

A cikk írójának annyi a megjegyzése: 
Elképzeléseik váljanak valóra a város, a 
szurkolók örömére!

Hajrá Bányász!
Bükki József

Szerda: 16 KRESZ tanfolyam
17 Egyetemi, főiskolai előkészítő 
(matek)

Csütörtök: 9 Zenekari próba 
Péntek: 16 KRESZ tanfolyam

16 Modellezők baráti köre 
Szombat: 8 Zenekari próba 

Február 
18. 19 OMBKE FARSANGI BÁL 
22. 17 Borászati előadás. Előadó: Kiss 

Bertalan.
Borverseny. Nevezni 1-11, 
saját termésű borral lehet.

25. 19 Sofőr bál
26. 17 Nyugdíjas Farsangi bál
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Számítástechnika a 
mindennapokban

Vb «i« %£* <yU>#P» »T»

A vállalkozásoknál
A vállalkozók sokszor panaszkodnak, hogy nem bírják egyedül 

a szakmai munkát és az anyagnyilvántartást, adminisztrációt. 
Tud-e ebben segíteni nekik a számítástechnika? Erről kérdeztük 
Lazák Zoltánt, a TRANSMIT-POWER Bt. ügyvezetőjét.

-A számítástechnikát mintha a vállalkozóknak találták volna
ki.

A mai gépek(a hardverek) és a hozzájuk kapcsolódó programok 
(a software) szinte az összes, eddig nehezen elvégezhető munkát 
átveszik a vállalkozótól.

Például a nálunk is elfogadható áron kapható számítógépek 
és a programok megoldhatják a könyvelési, anyagnyilvántartási, 
levelezési feladatokat.

-Feltételezem, ezek a rendszerek elég borsos áron kaphatók.
-Nem. Az általunk forgalm azott gépek, m elyek egy 

vállalkozásban üzemelhetnek, már 100 és 150 ezer forint között 
beszerezhetőek. A szükséges programok sem olyan drágák. Itt 
kell elmondanom, hogy nem érdemes illegális programokat 
alkalmazni, mert már ezt is büntetik.

-A gép, a programok használata nem mindenki számára 
egyszerű. Tudnak-e segíteni a vásárlónak?

-Természetesen. Megtanítjuk a gép kezelésére és az adott 
program használatára. Amennyiben valaki komolyabban akar 
foglalkozni ezzel a témával, úgy megfelelő létszám esetén külön 
tanfolyamot szervezünk részükre.

Azonban azokhoz a programokhoz, melyeket mi kínálunk, 
nem kell diploma, könnyen elsajátítható a kezelésük.

-Milyen programokról van szó?
-AMicrosoft termékeit forgalmazzuk. Ezek között van táblázat 

kezelő, levelező, tervező program. Természetesen az egyedi 
igényeket is ki tudjuk szolgálni.

-Városunkban vanolyan iparos, kereskedő, aki már élt az Önök 
ilyen irányú szolgáltatásával?

-Elégedetten mondhatom, hogy egyre többen keresnek 
bennünket itt a Huber házban, és az igényeik elmondása után 
tanácsot adunk a gép típusára, a programokra. Tőlünk elégedetlen 
vevő nem távozik, mindenkinek meg tudjuk oldani az egyedi 
igényét. (PR)

MI (EZT) VÁLASZTOTTUK?

Higgyétek el, jobb lesz nektek, ha bezárjuk a bányát!

BIZTOS HAZAI FÓRRA $=
OROSZLÁNYI SZÉNI

Tájékoztatjuk közületi és egyéni 
vásárlóinkat, hogy a Vértesi Erőmű Rt. 
Bányászati Igazgatósága -alkalmazkodva a 
szezonális igényekhez- jelentősen növelni 
tudta kapacitását.

Változatlan minőségű széntermékeinkből 
minden szállítási konstrukcióban -vasúti és 
közúti kiadásra egyaránt- azonnali kiszolgálást 
tudunk biztosítani. A megnövelt termelés 
révén sikerült felszámolni a sorban állást!

Az egyéb kínálathoz képest rendkívül 
kedvező szénáraink a következők: 
Dúsított kockadarabos szén

570 Ft/q+ÁFA, vasúton
Szérelt diószén

570 Ft/q +ÁFA, közúton 
550 Ft/q +ÁFA, vasúton 

Dúsított rostált daraszén
540 Ft/q +ÁFA, közúton 
520 Ft/q +ÁFA, vasúton 

Áraink szállítóeszközbe rakva értendőek. 
Szerződéses partnereink részére volumentől 
függően módunk van továbbértékesítői 
kedvezmény érvényesítésére, valamint -a 
szállítási költséget is tartalmazó 
készpénzfizetéses gyakorlat esetén-jelentős 
vasúti díjkedvezményt adunk.

Minden megkeresésre válaszolunk, minden 
vállalást becsülettel teljesítünk!

Vértesi Erőmű Részvénytársaság 
Bányászati Igazgatóság 

Szénkereskedelem 
2841 Oroszlány, Pf.: 23 

Tel.: 34/360-122 vagy 361-122/ 25-67, 
28-47, 26-78, 24-88, 25-24 mellékein.

Telex: 27-573,
Fax: 34/361-122/25-41, 34/360-882, 

34/361-191

VÉRTESI ERŐMŰ RT.
OROSZLÁNYI KÉTHETES 1995. február 10.
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Kiváló
Nem kell utaznia!

Oroszlányban is elkészítjük 
j nyomtatványait, szórólapjait, 

cég- és termékismertetőit
(szerkesztés, nyomtatás A/3-as méretig)

Reklámtervek készítése!
MONTÁZS Marketing Iroda Bt. 

Oroszlány, Fürst S. u. 20. 
Telefon: 361-122/14-14

Hirdessena
az oroszlánja KSW&WS lapban!

A lakossági apróhirdetés ingyenes.

minőségű,
száraz
tűzifák
(puhafa,

keményfa)
szuperolcsó

áron!
Telefon:361 -122/27-88

'  KÖNYVESBOLT N 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ÉS KÖNYVTÁRBAN
Egész évben várjuk a könyvek 

iránt érdeklődőket úti-, 
szépirodalmi, idegennyelvi 

könyvekkel és szótárakkal!

S Aki itt hirdet, azt megismerik! Nekik megy a bolt. 9
• •
On ismert? Nem? Akkor ...

a Hirdessen lapunkban! \
Igen? Akkor még többet nyerhet!

Huber
Szín és harmónia

Festés, mázolás, 
tapétázás! 

Tapéták széles 
választékával várjuk 

megrendelőinket. 
Lakásának felújításá
hoz rendelésfelvétel a 
Huber üzletház festék 

boltjában
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

»  362-404, 361-112/27-12

Tüzelő és 
építő

anyagok
1995-ben is legolcsóbban 

a TÚRÁTÓL!
-hazai és import szenek, 
-tűzifa (kugli), 
-építőanyagok (tégla, ce
ment, hullámpala stb.). 
Házhoz szállítás is! 
Megrendelhetők a 34-360- 
654, a 362-848, a 06-20-394- 
394 telefonszám on vagy 
személyesen a helyszínen! 

Telephely: Oroszlány, 
vasútállomás.

(A volt felüljáró mellett.)

C \
Tisztelt

Olvasóink!
A Huber-tus kávézó és a 

KÉTHETES közös prog
ramjára hívjuk Önöket.

Február 10-én és 17-én 
(pénteken) este 7 órától 
ismert és kevésbé ismert 
emberekkel találkozhat
nak egy beszélgetés  
keretében.

Amennyiben szeretne 
egy kávé, ital mellett, 
kellemes környezetben 
eltölteni egy-két órát, 
jöjjön el február 10-én és 
17-én este a Huber-tusba.

Február 10-i vendég: 
Dr. Sztrapák Ferenc, a 

24 ÓRA főszerkesztője 
és Upor Péter, a Fekete 

Doboz munkatársa

Február 17-én 
Kovács Sándorral, a 

Vért vezérigazgatójával 
és dr. George Igler 

professzorral, az oxfordi 
Brookes egyetem pro

fesszorával találkozhat
nak

V__________ __________________ )

f s s s ^ m:
veg yiáru

KERESKEDELMI KFT.
OROSZLÁNY. 

TÁNCSICS U. 87. 
tel./fax: 361-002,364-482 

A FESS DISZKONT 
AJÁNLATA:

Öblítő 4,3 1 274.-
Ecos tusfürdő és krém
szappan 11 140.-
Ecos sampon 11 144.-
WU2 sampon 11 134.-
Ariel2,4kg 636.-701.- 
Anel folyékony 1/2 1

165.-
Domestos 166.-
Domestos Star 138.- 
Tomi Star 3,6 kg 570.- 
Tomi Star 2,4 kg 400.- 
Ecos mosópor 5 kg

656.-
TIX utántöltő 2,4 kg

486.-
Nyitva tartás: 

hétfő től-péntekig 
8-17 

szombat 
8-12

Vagyonvédelmi szaküzlet
Oroszlány, Rákóczi út 1.

Nyitva tartás: 
hétfötől-péntekig: 8-18 óráig 

szombaton: 8-12 óráig.

Biztonságban akarja 
tartani értékeit? 
Lakást újít fel? 

Szeret barkácsolni? 
Mindehhez kínálunk 
Önnek 1995-ben is: 

riasztókat, biztonsági zárakat, 
pénzkazettákat, lakatokat, ajtó 

és ablakkilincseket, 
zárcimkéket, bútorzárakat, 
Reisser csavarokat, olasz 

rögzítéstechnikai termékeket, 
él fóliákat, villanyszerelési 
anyagokat kedvező áron.

r

TRA1MSMIT - POWER 
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS MŰSZAKI 

FEJLESZTÉSŰ MÉRNÖKI RT.
CENTRAL POINT 

COREL 
HARDVARD GRAPHICS 

MICROSOFT 
SYMANTEC 
Word Perfect 

Novell 
szoftverek!

HP-NYOMTATÓK
Hewlet-Packard 

perifériák 
tintasugaras és lézer- 

nyomtatók!
Logitech-Dexxa 

egerek és scannerek.
Intel hálózati 
termékek.

Irodánk a HUBER UZI.ETHAZ I. emeletén található. 
Telefon/fax: 361-122/1508 

Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombat: 9-12-igV ________________ _____________J
OROSZLÁNYI XSTHSTtS 1995. február 10. 7



A MI KIS TÖRTÉNELMÜNK

Megélhetés a századfordulón
A helytörténeti sorozat szerkesztője: Földi Józsefné

Babirák András a szem tanú  
hitelességével és saját tapasztalatai alapján 
adképet a század eleji Oroszlányról, lakóiról, 
azok életkörülményeiről.

Nem volt ő helytörténész, csak egy azok 
közül, akik fontosnak tartották a múlt 
emlékeinek összegyűjtését emlékeztetéskép- 
pen az utókor számára.

AHelytörténetiolvasókönyv megjelenését
Babirák András nem élhette meg. Emléke
előtt tisztelgünk azzal, hogy írásának egy
részét adjuk most közre.

****************:)!*

MEGÉLHETÉS
"Az első világháború előtti években a 

földművelés nem volt valami kifizetődő, 
bár az akkori árak a búzánál elég jók 
voltak. Abúza ára 20 koronától 26 koronáig 
terjedt: összehasonlításképpen 1 pár 
csizma kb. 10-12 forint, azaz 20-24 korona 
volt. Emlékszem, egyszer nekem vettek 
csizmát Tatán 12 koronáért; gondolom, a 
felnőtteké kétszer annyiba kerülhetett. Egy 
rend ruha (ünneplő) rendelésre, kangam 
szövetből - akkor az volt a divat - 
felnőtteknek 32 korona volt. Ezt azért 
tudom ilyen pontosan, mert az akkori 
kisbírónak annyiért varrt a Svorc Mihály 
bácsi, aki az egész falu szabója volt. A 
kisbíró, név szerint Fidrich Márton szintén 
a háborúban esett el. Emlékszem arra, 
hogy Pagács András évi fizetése 160 korona 
volt, ő akkor már meglett ember volt és a 
szenes Hanzlikéknál szolgált.

Az em berek, családok inkább 
állattartásra rendezkedtek be. A faluban 
kb. 250 db tehén volt, és ugyanannyi 
növendékmarha, vagy talán több is, mert 
ez a szám csak a legelőre kijáró szarvas- 
marhára vonatkozik. Az állatállományhoz 
tartoztak azigavonó tehenekis, mert egyes 
családok nem lovat, hanem ökröket vagy 
tehenet használtak igavonásra. A lovak 
mellett ökröket is befogtak rendszerint 
olyan családoknál, ahol több fiú volt. A 
zselléreknél a fent említett 30 db-ba az 
igavonó állatok is beleértendők.

Az állatok eltartása elég sok gonddal

járt. Tavasztól őszig a legelőn tartásukkal 
oldódott meg az élelm ezésük - az 
időjárástól függően. Ha a nyár száraz volt, 
bizony meglátszott rajtuk a sok koplalás. 
Tavasztól addig, amíg valamelyes fű volt, 
a közös legelőre hajtották az állományt, 
utána az ugarra, mert a határ 1/4-ét nem 
vetették be, majd aratás után a tarlóra, 
ősz felé pedig újra a közös legelőre. Esős 
nyár idején a növendék marhaállomány, 
vagyis a gulya tavasztól késő őszig éjjel
nappal kint volt. Azok, akik az erdőben 
faszén égetésével foglalkoztak, kaptak 
legelőterületet. Mellesi eg ezvolt alegjobb. 
Bizonyos ellenszolgáltatásokért. Volt pl. 
egy időszak, amikor az uradalom nem 
tudott fizetni a rönkök elszállításáért 
olyan fuvart, amiért érdemes lett volna 
elszállítani, a szénégetőkre vetettek ki 
köbméterben meghatározva szállítási 
kötelezettséget. Ennek fejében megha
tározott darab állatot tarthatott az erdei 
legelőn. Ezen kívül bizonyos összegfizetése 
után a bokodi 1 egelőreis ki lehetett hajtani 
az állatot, ott pedig jóval jobb volt a fű, 
mint a mi legelőnkön.

Bizony sok gondot okozott a téli ta
karmány összehozása; főleg sok munkával 
járt, és aki csak tehette, az erdőben vállalt 
szénakaszálást. Ez rendszerint feles 
munka volt, de ahol egy kicsit jobb volt a 
széna, a kaszáló csak 1/3-ot kapott. A rész 
fejében az illető köteles volt az uradalmi 
részt az erdészet által kijelölt helyre 
szállítani, rendesen boglyázni, kazlazni.

A takarm ányhoz hozzájött a 
kukoricaszár, ezt szecskázni szokták, 
legtöbbször kézzel hajtott szecskavágón, 
későbbi időben már j árgányhoz felszerelve. 
Takarmány volt a gabonapolyva, törek, és 
ha nagyon kellett, a szalmaisjó volt egy kis 
répával keverve. Nagy ritkán, ha volt, korpa 
is került bele.

Az apaállatokat, vagyis bikákat, 
kanokat a pásztorház istá llójában , 
ólj ában tartották. Azok minden nap éppúgy 
kijártak a legelőre, mint a többi állat és 
rendszerint a tehénpásztor, a kanász 
gondozta, élelmezte. A szénát és más 
abrakfélét a gazdaközösség adta össze, az 
egységnyi részt állatonként vetették ki.

Talán még annyit, hogy a háborút 
megelőző években a pásztorok állománya 
a következő volt: 1 tehénpásztor, 1 gulyás, 
1 kanász, 1 csikópásztor, 1 borjúpásztor, I 
libapásztor. A pásztorral együtt dolgozott 
a család, vagy ha kellett, bojtárt fogadott.

A pénzt hozó foglalkozás, hajói ment, 
a fuvarozás, télen a favágás, mészégetés, 
szénégetés, m ésszel való házaló 
kereskedés volt. Ez utóbbi abból állt, hogy 
lovasfogattal a vállalkozó addig járta a 
falukat, amíg a portékája el nem fogyott. 
Am ikor Környebányán már szenet 
fejtettek, az is adott pénzszerzési 
lehetőséget. Jómagam mindegyikből 
kivettem alaposan a részemet, de velem 
egy korúak közül mégj ó páran. Aligmúltam
17 éves, már szénfalon dolgoztam 
Környebányán, de mások is ezt tették.

A mezőgazdálkodásban bizonyos fokú 
javulás állt be a háborús évek vége felé, 
amikor itt is megismerték a bíborherét. Az 
addigtermesztett lóhere, lucerna-féle csak 
erős és jó talajon díszlett, ilyenből pedig 
kevés volt a határban. Abíborh ere homokos 
talajon is jól megélt. Ez a nagyfokú 
nitrogéngyűjtő és aránylag sok gyökeret 
képző növény zölden lekaszálva 
takarmánynakvolthasznos, tarlóján pedig 
olyan termést lehetett elérni, amilyet addig 
a legjobb trágyázással sem. Tarlójának 
felszántása után különösképpen 
burgonyából volt kitűnő és bő termés, 
utána a nem kimondottan rossz, kissé 
homokos földbe őszi szántás után búzát 
lehetett vetni, s az jó termést hozott. Igaz, 
hogy Székács-féle búzából. Ez a búzafajta 
állítólag nem volt olyan jó, mint a többi, és 
a háború után termelését betiltották. Pedig 
kár érte. NálamaKút-dűlőben egyik évben
18 q 86 kg-os minőségű termett 1 holdon. 
Jó évben, ha az időjárás kedvezett, két 
term ést lehetett betakarítani és a 
harm adikat időben elvetni. A tsz 
megalakulása után még néhány évig 
termelték, aztán valahogy elmaradt."

Első m egjelenése Oroszlányi 
Helytörténeti Füzetek4. számában, 1990. 
(9-17. oldal), szerkesztő: Földi Józsefné

sooters
Filmkidolgozás rövid 

határidővel 
+ ajándékfilm! 

Igazolvány, útlevélkép 
3 perc alatt.

Papír - írószer - Játék 
Füzetek - ceruzák - tollak 

Háztartási papíráruk 
Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18 

szó.: 8-12
OROSZLÁNYI KÉTHETES 1995. február 10.



Független kéthetilap ÜL évfolyam 4. szám 1995. február 24.

Péntek esti találkozók
E hónap 17-én Pető Iván az SZDSZ 

elnöke volt városunk egyik vendége. A 
Tatabányáról érkezett vendég még a 
délei ott folyamán Horn Gyula miniszter- 
elnökkel tanácskozott, s így elsőkézből 
kaphattak inform ációt az ország 
vezetésének állapotáról a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében az érdeklődők a 
pártvezetőtől.

Az estmásikvendége dr. George Igler 
magyar származású oxfordi professzor 
volüaki a Hubertus-kávézóban vett részt 
a KETtMUSS beszélgetésén. Életútjának 
ismertetése után összehasonlította ha
zánk és Nyugat-Európa, de főleg Anglia 
gazdasági helyzetét. A professzor, aki 
sokáig volt az (nyugat) Európai Üzleti 
Akadémia vezetője, példákon keresztül 
mutatta be, mit és miért csinálnak más-

A képviselőtestület február 21-én 
tartott ülésének bevezetőjében Székely 
Antal polgármester adott tájékoztatót a 
két ülés között történtekről, az önkor
mányzatot érintő eseményekről.

Megtudhattuk, hogy a MÁV nem 
bontotta le a Borbálái vasúti felüljárót, 
hanem csak átmenetileg szünetelteti 
rajta a forgalmat. Mint elhangzott, az új 
átjáró elkészítése mintegy húszmillió 
forintba kerül majd, melyre egyelőre nincs 
fedezete a vasútnak.

A testület tagjai közül több, terve
zeteket előkészítő bizottságokat hozott 
létre (energia, intézm ényi energia- 
gazdálkodás, lakás, hődíj).

A TÁVHŐ Kft. az önkormányzat 
kezességvállalásával ötven millió forint 
hitelt vett fel a fűtési rendszerek kor- 
szerűsitésére.

A Szervezeti és Működési Szabály
zatának módosítására az új önkor
mányzati törvény miatt volt szükség. A 
Közigazgatási Bizottság által össze
állított tervezethez több módosító javas
lat is érkezett. Módosító javaslatokat 
nyújtott be Kostyál László, de a bizottság 
csak egyet javasolt elfogadásra.

Ezt követően a hivatal működési
OROSZLÁNYI KÉ7KFTFX 1993. február 24.

ként a nálunk fejlettebb európai orszá
gokban. Többek között kitért a munkanél
küliség, az ipari szerkezetátalakítás, a 
mezőgazdaság egyes kérdéseire is. A be
szélgetés során módja volt a munkanél
küliségről kifejtett véleményét megerősí
tenie egy jelenlévő személyén keresztül.

A professzor előadását m egelőző 
pénteken dr. Sztrapák Ferenc a 24 ÓRA 
főszerkesztője és Uppor Péter a Fekete 
Doboz Alapítvány munkatársa beszél
getett a jelenlevőkkel.

A főszerkesztő munkásságáról és a meg
újuló megyei lapról szólt, míg a Doboz mun
katársa a dokumentumfilm készítésének 
“titkairól”, s a Fekete Doboz történetéről 
adott tájékoztatást.

(AFekete Doboz készítette többekközött 
a 169. ÓRA című filmet.) MF.

rendjéről tárgyaltak a képviselők. A 
döntésük alapján m egszűnik több 
munkakör is, melyre az új felállás szerint 
nincs szükség.

Vita alakultki az egészségügyi referens 
munkaköréről. A hosszúra sikeredett 
polémia és az egyeztető szünet után, és 
dr. Bende Katalin szakmai érveinek 
hatására úgy döntöttek, hogy az egész
ségügyet és a szociálpolitikát érintő kér
dések kezelésére szükség van valakire a 
hivatalban, de a feladatkört pontosan meg 
kell határozni.

A testület a város vagyonáról szóló 
rendelet tervezetnél a bérlakások elidege
nítéséről folytatott hosszab vitát. Varga 
János szerint szociálpolitikai szempontok 
miatt meg kellene őrizni a bérlakásokat. 
Végül is dr. SunyovszkiKároly véleményét 
fogadták el. A döntés alapján, amennyiben 
a bérlő 1996. március 31-ig jelzi a vételi 
szándékot, eladják a még önkormányzati 
tulajdonban lévő bérlakásokat, .

Az 1996 évi céltámogatási igényekről 
folyó vitában az el őkészíteti enséget többen 
is hangoztatták, köztük Molnár Ferenc 
képviselő is. A vita végén úgy döntöttek, 
hogy a Kecskédi úti lakótelep csator- 
názására kérnek központi céltámogatást.

Szent Flórián
“Ég a város, ég  a ház is,
nem is egy ház, hanem száz is,
tűz-tűz, tűz-tűz,
jaj de messze a kanális.”

Ez a dalocska jutott eszembe e hónap 
18-án, mikor is a szomszéd épületben 
kigyulladt egy lakás.

No nem oltottam a tüzet, azt eloltották 
mások. Azok, akik észrevették, és már 
nem  b írták  k ivárn i azt, hogy m eg
érkezzenek a tűzoltók. Egyik irányból 
nagy nehezen a második emeleti lakás 
be járati a jta ját törték  fe l, a m ásik 
irányból az erkélyen keresztül jutottak 
be a lakásba. Ide akrobata mutatvány
nyal jutott fel az amatőr tűzoltó.

Kikapkodták az égő lakásból a gáz
palackot, mqjd oltottak. S mire a tűz
o ltók  m egérkeztek , m ár nem  sok 
m unkája akadt a lán gok  h ivatásos 
lovagjainak.

S mindezt nem feléjük szóló kritika
ként írom.

Hiszen miért is tehetnének arról, hogy 
T atabán yáról a leg job b  esetben  is 
(am ennyiben nem kapnak sorom pót, 
nincs baleset az úton) 15-20 perc alatt 
érhetnek csak Oroszlányba.

-Két tévés stáb is hamarabb kiért mint 
a piros autósok.

Szerencsénk volt. A lakás gazdájának 
és a környéken lakóknak is, hiszen nem 
robbantak fel a gázpalackok. -Mennyi 
munkája lett volna az üvegesnek?-

Régen ilyen helyi tűzhöz kijöttek a 
bányamentők, s m ire a tatabányaiak 
megérkeztek, már eloltották a tüzet, de 
ma -vélhetőleg anyagi okok miatt - nem.

S zeren cse  a szeren csétlen ségben , 
hogy voltak bátor emberek, akik mertek 
nagyok  len n i, s m ire a két k ocsi 
m egérkezett m ár m ajdnem  m inden 
"rendben" volt.

M inket m egint m egvédett Szent 
F lórián . De va jon  m iért m indig az 
égiektől várjuk a segítséget, s miért 
nem teremtik m ór meg végre a helyi 
tűzoltóság létrejöttéhez a feltételeket?

Az anyagi értékek, s főleg az emberi 
életek megmentésekor nem lehet pénz
h iányra  h ivatkozn i. M egoldást k ell 
végre találni a város érdekében.

E nnek h iányában  én ek elh etjü k  
kánonban a dalocskát.

Ugyancsak vita kerekedett a város 
ünnepi program tervéről. Itt Balázs 
képviselő hangoztatta, hogy a május 1-ei és 
a Bányásznapi ünnepség mindenképpen 
legyen a város ünnepe is. Ezzel szemben 
Modrián Vilmos a Művelődési Bizottság 
nevében ezt elvetni javasolta. Szerinte 
amennyiben a Művelődési Központot 
kötelezik a Gyermeknap megrendezésére, 
úgy pénzt is kellene ehhez az önkor
mányzatnak biztosítani. Ezzel a véle
ménnyel Molnár képviselő szembe he
lyezkedett, míg Balogh György támogatta.

Az ülés végén a távhődíjakkal 
kapcsolatos népi kezdeményezésről dön
töttek, mely szerint a díjak költség- 
tartalmának megállapításáról későbbiek
ben a városfejlesztési és a gazdasági 
bizottság döntése alapján saját hatás
körben vagy külső szakértő bevonásával 
döntenek.

199®. március 31-ig lehet 
megvenni a bérlakásokat



41 év
41 évvel ezelőtt, február elsején várossá 

nyilvánították Oroszlányt, ezt az akkor 
már tízezer embernek életteret nyújtó 
bányászfalut.

Majdrá egy évre, januárban megalakul 
aVáros-ésKözséggazdálkodási Vállalat, 
a mai VGRT elődje, mely az eltelt 40 év 
al att részese volt életünknek. S a négyéves 
város már avatja is a strandját. Azt az in
tézményt, mely valakik döntése alapján 
már régóta nem szolgálja a várost. Me
renghetünk a vidámparkon, a szülő
otthonon, a strandon, a zöldtömbön, a 
Petőfin (a kul túron), az Adyn, a kertmozin 
s más, már réges-rég szétrom bolt 
álmunkon.

Okkal, ok nélkül vertek szét az elmúlt 
évtizedekben álmokat, s építettek he
lyette másokat. Döntöttek új kul- 
túrházról, mely nem a legjobban sikerült, 
építettünk új sportcsarnokot, mely nem 
használható megfelelően, úszhatunk az 
uszodában, mely nem felel meg nem
zetközi szabványoknak, van egy böhöm 
nagy Fő terünk, mely ma már semmire 
nem jó, s a csúcs: a közlekedők elől elzárt 
volt buszpályaudvar.

A köz pénzén épített a város sok min
dent, melynek ma már nem a tulajdonosa.

S mi mégisitt maradtunk egyenlőre, de 
egyre többen fontolgatják, hogy itt hagy
ják. Mint mondják: haldokló városban 
nem szabad maradni. Tényleg haldoklik, 
vagy csak a személyes életünk minden
napi gondjai végett érezzük ezt?

Ha mindenki, aki tehetne ezért a vá
rosért, elmenekül, akkor ténylegmeghal. 
Segítsük megmaradni, de azok, akik 
vezetnek, fogadják el a segítő kezet, s ne 
a személyes ellenszenv vezessen minket. 
Soha nagyobb szükség nem volt még az 
összefogásra ezért a kis közösségért.

Vannak új álmaink! Itt a telefon 
-melybe szinte belegebedünk, de hol 
lennénk nélküle-, készül az Ipari Park, 
Majk rendezése. Új vágyak, új lehe
tőségek; 41 év és húszezer ember.

Ne legyen mindennapos e mondás:
Memento móri!

Dr. Sunyovszki Károly

Alkotmányellenes a közmunka?
Az elmúlt években lezajlott gazdasági

társadalmi folyamatok jelentős válto
zásokat okoztak a lakosság szociális hely
zetében. Agazdasági szerkezet-átalakítás, 
a piacvesztés, a gazdasági visszaesést 
kísérő infláció, az árarányok átrendező
dése, a munkanélküliség növekedése, a 
rejtett gazdaságból származó jövedelmek 
arányának emelkedése tovább fokozta a 
lakosság különböző csoportjainak szociális 
helyzetében meglévő különbségeket. A 
növekvő méretű elszegényedés sürgetően 
igényli az új elosztási és önálló, korszerű 
szociális ellátórendszer kialakítását.

A különböző helyzetű, szociális támo
gatást igénylő rétegek számára foko
zatosan ki kell építeni azokat ajogszabályi 
garanciákat, amelyek biztonságot terem
tenek az egyén, a család számára arra az 
esetre, ha szociálishelyzetükben minőségi 
romlás következne be.

A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló módosított 1993. évi III. 
törvény, valamint a végrehajtására megal
kotott 7/1994. (III. 29.) Ök. sz. rendelet az 
előzőekben jelzett igényeknek és követel
ményeknek úgy kívánt eleget tenni, hogy 
elsősorban a rászorultsági alapon nyújtha
tó, célzott támogatások rendszerét építi 
ki. A támogatásokon keresztül koncentrál, 
de kimondja az egyének, a családok és a 
helyi közösségek felelősségét; bővíti a civil 
szerveződések szerepét is.

A szociális törvény meghatározza az 
állam által biztosított egyes szociális ellá
tások formáit (gyermeknevelési támogatás, 
munkanélküliek jövedelempótló támoga
tása, ápolási díj stb.), szervezetét, a szoci
ális ellátásra való jogosultság feltételeit, 
valamint érvényesítésük garanciáit.

Az ellátás feltételeinek biztosítása az 
állam központi szerveinek és a helyi 
önkormányzatnak a feladata.

Anyújtható ellátásokközül azokfeltétel- 
rendszerét állapíthatja meg az önkormány
zat, amelyeknél a törvény ezt lehetővé teszi 
és amelyeket az önkormányzat saját 
költségvetéséből finanszíroz.

Ezért az alábbi észrevételeim vannak a 
KETMzlkS- ben 1995. február 10-én (Ill.évf. 
3. szám), a város néhány képviselőjével 
készített interjúban olvashatókhoz.

A 4. oldal 2. bekezdéséhez:
A helyi rendelet a szociális rászorult

ságot figyelembe véve, indokolt esetekben 
lehetővé teszi azt, hogy egy személy, illetve 
család többféle támogatásban részesüljön, 
(Például: az egyedülálló jövedelempótló 
támogatásban részesülő munkanélküli 
havi jövedelme 1994-ben 5.984,-Ft volt, 
amelyből létfenntartása -további támoga
tás nélkül- nem biztosítható.)

Az önkorm ányzati költségvetésből 
adható támogatások együttes összege 
maximált, és attól függően is differenciált, 
hogy a kérelmező rendszeres ellátásban 
részesül vagy sem.

Az alkalmazott számítógépes program a 
kérelmezők személyi adatainak és a részükre 
nyújtott támogatásoknak a nyilvántar

tására megfelelően alkalmas.
A 4. oldal 6. bekezdéséhez:
A gyermek- és ifjúságvédelem egyik leg

fontosabb alapelve szerint a gyermek szá
mára az a legjobb, ha saját családjában él 
ésnevelkedik. Ezért szükséges alkalmazni 
azokat a támogatási formákat (pl. rend
szeres nevelési segély, étkezési díj átvál
lalása), amelyek a gyermek vérszerinti 
családját teszik alkalmassá és képessé az 
ellátásra, nevelésre. Ebből a szempontból 
a rendszeres támogatások megfelelnek a 
szociálpolitika hármas feladatának: 
garantálják a prevenciót, a korrekciót és a 
létbiztonságot.

A 4. oldal 9. bekezdéséhez:
A támogatások feltételrendszeréből egy 

kritérium kiragadása téves következteté
sek levonásához vezethet.

így a lakásfenntartási támogatáshoz öt 
feltétel együttes megléte szükséges 
(szempontok: lakásnagyság, összjövede
lem, az összjövedelem és a költségek ará
nya, hátralékosság, származik-ejövedelem 
a lakás hasznosításából).

A 4. oldal 17. bekezdéséhez:
A kérelmek elbírálása során készülő 

környezettanulmány elsősorban a család 
sz oci ális h elyz et ének viz sgál atára irányul, 
az illegális munkavégzés ellenőrzése nem 
az önkormányzat kötelessége, és nincs is 
rá gyakorlati lehetősége.

1994 októberében a Népjóléti Miniszter 
és az Igazságügyminiszter 40-627/1994. 
számú előterjesztésében a Kormány 
részére javaslatot tett az 1993. évi III. 
törvény módosítására.

A tervezet javasolja a közösségi munka
végzés szabályainak hatályon kívül 
helyezését, amelyet az alábbiakkal indo
kol: “A közösségi m unkavégzésjogin tézménye 
-amelyet a Szociális törvény (Sz.t.) 1994. évi 
módosítása vezetett be- már a jogalkotási 
folyamat során is számos problémát vetett 
fel. Szerepe és funkciója az eltelt közel egy év 
során sem tisztázódott. Szabályozása az 
Sz.t.-ben idegen a törvény szociális 
alapelveitől, célkitűzéseitől. Feltétel 
rendszere nehezen hozható összhangba az 
Alkotm ányban rögzített emberi és 
állampolgári jogokkal. ”

A társadalmi-gazdasági helyzetből 
fakadó problémákat kizárólag szociális 
intézkedésekkel nem lehet megoldani, 
jelentős mérséklésük csak a gazdasági 
növekedés beindulása esetén reális cél
kitűzés, ennek hiányában nem teremthetők 
meg a lakosság életszínvonalánaknöveke- 
déséhez szükséges források.
(*A szerző ügyvéd, települési képviselő)
A  címet a szerkesztő adta!______________
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kedvezményeket kapnak...
Több millióval támogatta a város iskoláit

Stephen F. Kostyal -Kostyál Lstván- 
Oroszlányból elszármazott szülő gyer
meke, aki a kanadai Vencouverben 
született. Tanulmányait is a tengeren 
túl végezte -közgazdász, hiteles 
könyvvizsgáló. Dolgozott Angliában, 
Belgiumban, Portugáliában. 1989-ben 
innen hívta egy fejvadász cég az akkor 
létrejövő Ganz-Hunslethez, a mozdo
nyokat, vasúti kocsikat, villamosokat 
gyártó céghez, gazdasági vezetőnek. 
Pár éve a cég elnök-vezérigazgatója.

Mivel Oroszlánnyal, az apai földdel 
gyermek kora óta tartja a kapcsolatot, 
felkerestük pesti cégénél, és mint 
gazdasági szakember véleményét 
kérdeztük a városról.

-Mikor járt először Oroszlányban?
-Hatéves koromban és azóta is rend

szeresen felkeresem az itt élő rokonaimat, 
ismerőseimet.

-Milyen kép alakult ki Önben a városról?
-A falu ma is csodálatos. Megőrizte 

szépségét, hagyományait, de nagyon meg
fogott Majk és környéke is. A “városban” 
lévő “betontömbök”, a nagy épületek már 
kevésbé tetszenek. Nemcsak itt, de sehol 
a világban nem vonzanak az ilyen jellegű 
épületek. Egyébként a város nagyon 
szerencsés, mert képes volt megőrizni a 
falut. Ez talán a legvonzóbb, és erre az 
idegenforgalomban lehetne építeni.

-Mintgazdasági vezető is járt városunkban 
munkatársaival. Látogatásaik alkalmával 
ipartelepítési, bedolgozói munkák  
idetelepítései is szerepeltek. Milyen kép 
alakult ki Önben az infrastruktúrát, a 
gazdasági fe jlődés lehetőségét illetően ? Miért 
nem jött létre együttműködés1

-Az előző városvezetés erősen támogatta 
elképzeléseinket, voltunk kis- és közepes 
üzemeknél. Bemutatták az ipari parkot, 
amit nagyon jó és fontos elképzelésnek 
tartok, megnéztük az akkori Gépjavítót is. 
Kerestük a lehetőséget alkatrészek gy árta
tására. így szerettünk volna alkatrészeket 
gyártatni az általunk készített mozdo
nyokhoz, vasúti kocsikhoz. Sajnos, ebből 
nem lett semmi, mert nem kaptunk garan
ciát arra, hogy a későbbiekben miként tud 
a cég az esetleges reklam ációkhoz 
hozzáállni, hiszen még nem történt mega 
privatizációja. Hiába felel meg a géppark, 
az ott dolgozók szakmai tudása, nem tudni 
mi lesz velük egy-két év múlva. A kockáza
tot nem vállalhattuk, hiszen az esetleges 
javításokat nekünk kellene vállalni.

Egyébként ez a huszonkettes csapdája, 
ami nemcsak Oroszlányra igaz, hanem a 
Magyarországon működő, hasonlóan 
átalakulás alatt lévő cégekre is.

-Önök a bányánál szerették volna elérni, 
hogy a lent működő bányamozdonyokat, 
kocsikat váltsák ki a Ganz termékeivel.

-Igaz, de ebből sem lett semmi, pedig

valószínűleg olcsóbb lenne és még azt is 
felajánlottuk, hogy a bánya gyártson 
alkatrészeket a gépekhez. Valószínűleg 
más érdekeik voltak akkor, holott referen
cia munkát végezhettek volna, ami a mai 
világban az egyik legfontosabb dolog egy 
piacra betörni szándékozó cégnek.

-A város önkormányzatának vezetésével 
milyen kapcsolatot sikerült kialakítani?

-Nagyon jót. A  volt polgárm ester, 
Sunyovszki úr, jó ipartelepítési tervet 
dolgoztatott ki. Látta, hogy a városban a 
bányászatnak mintegy tíz éve van, és 
szeretné elérni, az átállás a lehető legki
sebb megrázkódtatást okozza az ott élők
nek. A városban szakmailag felkészült, jó 
szakembergárda van, megfelelő elképzelés 
áll rendelkezésre az ipari park tekinte
tében. Elkezdődött valamilyen marketing 
munka, amit a jelenlegi vezetésnek erősí
teni kell, de arra is fontos ügyelni, hogy a 
beruházók oda mennek, ahol kedvezmé
nyeket kapnak, hiszen Magyarországon 
nagyon sok helyen azonos személyi felté
tellel várják a befektetőket. A tőke oda 
megy, ahol ingyentelket, adókedvezményt 
kap az ipartelepítés fej ében. Ennek a végig 
vitele nagy on kemény munkát követel, hisz 
hiába van a város az autópályához közel, 
hiába van vasútja, ha nem keresik a 
beruházók “kegyeit”.

Az önkormányzatnak szerintem jobb 
marketing munkával kell kutatnia a 
beruházókat.

30 milliót lefaragtak
Városunk képviselő-testületének egyik 

tagja fogalmazott így: A testületi ülés már 
csak hab a tortán. A valódi munka a bizott
ságokban folyik. Ott készítik elő az ülések 
anyagát, vitáznak, míg a nyilvános ülésen 
már sok esetben csak szavaznak.

A városfejlesztési b izottság egyik 
legutóbbi ülésén, melyen a tagok mellett a 
város vezetése is részt vett, először Kostyál 
képviselő kért szót a Takács Imre úton 
tervezett sorházas lakásépítéssel 
kapcsolatban, s kifogásolta, hogy a 
bizottsági döntéssel ellentétes információk 
mennek ki a hivatalból. A bizottság elnöke, 
Szedlák János kérte a jelenlévő jegyzőt, 
hogy a következő bizottsági ülésen 
számoljon be, miként lehetséges ez.

Az ülés fő napirendi pontja a város 1995. 
évi költségvetésének előkészítése volt. 
Dr. Skrek József jegyző ismertette a város 
pénzügyi helyzetét, és kérte, mintegy 
harmincmillió forintot szabadítsanak fel 
a tervezethez képest a város üzemeltetési, 
beruházási költségvetési tervéből, melyet 
az intézm ények finanszírozására 
fordítanának.

Mindezt az állami normatíva alacsony 
volta, az eddig felvett hitelek törlesz
tésének nagysága és a belépő új feladatok 
költsége indokolja.

Szóba került, hogy ebben az évben mind

-A gazdasági kapcsolatokon túl milyen 
kötődése van a városhoz?

•A személyes kötődésem meghatározó. 
Ezért talán nem meglepő, hogy több millió 
forintot juttattunk az oroszlányi iskolák
nak sportfelszerelések vásárlására, 
melyet remélem, sikeresen használnak.

-Beszélgetésünk végén, az Ön cégét érintő 
közelmúltbéli eseményről. Mintegy kétszáz 
munkás elbocsátásáról lehetett olvasni.

-Ez így nem pontos. Tavaly nyár óta 
mintegy 150 fő ment el tőlünk, és mint egy 
ötven főnek kellett januárban felmon
danunk.

Emögött a magyar közlekedés gondjai 
húzódnak meg. Míg képes a magyar állam 
garanciát biztosítani a MAV-nak spanyol 
kocsik beszállítására, addig az árban 
azonos, magyar munkaerőt alkalmazó cég 
számára ezt nem biztosítja. Ebben a hely
zetben mi sem tehetünk sokat. El kellene 
dönteni az illetékeseknek, hogy meg akar- 
j ák-e őrizni a magasan fejlettMagy aripart, 
vagy magyarország a külföldi termékek 
fogyasztójává válik. Ez politikai döntés, 
melyet mihamarabb tisztáznia kellene az 
ország vezetésének.

Molnár

a VGRT, mind a városi tv privatizációjából 
számítanak bevételre.

A város j el enl eg 8 0 mii li ó forint új hitel 1 el 
számol erre az évre, mely szintén az 
intézményi működésekhez szükséges. Ez 
a nagyfokú koncentráció is 9%-os vissza
fogást eredm ényez majd az in téz
ményeknél.

Ezen megszorítások ellenére folytatódik 
a gimnázium felújítása, de csökkentett 
mértékben, valamint a falu csatornázása. 
A város fenntartására csak 1/3 rész jut az 
indokolthoz képest.

A bizottság tagjai ezek után tételesen 
vizsgálták meg a benyújtott beruházási, 
felújítási kérelmeket. Nem egyszer meg
állapították, hogy többször pontatlanul 
fogalmazták meg a kérelmeket, és ezért 
nehéz megítélni az indokoltságot. Azokban 
az esetekben, amikor ilyennel találkoztak, 
de úgy ítélték, szükséges a pénzt odaadni, 
célvizsgálattal ellenőrzik majd a 
felhasználás módját.

A tárgyalás során némi meglepetést 
okozott, hogy a város mekkora összeget 
veszít az áfán, mivel nem igényelhetik 
vissza a jelenlegi működési forma esetén 
(mint elhangzott, a NOG esetében ez kb. 
4-5 millió forint).

Felvetették, ajelenlegi pénzügyi tervezet 
nem minden esetben áttekinthető, az 
intézmények több címen is kaphatnak 
pénzt, mely a tervezetben nincs összesítve.
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✓Újjáélednek a hagyományok
A sajtóban már megjelent, hogy új 

vezetőséget választott a Falu-Hagyomány
őrző Egyesület. Sokan sokféleképpen  
értékelik az elmúlt éveket. Egy biztos, nem 
lesznek könnyű helyzetbenaz új tagok, hiszen 
a több fordulóban megtartott gyűléseken 
sokféle igény jelen tkezett városunk  
“őslakosaitól".

Az egyesület legutóbbi gyűlésén Kis 
Imrénét, a város volt tanácselnök asszonyát 
választotta meg vezetőnek. Tőle 
érdeklődtünk arról, miként kapcsolódott 
újra be a közéletbe, illetve milyen feladato
kat próbálnak megoldani a közeljövőben. 

************
-Miként került szóba az Ön jelölése, illetve 

kik lettek az Egyesület vezetőségének a tagjai ?
-Jelölésemre a január 27-i közgyűlésen 

került sor. Ez nem ért váratlanul, mivel az 
ülést megelőző hetekben megkerestek az 
Ifjúsági Klub tagjai és néhányan az Egye
sületből. Az előkészületekben is közremű
ködtem, tájékozódtam az eddigi műkö
désről és megismerkedtem azokkal az igé
nyekkel, melyeket az Egyesület felé tá
masztanak. Ezen a tisztújító, alapszabály- 
m ódosító közgyűlésen a három tagú 
vezetőséget Ötre bővítettük, melynek 
tagj ai a következők 1 ettek: Kristyák Viktor, 
mint titkár, Kristyák József és Gyuga József 
az Ifjúsági Klub tagjai, és Szabó Istvánné, 
Betka a Szlovák Hagyományápoló Klub 
vezetője. Az Ellenőrző Bizottság tagja lett 
Sztruhár Pál, mint elnök, valamintScho/jfer 
Mihály né és Slezák Mártonné.

A vezetőség tagjait többségi szavazattal 
választották meg.

-Milyen tervekkel kezdik a tevékeny
ségüket?

-A vezetőség összeállította az Egyesület 
ez évi programtervét. A legfontosabbnak 
azt tartjuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc 
Klubkönyvtár folyamatos nyitva tartással 
biztosítsa a falu közművelődéséhez, 
szórakozásához, kulturális kikapcsolódás
hoz a helyet minden korosztály számára, 
megfelelő szervezettséggel.

Az eddig működő klubok első félévre 
megkapták az igényük szerinti lehetősé
get. így a Szlovák Hagyományápoló Klub 
minden hétfőn, az Ócskái Simon által 
vezetett szlovák tánccsoport és az Ifjúsági 
Klub péntekenként található a kultúr- 
házban.

Több új és újraformálódó közösség is 
helyet kap a kultúrházban. így a citera és 
a népdal, a ping-pong, a rex barátai is meg- 
találhatják társaikat a ház falai között.

Szombat délutánonként a Háziasszo
nyok Klubjában a lányok, asszonyok ad
hatják át egymásnak a mesterfogásokat.

A vasárnap terveink  szerint a 
kártyásoké.

Az említett klubokon kívül helyet óhaj
tunk biztosítani bármely szakmai vagy 
kulturális csoportnak, rendszeres össze
jöveteleknek, ezenkívül lehetőség van olyan 
alkalmi rendezvényekre is, amelyek mun

kahelyi, baráti, családi, oktatási csopor
tokhoz kötődnek.

Legnagyobb igény a zenés-táncos rendez
vények iránt van. Hagyományt ápoló a 
pünkösdi májfadöntés és felvonulás, majd 
az ezt követő bál.

Ez a program -akárcsak a szüreti felvo
nulás és a bál- az Ifjúsági Klub önálló 
programja.

Új kezdeményezés a “Zenés-táncos va
sárnap”, melyet zenekar közreműködé
sével rendezünk és a belépés díjtálan.

Kísérletet teszünk egy “Falú Nap” 
m egrendezésére, m elyhez kérjük a 
Művelődési Központ és a Bányász Klub 
közreműködését.

-Látnak-e lehetőséget a falu idegen- 
forgalomba való bevonására?

-A falu idegenforgalmának fő vonzereje 
a Szlovák Tájház. Ezenkívül vonzók lehet
nek még a hagyományőrző rendezvények 
és a nagyobb programok, mint például a 
“Falu Nap”.

Lehetőséget látok még a hagyományosan 
faluhoz kötődő lótartásban is, mely 
idegenforgalmi szempontból vonzó lehet, 
de eddig ilyen irányú kezdeményezésről 
nem tudok.

-A falu helyzetét áttekintve, visszanyeri-e 
a falu szlovák jellegét, akarják-e az itt élők 
a szlovákságot vállalni?

-Az 1700- 
as években 
idetelepült 
szlovák la
kosság már 
nagy rész
ben asszi
milálódott.
Vannak a- 
zonban csa
ládok, ahol a 
szlovák szó 
m indenna
pos. A gyere
kek és uno
kák tanítá
sára már ke
vesebb a figyelem és az igény is.

Azonban a Szlovák Klub, a Nép
táncegyüttes, az Ifjúsági Klub szlovák 
hagyományokat ápoló rendezvényei mind 
azt bizonyítják, hogy dalban, táncban, 
népszokásokban ápolni kívánják ezeket a 
hagyományokat, gondot fordítanak a 
fiatalabb korosztályok bevonására.

Az új vezetőség reméli, hogy a tagság 
aktív közreműködésével megvalósulnak 
terveink és a szükséges anyagi fedezetet is 
biztosítani tudjuk a tagdíjakon és a városi 
képviselő-testület működési támogatásán 
felül is. Molnár

ISI Vélemények 45 éve tanít
Ilyen is van?

Az embernek ebben a küzdelmekkel teli 
világban vannak olyan napjai, néha még 
rövidebb-hosszabb korszakai is, amikor 
sorozatban érik a kisebb-nagyobb bosszú
ságok, esetleg kudarcok. Ez lehangolja, 
sőt, még munkájára is kihatással lehet. 
Akad azonban ennek az ellenkezője is, 
amikor valami úgy működik, ahogy az 
elvárható. Ez utóbbi -sajnos- kevesebbszer 
fordul elő, egyre ritkábban részesülünk az 
“élet örömeiből”. Smivel ritka alkalmakról 
van szó, talán nem árt, ha nyilvánosságot 
kapnak ezen kellemes esetek.

1.
Adódott a közelmúltban, hogy egy nem 

mindennapi útra indultam nejemmel. 
Természetesen a távoli sziget élményeit 
meg szerettük volna örökíteni, ám régóta 
használt ügyes kis fényképezőgépünk 
elromlott. Sem a helyi, sem a tatabányai 
szakbolt és szerviz nem tudta üzemképes 
állapotba hozni. Elutazásunk előtti napon 
közöltékmindezeket velünk. Az oroszlányi 
Sooter’s vezetője -látva elkeseredésemet- 
segítségemre si etett. F el aj ánl otta úgy ani s, 
hogy az egyenlőre nem javítható gépem 
helyett az üdülésidejére hasonló képességű, 
jó  képeket készítő masinát ad kölcsön.

Erre egyáltalán nem számítottam! 
Segítsége igazi örömet jelentett, hiszen ha 
ez nem így oldódikmeg, sok szép emlékkel 
lennénk ma szegényebbek.

Köszönöm! B.J.

Dallal, tánccal, énekszóval s egy 
hatalmas tortával köszöntötték e hó 
20-án 70. születésnapján a művelődési 
központban Virágh Miklósnét, Irma 
nénit, a városban régóta oktató tánc- és 
illemtanámőt.

Működése során több száz városi és 
városkörnyéki gyereket, fiatalt tanított 
meg a keringő, tangó, csacsacsa és más 
táncok lépéseire, valamint a viselkedés 
elemi szabályaira.

Az ünnepségen a régi tanítványok közül 
több mint százan vettek részt.
I-------- -- — J-------------------------------------------1
I A Művelődési Központ és Könyvtár I 

programjai március 12-ig 
2. 16.30 Színház diákoknak:

Egerek és emberek 
I 3. 19.00 Színház Egerek és emberek 
I 4. 17.45 Film: Időzsaru 
1 8. 17.00 Asztrológiai előadás.

Ea.: Gonda István 
| 11. 14.00-18.00 Gyógyítás napja 

11. 17.45 Film: Hegylakó 3. A mágus 
II. Rákóczi F. Klubkönyvtár 

programjai 
Nyitva: hétfőtől-péntekig 14m-22P°, 

vasárnap: 1500-2200 
‘ Hétfő: 16-18 Szlovák Hagyományápoló Klub ' 
| Csütörtök: 15-20 Ping-pong és Rex Klub |
| 17-18 Citera és Népdal Klub 
. Péntek: 16-18 Szlovák Néptánc Klub 
I 17-19 Könyvtár 
| 18-22 Ifjúsági Klub 
I Szombat: 15-17 Háziasszony Klub 
^Vasárnap: 18-22 Kártya Klub
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| Nem kell utaznia! |

Oroszlányban is 
elkészítjük 

nyomtatványait, 
szórólapjait, cég- és 
termékismertetőit 

(szerkesztés, 
nyomtatás 

A/3-as méretig)
Reklámtervek

készítése!

MONTÁZS
| Marketing Iroda Bt. j 
| Oroszlány, Fürst S. | 

u. 20.
Telefon, Fax: 
361-122/14-14 . 1

Hirdessen 
az oroszlányi 

KÉTHETES lapban!
A lakossági 
apróhirdetés 

| ingyenes. |

Csempe-csillár 
szaküzlet nyílt!

Mór, Szent István tér 3.
(A piactér bejáratánál)

Kínálatunk:
Olasz taposó 30x30

990.-Ft-tól 
Olasz csempék 1.180.-Ft-tól 
Magyar csempék 620.-Ft-tól 
Zuhanyzófülkék 1.600.-Ft-tól 
Csemperagasztó 25 kg

925.-Ft 
valamint kádak, 

zuhanytálcák, csaptelepek, 
fürdőszoba-berendezések. 

Asztali lámpa 2.700.-Ft-tól 
Állólámpák 7,200.-Ft-tól
Csillárok 2.550.-Ft-tól
CF 30 konvektor

20.700.-Ft
CF 35 konvektor

18.900.-Ft
CF 40 konvektor

24.300.-Ft
P 850 konvektor

21.990. -Ft 
P105 Móra gáztűzhely

21.990. -Ft 
Vesta 3A gáztűzhely

25.100.-Ft
V____________________________J
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A VGRT irodaházában 
(Táncsics M. u. 59.)

2 egybenyíló helyiség 
(19-19 m2) együttesen, illetve 

külön-külön is bérbeadó. 
Érdeklődni: személyesen vagy 

a 361-411 telefonszámon 
Janky Miklósnál lehet.
Lakásának 

felújításában az Ön 
partnere:

Varjas Istvánl 
Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás!

Festés, mázolás, 
tapétázás!

Varjas István 
Oroszlány,

Kertalja út 7.
8364-369

Aki itt hirdet, azt 
megismerik! 

Neki megy a bolt. 
Ön ismert? 

Nem?
Akkor • ••

Hirdessen a
K É T H E T E S B E N !

Igen ?
Akkor még többet i 

nyerhet!
i______________________________ i

Huber
Szín és harmónia

Festés, mázolás, 
tapétázás! 

Tapéták széles 
választékával várjuk 

megrendelőinket. 
Lakásának felújításá
hoz rendelésfelvétel a 

Huber üzletház 
festékboltjában

Oroszlány, Fürst S. u. 13.
8 362-404, 361-122/27-12

INGYENES
APRÓHIRDETÉSEK

-Elcserélnék 2 különálló 1 
szobás lakást kisebb családi házért! 
Érdeklődni: Táncsics M. u. 27. 3/2. 

- T e r m é k b e m u t a t ó r a
háziasszonyokat keresek.

8  363-030
•Itt az Ön ingyenes apró- 

hirdetése is megjelenhetett 
volna!

'  KÖNYVESBOLT N 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ÉS KÖNYVTÁRBAN
Egész évben várjuk a könyvek 

iránt érdeklődőket úti-, 
szépirodalmi, idegennyelvi 

v könyvekkel és szótárakkal! y

FESS
v eg y iá ru

KERESKEDELMI KFT.

OROSZLÁNY, 
TÁNCSICS U. 87.

tel./fax: 361-002,364-482 
A FESS DISZKONT 

AJÁNLATA:

Öblítő 4,31 274.-
Ecos tusfürdő és krém
szappan 11 140.-
Ecos sampon 11 144.-
WU2 sampon 11 134.-
Ariel 2,4 kg 636.-701.- 
Anel folyékony 1/2 1

165.-
Domestos 166.-
Domestos Star 138.- 
Tomi Star 3,6 kg 570.- 
Tomi Star 2,4 kg 400.- 
Ecos mosópor 5 kg

656.-
TIX utántöltő 2,4 kg

486.-

Nyitva tartás: 
hétfő től-péntekig 

8-17 
szombat 

8-12

KAPOCS Műszaki bolt
Keitalja u. 6/a. 

(Lakásszövetkezet épü lete)

Lakatok, ajtó- és ablak
kilincsek, biztonsági zárak, 

zárcimkék, bútorzárak, 
villanyszerelési anyagok és 

kéziszerszám ok.

K edvező árakkal váijuk 
Ö nöketl

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig.

Vagyonvédelm i szaküzlet
Oroszlány, Rákóczi út 1.
Biztonságban akarja tartani 

értékeit? Lakást újít lel? 
Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk :
riasztókat, biztonsági zárakat, 

pénzkazettákat, lakatokat, 
ajtó- és ablakkilincseket, 

zárcimkéket, bútorzárakat, 
Reisser csavarokat, olasz 

rögzítéstechnikai termékeket, 
élfóliákat, villanyszerelési 
anyagokat kedvező áron. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig.

/  a
TRANSMIT - POWER

ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS MŰSZAKI
FEJLESZTÉSI MÉRNÖKI RT.

CENTRAL POINT 
COREL 

HARDVARD GRAPHICS 
MICROSOFT 

SYMANTEC 
Word Perfect 

Novell 
szoftverek!

HP-NYOMTATÓK
Hewlet-Packard 

perifériák 
tintasugaras és lézer- 

nyomtatók!
Logitech-Dexxa 

egerek és scannerek.
Intel hálózati 
termékek.

Irodánk a HUBER UZLETHAZ I. emeletén található. 
Telefon/fax: 361-122/1508 

Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombat: 9-12-ig
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AM IKISTÖRl’ÉNELMÜNK Így kezdődött

A helytörténeti sorozat szerkesztője: Földi Józsefeié

Számos tanulmány, könyv jelen t meg az 
oroszlányi bányanyitásokról, a bányászat 
kezdetéről, újabb és egyre korszerűbb  
bányaüzemek megnyitásáról.

A szén tette Oroszlányt várossá. Sokáig 
emlegették úgy, mint a szénre épült várost.

Most Szili József, egykori bányamérnök 
tanulmányából olvashatnak egy részletet 
a XVIII. bányaüzem telepítéséről.

Az első oroszlányi 
bányaüzem telepítése
Annak a bányaüzemnek a történetéről 

van szó, amely létrejöttét a MÁK RT-t 
terhelő szénhaszonbérleti szerződési 
kötelezettségének köszönheti.

Oroszlány község földtulajdonosaival 
Oroszlányon 1929. december 24., illetve 
Budapesten 1930. I. 16-án megkötött 
szénjogi szerződés a bányanyitásra 
kitűzött határidőt 1938. január 15-ben 
jelöli meg. Hogy a bérlő (MÁK RT.) a ha
szonbérleti jogviszony automatikus meg
szűnését elkerülje, sígy el éjét vegye a föld
tulajdonosok szerződésmegszüntetési 
bírósági keresetének, 1937 májusában 
megkezdi egy függőleges segédakna mélyí
tését a “Konrád” védnevű bánya-telken.

1937. december 4-től, Borbála-naptól 
kezdődően pedig már befejezett tény a 
bányanyitás.

Abokodi határ közelében telepített ezen 
aknából feltárható, kiterm elhető és 
kiszállítható magasan települt szénmező 
szénvagyonát 1938 decem berében a 
tatabányai bányaigazgatóság még csak 
80.000 t-ra becsüli. Egyrészt ez a körül
mény, másrészt pedig az, hogy á bánya- 
nyitási kötelezettség magában foglalja a 
bányaüzem folytatásának a kötelezett
ségét is - különben érdekmúlás címén a 
jogosítvány elvonható - arra kényszeríti a 
bányaiul aj dono st, hogy a bánya termel ését 
a minimális értékben tartsa, azaz olyan 
szinten, hogy a kiaknázott szénért q-ként 
fizetendő bányabér (terragium) a szerző
désben kikötött m inim ális összeget 
meghaladja.

A kezdeti bányaművel ések csak az akna 
körüli kutatásokra szorítkoznak. 1938 
elején a külszínen mázsaház épül, s 
megindul akiseladás. Abánya dolgozóinak 
itt szolgáltatják az illetményszenet.

A bánya termékeinek közúti szállítása 
megkönnyítésére a megye 1939. május

31-i törvényhatósági közgyűlése fedezetet 
biztosít a bokod-császári kb. 4,5 km-es 
makadámút kiépítésére.

A fokozódó termelés további értéke
sítésére előbb szekerekkel, majd teherau
tókkal a kömyei állomásra szállítják a 
szenet, s ott vagonírozzák.

A termelés fokozását célzó kormány- 
intézkedések, melyek a világháborúban 
résztvevő ország gazdasági életének minél 
nagyobb mennyiségű szénnel való gyors 
ellátását akarják biztosítani, kialakítják 
az első oroszlányi akna végleges pers
pektíváját, amely a tatabányai számozási 
sorrendnek megfelelően a XVI. számot 
fogja viselni.

A XVI. bányaüzem kifejlődését meg
alapozó, de bányatelepítési sorrendben azt 
megelőző ezen segédaknáknak a későbbi
ekben önálló üzemmé való fejlődése a jog
vitára okot adó szénhaszonbérszerződés 
következménye.

A vita alapját az képezi, hogy a bokodi 
földtulajdonosokkal kötött szerződési 
kötelezettségnek oly értelmű kielégítésére, 
hogy külön bokodi akna mélyítése nélkül - 
tehát a bokodi szén telep feltárása és kiak
názása, kockázatos kilátású pernek teszi 
ki a MÁK RT-t. Ennek elkerülésére egy 
második aknaüzem létesítésének szüksé
gessége kerül előtérbe, legkésőbb 1944. 
március 13-áig. A probléma megoldására 
legkézenfekvőbb a segédaknának önálló 
üzemmé való fejlesztése. Ez azonban a 
már meglévő XVI. aknai nyitópár miatt, 
tekintettel a bokodi terület kis szén
vagyonára, nem kifizetődő. Ezen okok 
miatt kerül sor a pótszerződés megkö
tésére, amely második aknaként a XVII. 
akna határidős létrejöttét tűzi ki célul.

Ezen telepítési koncepció tehát az önálló 
XVIII. bányaüzemmel még nem számol, 
hanem csaka segédaknából már kifejlődés
ben lévő XVI. és a most említett XVII. 
bányaüzemek telepítését tervezi.

Az ott meginduló lejtősakna mélyítését 
azonban 1943-ban abbahagyják. Ennek 
oka a következő: 1942 elejénaXVI. aknáról, 
mint oroszlányi határ felől, átl épik a bokodi 
határvonalat és ott szenet termelnek ki. A 
rendszeres kitermeléshez azonban bánya
adományra van szükség, amelyhez a szén
jogi szerződést alá nem írt földbirtokosok 
helyett - akiknekföldje kisebb, hogy sem a- 
zokra egymagukra egy törvényes vájna-

mérték fektethető volna - községi bele
egyező nyilatkozat szükséges. Mivel ezt a 
MÁK elérni nem tudja, viszont a konjunk
túra a könnyen hozzáférhető szén kibányá- 
szását sürgeti, a kockázat elkerülésére, s 
mert mélyítését leállítják, s helyette még 
ebben az évben, 1943-ban megkezdik a 
XVIII. lejtősakna kihajtását. AXVI. lejtős
aknai szállítás 1941. évi megindulásával 
a segédaknánál megszűnik a kiseladás és 
a kömyei állomásra való szénszállítás.

A bányaművelés gépesítése a kor szín
vonalán korszerű. A földalatti szállítás 
vitlákkal és végnélküli géppel, avízemelés 
szivattyúkkal történik.

1943 őszén az üzem termelése egyes na
pokon már eléri a 300 csillét (=200 t/nap). 
Ez 1942-ben 550, 1943-ban pedig 643 t/ 
napra emelkedik.

A termelést a XVI-os bányaüzeménél 
tartják nyilván, helyesebben most már a 
XVI. és a XVIII. üzemek termelése együt- 
tesen jelentkezik. Atermelés zömétlénye- 
gében a mai aknahatárok szerinti XVIII. 
üzem adja, mert a XVI. aknán ekkor még 
inkább csak feltárás, fejtés-előkészítés 
folyik. 1944-től az aknaszállítást illetően 
már kettéválik a XVI. és XVIII. 
bányaüzem.

E lső m egjelenés.: M úzeum barát1974. évi 3 -4  szám .

Szerkesztő: Füréezné M olnár Ildikó

A Majki Népfőiskola 
tervei

A művelődési központban február 18-án 
tartották a Majki Népfőiskola évzáró - 
évnyitó gyűlését.

Ezen döntöttek az ez évi program tervről. 
Eszerint a cigány kisebbség azon tagjai 
részére, akik legalább 8. osztályt végeztek 
és tenni szeretnének a cigányságért, bejá- 
rásos Polgárképző kurzust szerveznek.

Augusztusvégén szeretnékmegrendezni 
a Magyar Népfőiskolái Biennálét (talál
kozót), melynek témája a Népfőiskolái 
mozgalom és az önkormányzatok kapcso
lata, együttműködési lehetőségei.

Erre a meghívókat júniusban kerék
pártúra keretében viszik el az országban 
található Népfőiskolákhoz.

A tervek szerint mintegy tíz főjúniusban 
Erdélybe látogat, ahonnan augusztus 
20-ra viszontlátogatásra hívnak meg egy 
népiegyüttest.

somm
Filmkidolgozás rövid 

határidővel 
+ ajándékfilm! 

Igazolvány, útlevélkép 
3 perc alatt.
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Papír - írószer - Játék 
Füzetek - Ceruzák - Tollak 

Háztartási papíráruk 
Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18 

szó.: 8-12
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Visszalépést jelent a város költségvetése

ROSSZ, DE SZÜKSÉGES?
A polgármester döntései nem lehetnek pénzügyi

hatással a következő évekre
Mivel úgymond az országnehéz helyzetben van, ezért idénre az MSZP-SZDSZ többségű 
parlament az önkormányzatok részére nem biztosított több pénzt az előző évekhez 
képest a költségvetésből, s mivel évek óta változatlan a központi támogatás, városunk 
képviselő testületé “válság előtti” költségvetést készített és fogadott el.

A február 28-ai első testületi ülésen 
Székely polgármester előterjesztésében 
a már bizottságokban megvitatott terve
zet módosításaival kezdte a testület 
munkáját. Ezek között szerepel, hogy a 
polgármester ez évben ötmillió forint 
erejéig rendelkezhet összegekkel 
megszabott célokra, de ezen döntéseknél 
nem hozhat olyant, ami kihatással lehet 
a jövő  pénzügyi évekre. Szintén a 
módosításoknál hangzott el, hogy 1995. 
május 31-éig az önkorm ányzati 
intézményeknek elkeli készíteni egy 
intézkedési tervet, mely a jelenlegi és a 
várható pénzügyi évekremegoldást kínál 
a működtetésre.

A hosszan sorolt módosítások, javí
tások után dr. Sunyovszki Károly, a pénzü
gyi bizottság elnöke ismertette a bizott
ságvél emény ét, mely szerint ez a költség- 
vetés átm eneti a 
korábbi évek költség- 
vetése és a várhatóan 
szigorúbb pénzügyi 
feltételek  között.
Sajnálattal á llap í
totta meg, hogy az ed
dig megszokott ütem
ben végezhető a meg
szokott városüzemel
tetés. A bizottság 
szerint a lehetőségek
hez mérten folytatni kell a már meg
kezdett beruházásokat, a város működé
sének áttekintése után a megmaradó 
feladatokhoz biztosítani kell a szükséges 
fedezetet. Mindezekmellettis tudomásul 
kell venni, hogy ebben az évben komoly 
visszalépés várható egyes területeken, 
de amennyiben ezeket a szigorító lépése
ket nem tennék meg, a váró s köl tségveté se 
felborulna. Elfogynak ez évben a tarta
lékok, melyek az intézményi működésben 
vannak. Bármennyire is kellemetlen, 
akár intézményiek) bezárását is ki kell 
mondania a testületnek, amennyiben

szükséges. (Az állam pl. atbölcsődék  
működtetését nem támogatja! A szerk.) 
Ugyanakkor semmi esetre sem támogat
ják az egészségügyi és szociális bizottság 
mintegy hatvanmillió forintos átcsoporto- 
sítási javaslatát, mert ebben az esetben a 
már megkezdett, vagy kezdődő beruházá
sokat kellene leállítani, ami a város jelen
legi helyzetében sem megengedhető. 
Fejlesztésre mindenképpen szükség van, 
mert a jövőnkre is szükséges gondolni.

Ezeket a gondolatokat erősítette meg 
Székely Antal is, aki közölte, hogy így is 
harmincmillió forintot csoportosítottak át 
intézményi működtetésre a beruházások
ból, melynek az a célja, hogy ne történjen 
ebben az évben intézménybezárás.

Az előző gondolatokkal vitába szállt 
Varga János, az egészségügyi bizottság 
elnöke, aki kifejtette, hogy véleményük

HATRA ARC?
Egy évvel ezelőtt a költségvetés 

elfogadásakor az oktatási ágazatban dol
gozók között felmerült a sztrájk gondolata, 
majd elhalt. Most, a tavalyinál is kemé
nyebb pénzügyi helyzetben, amikor már a 
pedagógusok juttatásait is csökkentették 
(pl. megvonták az étkezési támogatást) és 
radikálisan lefaragták a működési 
költségeket, csend van az ágazatban 
dolgozók részéről. Mi változott?

Új parlament és kormány, valamint 
egypárti többségű önkormányzat van.

E “hatalommal” szemben ismét nem 
veszik fel a kesztyűt a pedagógusok. Tudo
másul veszik, hogy csökken abérük? Azidő 
majd megmutatja. Azonban idén már arról 
nem hallani, miről tavaly: Mi lesz a 
gyerekekkel? Lányainkkal, fiainkkal. Idén 
nem lesz intézménybezárás, de jövőre? 
Majd meglátjuk az “átvilágítások” után. 
Igaz, ezt nem bírók végzik, hanem a 
demokratikusan megválasztott képviselő
ink, akikre a leghálátlanabb feladat hárul: 
vissza kell fejlesszenek.

Azonban e feladatot nem egyedül végzik, 
mert létrehozták az ágazati érdekegyez
tető tanácsot, melyben szülők, pedagógu
sok, szakemberek vesznek részt. Közösen 
valószínűleg találnak megoldást ebben a 
kaotikus helyzetben is a város intézménye
inek működtetésére, s ezáltal gyermekeink 
jövőjének jobbá tételére.

Fotó: Sooter’s
szerint szükséges az ágazatnak biztosítani 
az igényelt költségeket. E megjegyzésekre 
Balogh György keményen refrektált, hi szén 
a falu csatornázásának leállítása is ára 
lenne a szociális juttatások emelésének.

A kérdés-feleletben Cserhalmi László 
azt feszegette, miként lehetséges az, hogy 
míg a NOG-hoz tartozó, nem önálló gazdál
kodó intézményeknél -óvodák, iskolák- és 
az egészségügyben a 94-es évhez képest 
közel tíz százalékkal csökkennek a szemé

lyi juttatások, addig a Hivatalban 17%-os 
növekedést terveznek. A válasz egyszerűnek 
tűnik Kovács Erika osztályvezető szerint, 
mert nem 17%-os, hanem csak 10%-os lesz 
a Hivatalban az emelés, mely az idén 
érvénybe lépő rendeletek következménye, 
de ennek a fedezete sem biztosított teljes 
egészében az állam részéről, míg az 
intézményeknél a jövedelemcsökkenést 
vitatta. Az osztályvezető válaszára dr. 
Bende Katalin -intézményvezető főorvos 

asszony- azonnal 
tromfolt és kifejtette, 
hogy az intézmények 
vezetői a törvényi 
előírások alapján 
tervezték a személyi 
juttatásokat, s egyből 
m e g k é r d e z t e ,  
amennyiben a jogos 
összegeket nem kapj ák 
meg, mit tehetnek 
majd? A polgármester 
válaszában kitért arra, 

hogy május 31-éig meg kell vizsgálni az 
intézmények működését, és szükség esetén 
racionalizálni kell azokat, s a vizsgálathoz 
a Hivatal minden segítséget megad majd.

Az előző testület jól sáfárkodott az el
múlt években a város költségvetésével, a 
hitelek nem lépték túl az ésszerűség hatá
rait -állította Balogh képviselő. Ezt köve
tően egy szópárbajnak lehettek tanúi az 
ülésen részt vevők, mely Varga János és 
a fídeszes képviselők -Modrián, dr. 
Sunyovszki- között alakult ki.

3  folytatás a 3. oldalon
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Változatlan állami támogatással dolgozunk
A sajtóban megalapozatlan, hangulatkeltő nyilatkozatok jelennek meg ...

A tavalyi válasz
tás után új vezetés 
került a város élére.
Az ú jjáa laku lt ö n 
korm ányzat és b i
zottságai fo lyam a
tos egyeztetések so
rán készítették elő a 
város ez évi költség- 
vetését.

A zt a pén zügy i 
tervet, melynek vég
reh a jtása  kom oly  
gondot fog jelenteni 
a városnak és intéz
ményeinek. A város 
helyzetéről kérdez
tük Székely  Antal 
polgárm estert.

- Viszonylag hosszú 
idő után tudott csak 
időt szakítani e be
szélgetésre. Ennyire 
zsúfolt a programja?

-A hivatali munkám fél nyolctól négyig 
tart, de a valóságban húsz és huszonkét 
óra között jutok csak haza.

A költségvetési tárgyalások, egyez
tetések, a testületi ülések előkészítése, a 
partnerszervezetekkel való kapcsolat- 
felvétel és az állampolgárok egyéni ügyei
nek intézése teszi szükségessé ezt a 
munkaidőt. Ugyanakkor a változással 
kapcsolatban a munkámhoz szükséges 
információk megszerzése is nagyon fontos, 
hiszen ismernem kell az előző testület 
döntéseit is, valamint eleget kell tegyek 
azoknak a meghívásoknak, melyek egyesü
letektől, szervezetektől, iskoláktól 
érkeznek.

-A tárgyalások, egyeztetések után 
kialakult a város költségvetése. On szerint 
milyen lett, és mi okozza azokat a gondokat, 
melyek most jelentkeznek?

-Az állami támogatás ugyanannyi lesz, 
mint tavaly, ugyanakkor az infláció 
magasabb. Ehhez járulnak az energia 
áremelkedések is. Ez összességében 9-12 
%-os költségvetési csökkentést jelent. Ezt 
a város egyéb bevételei nem tudják 
ell en súly ózni, és vannak olyan megkezdett 
beruházásaink, melyeket nem lehet 
félbehagyni, azokat folytatni kell. Ezek a 
gimnázium felújítása, a csatornázások.

-A város eddigi hitelfelvételei mekkora 
gondot jelentenek ma?

-Ez kétoldalú dolog. Lehet azt mondani 
a telefon-beruházásra, mely sokba került 
és jelenleg megterhelő a városnak, hogy 
hiba volt, de tudom azt, nagyon sok 
önkormányzat szívesen vállalná ezeket a 
terheket, csak telefonhoz juthassanak. A 
másik, hitellel készülő nagyberuházásunk 
a csatornázás. Ma egy modem település 
nem lehet meg e nélkül. Jelenleg a felszín 
alatti vízkészletünk elszennyeződött, és

ezeket most nem tudjuk hasznosítani. 
Hosszú időnek kell eltelnie, mire visszaáll 
az egyensúly a természetben. Ezek után 
mindenki megítélheti, hogy szükség volt-e 
ezekre a hitelekre.

-Összességében milyen a város 
költségvetése?

-Csak megfontolt, előre kiszámított 
igények kerülhetnek be a költségvetésbe. 
Ugyanakkor jogos igényeket nem tudunk 
tervezni, ilyen az utak javítása, mert ez 
önmagában 450 millió forint hiányt 
je len ten e, amit semmiképpen nem 
vállalhatunk. A város teljes költségvetése 
egymilliárd százmillió forint lesz, de ez 
csak akkor valósulhat meg, ha valamennyi 
tervezett bevétel teljesül. Ekkor egy 
viszonylag könnyen kezelhető hiánya lesz 
a városnak. (A nettó adósságszolgálat ez 
évi összege 132 millió forint!. A szerk.)

- Ez a költségvetés m ilyen helyzetbe hozza 
a város intézményeit?

-Az országos képhez viszonyítva némileg 
kedvezőbb helyzet van Oroszlányban. Ne
künk nem kell azon gondolkodnunk, hogy 
bölcsődéket, óvodákat, iskolákat zárjunk 
be. Ez fel sem merült és nem is célunk. Úgy 
alakítottuk ki a pénzügyi tervünket, hogy 
ha nehezebb feltételek mellett is, de az 
intézm ényeink m űködjenek. Ennek 
érdekében a már megkezdett, vagy ter
vezettberuházásokat ütemeztük át, ezek
ből kell elvonni forrásokat. Nem vitatom, 
hogy ez a költségvetés az intézményekben 
gondot okoz, úgy gondolom, az intézmény- 
vezetőknek i s tudomá sül kell venni a váró s 
pénzügyi helyzetét, és nekikis keresni kell 
a lehetőségeket az ésszerű gazdálkodásra.

A testület vizsgálni fogja az intézményi 
működéseket, keresni fogja azokat a 
lehetőségeket, melyekkel egy-egy intéz
mény olcsóbban üzemeltethető, mert véle

ményünk szerint erre 
vannak lehetőségek.

A vizsgálat ered
ményeképpen meg
születő döntéseknek 
szigorúan gazdasá
giaknak kell lenniük, 
érzelm eknek nem 
szabad a döntéshoza
talt befolyásolniuk.

-Vannak-e a város
nak tervei a további 
előrelépésre?

-Igen, az Ipari Park
ra, a szociális ellátás
sal kapcsolatban a 
szociális diszkontra 
és még másokra is 
vannak terveink. A 
gond az, ha a város 
ezekre hitelt venne fel, 
akkor a költségvetés 
hiánya nőne, ezért 

ezeket az idén nem 
támogathatjuk.

-Említette az Ipari Parkot. Mi a helyzet 
ezzel?

- Az Ipari Park a város részére egy nagy 
lehetőség, de a gazdasági környezet sajnos 
az ipartelepítési tervet nem segíti. Arra, 
hogy ide egy gyár települjön, sok remény 
nincs. Ezért a kisebb vállalkozásokat, a 
néhány fős üzemeket szeretnénk minél 
nagyobb számban látni a városban. Agond 
ott lesz, amikor alkalmazottat akarnak 
felvenni, m ért aj el enlegi szabad munkaerő 
összetétele nagyon vegyes, nehéz lenne 
olyanokat kiválasztani, akik ezekben az 
üzemekben dolgozhatnának. Viszonylag 
kevés a megfelelő végzettségű szakember. 
Hiába lenneigény számítógép-vezérelt esz
tergák működtetésére, nincs szakember. 
Az Ipari Park, mint terület jó lehetőség, de 
oda megfelelő szakemberek is kellenének. 
A technikai feltételeket és a képzett 
munkaerőt egyszerre kell biztosítani, mert 
csak úgy jön ide a befektető.

-A város egyik legégetőbb kérdése a 
távhő díj. Milyen lehetőséget lát a lakossági 
terhek csökkentésére akkor, amikor a Vért 
saját érdekeit szem előtt tartva emeli a 
hő díjat?

-A távhődíjjal -akárcsak a vízdíjjal- 
kapcsolatban nagy a tájékozatlanság. Nem 
akarom a sajtót bírálni, hiszen ez nem 

3  folytatás a 3. oldalon
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feladatom, de olyan nyilatkozatok látnak 
napvilágot, melyek megalapozatlanok, 
hangulatkeltők. Lehet, hogy egy szak-em
ber előadása száraz, nehezen érthető, de 
jobb lenne, ha a szakszerűség jelenne meg 
a sajtóban. Ilyen volt a Pető-esten az a 
felvetés, hogy a víz ingyen van, miért kell 
ezért fizetni? Azért, mert nagyon mélyről 
kell a felszínre hozni, ráadásul elavult 
gépészeti rendszerrel. Sőt, azért, hogy 
fogyaszthassuk, többet kell kitermelni, 
mint amennyit elhasználunk és így egy 
részét a Gállá patakba kell kiengedni. Ez 
Oroszlányban 6-8 forintot jelent köb
méterenként.

A távhőnél hasonló helyzet van. El
hangzott, hogy “hulladékhőt” használnak 
a fűtésre, régen ezt a vizet kiengedték a 
hűtőtóba. Ez badarság, hiszen azt a hőfokú 
vizet, ami a tóba kerül, nem lehet fűtésre 
használni. A fűtésre alkalmas vizet külön 
szénmennyiséggel kell fűteni. Ennek 
vannak költségei, akárcsak a rendszer 
fenntartásának. Ehhez járul, hogy a kap
csolt hőenergia termelésével együtt is 
veszteségei vannak a Vért-nek. A vita 
abban van, hogy maga akapcsolt hőenergia 
termelés is bevételt jelent a cégnek, és 
ebből nyeresége van, úgy gondolom, ezen 
illene megosztozni. Ugyanakkor a Vért
nek a tulajdonosai ragaszkodnak a 
bevételhez. Jelenleg a VÉRT, az önkor
mányzat és a TÁVHŐ szakemberei vizsgál - 
j ák a haszonmegosztás lehetőségét. Ennek 
a vizsgálatnak az eredményét kell majd az 
Ipari Minisztériummal elfogadtatnunk.

O folytatás a 2. oldalról
-Polgármesteri m unkája során a testületi 

bizottságokra, vagy az MSZP frakciójára 
támaszkodik-e?

- En azt kértem a pártok képviselő- 
csoportjaitól, hogy a testületi ülések előtt 
pártjukban tárgyalják meg a tervezeteket 
és minél több vélemény megismerése után 
szóljanakhozzá az ülés anyagához. Ennek 
is köszönhető, hogy zömében felkészülten 
jelennek meg a képviselők a testületi 
ülésen. Én egyébként mind a bizottságok 
véleményét, mind a frakció véleményét 
kérem és döntéseimnél ezeket figyelembe 
is veszem.

-Háromhónapos testületé van a városnak. 
Mennyire befolyásolják munkájukat az 
előző testület által hozott rendeletek, 
határozatok? Volt-e olyan rendelet, mely 
ma Önöknek gondot okoz ?

-Nem találkoztam ilyen rendelettel, 
határozattal. Az előző önkormányzat 
rengeteg alaprendeletet alkotott a város 
működésére, ezek ma biztos alapot jelen
tenek. Természetesen, mivel évről évre 
változik a helyzet, ezeket a rendeleteket 
felülvizsgáljuk, és a mindennapokhoz 
igazítjuk. Ahhoz, hogy felelősséggel nyi
latkozhasson ajelenlegi testület valamely 
tagja a régebbi rendeletek módosításáról, 
legalább hat hónap kell, s ez igaz rám is, 
hiszen a felelősségteljesmunkáhozminden 
információt bekell szerezni, megkell nézni, 
mi az, amit változtatni akarunk, valóban 
megoldható-e, vagy sem. Ebben a mun
kában közös a felelőssége a testület vala
mennyi tagjának.

Molnár

Fali borsó
Bár nincs az új ságíró 

birtokában a bölcsek 
köve, de néha megen
gedi magának, hogy le
írja azokat a gondola
tokat, melyek egy ese
mény, történés alkal
mából a környezeté

ben, lakóhelyén, vagy önmagában meg
fogalmazódnak. S mikor az olvasó elé 
kerül, többnyire már csak falra hányt 
borsó. Hiszen nagyon ritkán figyelnekrá 
az illetékesek. Ezért is adtam e rovatnak 
e címet: Fali borsó.

Minden fejlett világban tudják, hogy a 
sajtó nem a választottaké, hanem a vá
lasztóké, s ezért nem is nagyon szereti a 
Hatalom Mármint azt, amit leír, be
mutat. Azonban az olvasók mégis leg
többször ez alapján ítélik meg a hatalom 
birtokosait. Márm int a fejlettebb 
politikai kultúrájú világban.

Mostani Fali borsónk egy nemrégen 
történt eset alapján született.

Történt, hogy egy gyermekintézmé
nyünkben bombariadó volt, s a gyereke
ket az esti hideg időben nagyon gyorsan 
ki kellett parancsolni az épületből, s ők 
1 enge öltözékükben az utcán várakoztak, 
míg visszamehettek a kabátokért. Még 
szerencséjük is volt, mert nem esett az 
eső. S ekkor egy ottani beszélgetésen 
elhangzott egy kérdés. Vajon miért nem 
lehet ilyen esetekre kijelölni olyan 
helyiségeket, ahová a gyerekek ilyenkor 
bemehetnének? A választ az ott lévők 
közül senki, nem tudta.

Fali borsó. írtam valamit.
Molnár Ferenc

O folytatás az 1. oldalról Rossz, de szükséges?

Egységesen fizetik az emelkedés mértékét a fogyasztók
A szavazás előtt Schmidt József, MSZP 

frakcióvezető szokatlanul hosszú hozzá
szólásában kifejtette, hogy Ő tavaly nem 
szavazta meg a költségvetést, mert már 
akkor sem értett egyet a nagyarányú 
beruházásokkal, mert az az intézmények 
működésétől vont el összegeket. Most 
viszont elfogadja, mivel ennél kevésbé rossz 
költségvetést nehéz készíteni a jelenlegi 
helyzetben. Mint megfogalmazta, ez az 
utolsó eset, hogy megszavaz egy válság
költségvetést. Véleménye szerint is komo
lyan kell venni a május 31-ei intézményi 
vizsgálati határidőket. Megengedhetetlen
nek tartja azt, hogy egyes helyeken 
ötvenezer forint ruhapénzt osztanak, míg 
más intézm ényekben az étkezési 
hozzájárulást is meg kell vonni. Ezt a fajta 
ellentmondást meg kell szüntetni a 
városban.

A hosszas vita után a testület a beter
jesztett valamennyi módosító javaslatot 
elutasította, és elfogadta a város ez évi 
költségvetését az eredeti tervek szerint.

A 28-ai, második testületi ülésen a 
távhőszolgáltatás új d íjtételeinek 
kialakításáról szavaztak a képviselők. A 
TÁVHŐ Kft. által előterjesztett javaslat 
és a szóbeli kiegészítés után Székely 
polgármester a beterjesztett javaslatok 
közül azt tám ogatta, mely mind a 
lakossági, m ind az intézm ényi 
fogyasztóknál a tényleges emelkedés 
költségét növelték meg. Ezzel szemben 
Varga képviselő a szociális bizottság 
nevében az 1. változatot támogatta, mely 
szerint a lakossági és a közületi fogyasztók 
érdekei kerültek volna előtérbe, és az ipari 
fogyasztók fizet-nének többet.

A vitában elhangzott, hogy a Vért a 
maximális emelést hajtotta végre, és 400 
Ft/GJ áron számláz a TÁVHŐ-nek, mely a 
17%-os veszteség okán 468 Ft7GJ+ÁFA 
áron kerül számlázásra a fogyasztóknak a 
2. változat elfogadása esetén, és az alap
díjban van eltérés a lakossági és a közületi 
fogyasztókközött (lakossági 121,44, illetve

melegvíz esetén 140,76, míg a közületi 
151,92 és 174,60).

Az előterjesztés kitért a távhőszol
gáltatás költségeinek összetételére is, 
mely szerint az erőművi költség 65%, a 
villamos energia és víz 4%, az anyagköltség 
3%, az anyagjellegű szolgáltatás 4%, a 
bérköltség és vonzatai 13%, és az egyéb 
költségek 11%.

Balogh képviselő megemlítette, három 
éve azért hozták létre a TÁVHŐ Kft-t, 
mert olcsóbban akarták megoldani a távhő- 
ellátást. Szerinte előrelépés akkor lesz, ha 
sikerül alternatív (földgáz) üzemelésű 
fűtőművet létrehozni, lenne konkurenciája 
a Vért-nek.

A rövid vita és polgármesteri össze
foglaló után a testület az előterjesztésnek 
azt a változatát fogadta el, mely átlagosan 
(ÁFA nélkül) 30%-os emelést jelent, és 
ezek alapján számláznak március 1-jétől.

MF.

Szerkesztőségünk új címe: Fürst S. u. 13. (HXJBER ÜZLETHÁZ, I. emelet)
OROSZLÁNYI K TU KTSt 1995 rnárclu* 10. 3



OROSZLÁNY DOKUMENTATORA
Kertész Imre, a filmes-tanító

1993-ban a 
Szent István- 
n ap i ü n n ep 
ségen "O rosz
lányért" dísz- 
o k l e v é l l e l  
tüntették ki a 

Kertész házaspárt eredményes nevelő és 
h agyom án yápoló  tevék en ységü k ért, 
írásunk Kertész Imrét mutatja be, akinek 
a 60-as években jelentős szerepe volt a 
n eve lés i-ok ta tá si in tézm én yh á lóza t 
kialakításában, valamint a felnőtté váló 
város éveinek filmes megörökítésében.

1954-et írtak. A kora nyári Nap a 
Csongrád megyei puszta horizontján 
csüngött, s egy takaros, nádtetős paraszt
ház körül gyűl ekeztek az emb erek. Benn, a 
fehérre meszelt falú helyiségben már egy 
tucat legény ke sündörögte körül a tanító 
urat, aki ismét elhozta laterna magicáját 
(abűvöslámpát!), hogy mindenféle érdekes 
történetet elevenítsen meg számukra.

S míg Kertész Imre tanító szenve
délyének hódolva petróleumlámpás vetí
tődobozával kápráztatta el ezeket az egy
szerű tanyasiakat, mégnem sejtette, hogy 
élete hamarosan ahhoz a településhez 
kötődik, amelyet tőle sok száz kilométerre 
éppen ebben az évben emeltek városi 
rangra. Nem sejtette, 
hogy legnagyobb 
örömére kézzel rajzolt 
celofánpapírok helyett 
rövidesen celluloid  
filmre örökítheti meg 
új lakóhelye esemé
nyeit.

Ez a város lett 
Oroszlány.

1995-öt írunk. Egy 
Rákóczi úti lakótömb 
filmlaboratórium cél
jára szolgáló pincehe
lységben monoton han
gon kerreg a vetítőgép.

A dunai aranymosó
kat mutatja. Egy fotel
ban összekulcsolt ke
zekkel ül Kertész Imre.
Most 77 éves. Isten
arcú, ősz hajú, ősz- 
szakálú ember, tekintélyes pocakkal. 
M egjelenése tiszteletet és bizalm at 
áraszt. Bennem Pósalaky urat idézi. Azt 
az öregembert, akihez Nyilas Misi járt 
felolvasni.

A fiatal Imre Jászberényben szerezte 
meg a tanítói képesítést 1937-ben. Két év 
múlva a Fekete-Körös-vidéki tanyavilág
ban okította az elemi iskola hat évfolya
mát. Kitört a háború.

A galíciai fronton szolgált, ahol
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karpaszományos őrmesterként sebesült- 
szállító konvojoküzemanyag-ellátása volt 
a feladata.

A “felszabadulás” után Tömörkény- 
Alvégen nyert igazgató-tanítói állást. 
Akkor már nyolc osztályból állt az elemi. 
Kevés volt a képesített tanító, különösen 
az ilyen világtól elzárt vidéken, ahol a 
tanyákról összesereglett különböző korú 
siserehadat kellett egyedül és egyszerre 
tanítania. Alsó tagozatot délelőtt, 
felsősöket délután. Mégsem használta 
sohasem a nádpálcát, nem volt rá szükség.

Az évek összegyűlt tapasztalata alapján 
kidolgozott egy tantervet az összevont 
tanítás m ikéntjéről. E munkájának 
elismeréseképpen Szeged-Balástyára 
emel tékki, de módszerét ekkor már ország
szerte az orosz pedagógusról Mjelnyikov- 
módszemek nevezték. Közben Kertész 
Imre másodjára nősült, majd Kistelek- 
Bogárzóra került, ahol 1956-ban a forra
dalmi bizottság tagjává választották. 
Jutalmát öt hónapig a szegedi Csillag 
Börtönben töltötte ... .

A Rákóczi úti pincében lejárt egy tekercs 
film. Imre bácsival oroszlányi éveiről 
beszélgetünk.

-1958 óta él Oroszlányban. Végül is, 
hogyan került ide?

-Egy itteni barátom, Péterfi Gyula (akit 
pipás tanár úrként ismernek) hívott és 
segített ide, mondván, ez egy fiatal város, 
sok itt a lehetőség. Nos, először napközi
otthonos tanítói állást kaptam az Arany 
János iskolában. Sok jó barátra tettem 
szert. Durzák Endrével, Pintér Gyulával, 
Závory Zoltánnal m egalakítottuk az 
OBSK-ban a természetjáró szakosztályt.

A következő évben az Alsófokú Oktatási 
Intézmények számadó igazgatójává neve
zett ki a tanácselnök. Örültem a megbíza
tásnak, mert ezen a területen akadt bőven 
tennivaló. A várossá nyilvánítás tizedik 
évfordulójára ugyanis korszerűsíteni, 
illetve bővíteni kellett az oktatási és 
nevelési intézményeket. Az én feladatom 
ennek a telepítése, szervezése volt, de 
mellette a napi problémákra is oda kellett 
figyelnem.

-A hatvanas éveket nevezik Oroszlány 
“kamaszváros”-korszakának, hiszen ebben 
az évtizedben létesült olyan infrastruktúra, 
ami ténylegesen városi színvonalra emelte...

-Valóban. Ez egy folyton épülő-változó 
város volt, s büszkén mondom: ebben én is 
tevékenyen résztvállaltam! Közreműködé
semmel készült el 1962-ben a 3. sz. 
Általános Iskola. Ekkor költözött a mai 
Bányász Klub épületébe a Tanács, ami 
korábban a faluban működött. Ennek 
helyén alakítottuk ki a Petőfi Óvodát és a 
Rákóczi Kultúrotthont, ahol szlovák 
táncegyüttes és citerakör alakult. 
Mindkettő szép sikereket ért el. Ezután 
felépült a malomsori óvoda, beindítottuk 
a Dolgozók Önálló Általános Iskoláját, a 
Zeneiskolát új helyre telepítettük, 

korszerűsítettük a 
Gyógypedagógiai Isko
lát. Mindeközben felú
jítottunk számos óvo
dát, s a bánya gazdasági 
igazgatója , Németh 
Sándor segítségével 
elsőként létesítettünk 
az országban nyári nap
közis táborokat. Megé
pült a Haraszt-hegyen 
a Vidámpark. Persze 
hozzátartozik, hogy 
rengeteg társadalmi 
munka nélkül fele ennyi
re sem jutottunk volna.

Ami engem illet, 
1970-től nyolc évig, 
nyugdíjazásom ig a 
Gyógypedagógiai Iskola 
igazgatóhelyetteseként 
dolgoztam. Ezalatt és 
utána is a dolgozók esti 

iskolájában tanítottam. Ez utóbbi munkát 
különösen szerettem. Jó volt, és ma is jó 
érezni annak a sok cigánygyereknek a 
háláját, akiket ugyan sok vesződés árán, 
de tisztes dolgokra nevelhettem.

-Ez volt az Ön egyik élete, ha mondhatom 
így. A másik a filmezés.

-1959-ben úgy nyolcan-tízen alakí
tottunk egy amatőrfilmes szakkört az 
OBSK segítségével. Ők vettek nekünk 
normál 8-as, fekete-fehér némafilmre 
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A ruhatárhasználat kötelező!
dolgozó felvevőt és vetítőgépet. Nagy 
lelkesedéssel jártuk a várost, felvettük a 
hétköznapokat, az építkezéseket, az ün
nepségeket, kulturális eseményeket, ter
mészetjáró túráinkat. Évente tíznél is több 
filmecskét forgattunk, amiket az iskolák
ban és a Bányász Klubban vetítettünk le. 
Aztán 1974-ben végre állandó klubhelyi
séget ésfelszereléstkaptunk a “Betonban”, 
így olyan sokan kapcsolódtak az amatőr- 
filmezésbe, hogy már nem is tudom 
fel sorolni val amennyiük nevét. Rengeteget 
forgattunk akkoriban. Készült film 
Oroszlányi szőttes címen a falusi hagyo
mányokról meg mulatságokról, de készí
tettünk még reklámfilmeket is. A Raffay 
Anna rendező segítségével forgatott riport
filmünkkel első díjat nyertünk egy országos 
fesztiválon. Ez a kömlődi Értelmi Fogya
tékosok Foglalkoztatóját mutatta be, és a 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel címet adtuk 
neki.

A klub mégis megszűnt a 80-as évek ele
jén, mert a Művelődési Központ a videóra 
való áttérést erőltette, de azt én nem akar
tam. STÚDIÓ ZÉRÓ néven megalakítot
tam a saját kis stúdiómat, persze voltak 
segítőtársaim. Vásároltam Super 8-as 
technikát, BOLEX és CANON felvevőket. 
Csináltam bányászokat toborzó kisfilmet, 
referenciafilmet az IKARUSNAK, a Móri 
Állam i Gazdaságnak, de rengeteget 
forgattam a városban, no meg a Dunán a 
Kormorán nevű hajóm útjairól. Ám még 
korábban, 1976-ban kaptam egy nagyon 
komoly feladatot. Ekkor kezdődött a 
Márkushegyi Bányaüzem telepítése, és a 
bánya megbízott engem ennek a filmre- 
vitelével. Gondozó György főgeológus ren
dezte a 16 milliméteres, színes és hangos 
nyersanyagra készülő háromrészesfilmet. 
Én szerkesztő-operatőr voltam. Tíz éven 
át követtük az eseményeket. Sajnos, így 
megörökítettük az 1983-as tragédia utáni 
temetést is ...

Ülünk Kertész Imrével a gyengén 
megvilágított “pincelaboratóriumban”. 
Régi celluloidszallagokat rejtő fémdobozok 
kupacai, több ezer méter szalag őrzi filmes 
emlékeit. Mostanában nem forgat, romlik 
a szeme. Legutóbb két éve vette elő kis 
kameráját a márkushegyi tragédia 10. 
évfordulójára rendezett megemlékezés 
felvételére.

Tervei azért vannak. Be akarja fejezni 
(összevágni) a Dunán készült útifilmjeit. 
Szeretné folytatni tekercsei videoszalagra 
másolását. (Ehhez az elmúlt 2 évben 150 
ezer forint önkormányzati támogatást 
kapott, ennek harmadát Varga János 
képviselő ajánlotta fel tiszteletdíjából, ám 
sajnos, mindez csepp a tengerben e 
költséges vállalkozáshoz.)

Ajövő a filmezésben a videóé, sőt, még az 
annál is fejlettebb technikáké. Kertész 
Imre és egykori szakkörének filmjei 
azonban a múltat őrzik. Azt a múltat, 
amely nélkül nem lehet szép a jövő.

Forgács József

3  folytatás a 4. oldalról
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A kultúra, a közgyűjtemény érték!
Az elmúlt évvégén a városi könyvtár be

szüntette az olvasótermi könyvek hétvégi 
kikölcsönzését, mert a kiadás ideje alatt 
folyóiratok és könyvek tűntek el. Részben 
ezért vezették be a közelmúltban a könyv
tárlátogatóknak kötelezően igénybeveendő 
ingyenes ruhatárhasználatot. (Az őrzés 
miatt ez pluszkiadás az intézménynek!)

Előfordult ugyanis, hogy néhányan felté
telezhetően a kabátjuk alá rejtve kicsem
pésztek értékes albumokat. így párolgóit 
el például - A világ harci repülőgépei, a 
Dísznövények enciklopédia és a Nagy 
gitárkönyv, illetve számos CD, kazetta. De 
történt olyan elképesztő eset is, hogy egy 
"könyvvadász'' egy üzletben már nem 
kapható és számára rendkívül kívánatos 
könyv "örökös kölcsönzése" ellenében 
tetemes összeget ajánlott fel a könyvtár 
vezetőjének. Korrumpálási akciója termé
szetesen nem járt sikerrel, ám e történet 
tanulságos példaként szolgál, hogy 
egynémely, birtoklásra (vagy csak a 
kultúrcikk ellenértékére) éh es, gáti ástalan 
figura mire képes. Szerencsére nem ez a 
jellemző a könyvtár olvasótáborára, s

Amárcius 13-ával kezdődő héten rendezi 
meg a gimnázium a hagy ományos Lengyel 
József Napokat. Ennek keretében hat na
pon át tartó, látványos hologram kiállítás 
nyílik az épületben. A térhatású képek 
megtekinthetők naponta 10-től 18 óráig, 
belépő: gyermekeknek 40, felnőtteknek 60 
forint.

Március 14-én délután 2 órakor vélhe
tőleg fantasztikus élményben lesz része 
annak, aki meghallgatja az Eötvös Loránd 
Tudom ányegyetem ről érkező fizikus 
előadását Einstein kozmológiájáról, a tér
idő fizikájáról.

A Falu - Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület rendezvényei 

M árcius
A  II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár 

(Alkotmány u. 5-8.)
Nyitva: hétfőtől - péntekig 14,00 22,00 

szombat - vasárnap 15,00 - 22,00 
Állandó programok:
Hétfő: 18,00-20,00 Szlovák Hagyományápoló 
Klub
Csütörtök: 15,00 - 20,00 Ping-pong és Rex 
Klub 17,00 -18,00 Citera és Népdal Klub 
Péntek: 16,00 -18,00 Szlovák Néptánc Klub
(Felvételt hirdet 10-16 éves fiúk és lányok 
részére)

17.00 - 19,00 Könyvtár
18.00 - 22,00 Ifjúsági Klub

Szombat: 15,00 - 17,00 Háziasszony Klub
Vasárnap 18,00 - 22,00 Kártya Klub 
Jelentkezni a helyszínen a klubvezetőknél 
lehet.
Rendezvények:
1. 1995. március 04-én 20,00 - 04,00 óráig 
BÁTYUS BÁL. Zene: Németh Attila és 
zenekara (Kecskéd). Jegyek elővételben 
kaphatók.

egészen bizonyos, hogy őkis elítélik azokat, 
akik városunk közgyűjteményénekmeglo- 
pásával gyarapítják házi könyvál
lományukat. Én bizony nem lennék rá büsz
ke, ha ilyen módon dagadna meg a könyves
polcom, s mondom ezt annak tudatában, 
hogy e szellemi táplálék forintális értéke 
miatt manapság fájó szívvel téblábolok a 
könyvárusnál, amikor egy-egy számomra 
értékes kiadvány hátoldalát is szemügyre 
veszem. Talán éppen ezt kellene végig
gondolnia a könyvtárfosztogatónak, mert 
ő nem a városi intézményt kurtítja meg 
elsősorban, hanem azokat a tisztességes 
olvasókat, akiknek csak a szerény 100 fo
rintos évi tagdíj befizetésére telik, de drá
ga könyvek vásárlására nem.

Végezetül még két mondat a ruhatár
használatról, azért, hogy ne túlozzuk el az 
előbbi jelenség gyakoriságát.

Ugye mindannyiunknak kényelmesebb, 
ha a hideg évszak súlyos öltözetét a 
földszinti aulában őrizve hagyjuk, s eképp 
küzdünk meg a kultúra birodalmába vezető 
lépcsőfokokkal. Még megizzadnunk sem 
kell!

A rendezvénysorozat betetőzése a már
cius 22-ei kamarakórus találkozó lesz, 
ame-lyen a megye középiskoláiból és a 
szlovákiai Érsekújvárról érkező fiatalok 
is fellépnek. A versszavaló versennyel 
egybekötött ren-dezvény 17 órakormisével 
kezdődik az új katolikus templomban. A 
temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 
nyitóelőadása után következneka kórusok 
verseny számai. Idén is szerepel a tavaly is 
nagy sikert aratott esztergomi Szent István 
Gimnázium énekkara.

Val amennyi rendezvény nyilvános, szere
tettel várja az érdeklődőket a gimnázium.

2. A Szlovák Hagyományápoló Klub nőnapi 
rendezvénye Vendég: dr. Skrek József jegyző. 
1995. március 6-án 18,00 órakor mindenkit 
szeretettel várnak.
3. 1995. március 13-án 18,00 órakor a Szlovák 
Hagyományápoló Klub az Ifjúsági Klubbal 
együtt. Húsvéti hagyományok, filmvetítés. 
Vendég: Kertész Imre (Siby-ryby vers, sibák 
készítés elsajátítása stb.).
4. 1995. március 19-én 17,00 - 22,00 óráig 
Zenés-táncos Vasárnap. A belépés díjtalan!

Művelődési Központ és 
Könyvtár 
programja 

március 13-tól március 26-ig
15. 10,00 Városi ünnepség
16. 15,30 Jótékonysági koncert, 18,00-tól bál
17. 14,00 Olvasmányaim filmen - Árvácska
18. 17,45 TOP listás film FORREST GUMP
22. 10,00 Ovi mozi - Süt a nap
23. 14,00 Ifjúsági filharmónia
24. 14,00 Napközis mozi - CSODA NEW 
YORKBAN
25. 17,45 TOP-listás film - CSODA NEW 
YORKBAN
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M EGHÍVÓ
Március 15-én 10 órakor 

a 48-as ligetben 
ünnepi megemlékezés 

és koszorúzás 
lesz, melyre tisztelettel 

meghívj isfe 
a város polgárait.

A megemlékezést követően,
11 órától 

a Művelődési Központ és 
Könyvtárban 

az Arany János Általános Iskola 
tanulói előadásában 

ünnepi műsort 
tekinthetnek meg az érdeklődők. 
OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jelszavunkkal nyerjen ajándékot!
Vízszintes: 1. A
szlogen első része, 5. 
Vük kacsája, 8. 
Férfinév, 11.
Gondolkodó élőlény, 
13. KV kiejtve, 14. 
Állati lakhely, 15. 
Sportegyesület, 16. 
Ffi név, 17 RK!, 18. 
Ital egynemű betűi,
19. Tankönyv röv.,
20. Hárman, 24. EO!, 
25. Előd, 26. Ezer, 28. 
József Attila egyik 
versének címe, 30. 
Félig naná!, 31. 
Földművelő eszköz,

32. Fa része, 34. Azonos betűk, 36. A szlogen harmadik része, 42. Japán 
pénznem, 43. Nem latinul, 44. Azonos betűk, 46. Államszövetség, 48. 
Valamely személyt, 49. Vagy..., úgy..., 50. A baromfiudvar ura, 51. 
Oroszlányi sportegyesület.
Függőleges: 1. Ez is kapható a boltban, 2. ML kiejtve, 3. SB!, 4. Biológiai 
fogalom, 6. Ffi név, 7. Vízinövény, 8. AÉ!, 9. Szeszes ital, 10. A szlogen 
második része, 12. Vízi állat, 20. Személyes névmás, 21. ír, 22. 
Páratlanul idős, 23. Le, 27. Ennyiért kapható a Kéthetes, 28. Saját 
kezűleg, 29. AEE!, 31. Szerszám, 32. Harcászati eszköz, 33. Ró, 35. Női 
név, 37. Becézett női név, 38. Andok darab!, 39. Olasz folyó, 40. Régi 
indián nép, 41. Nemcsak én, 45. Német fagylalt, 47. Előzmény, 48. AK. 

Beküldendő a FESS Kft. szlogenje. A helyes megfejtők között 
3 db ötszáz forintos ajándékcsomagot sorsolnak ki.
Beküldési határidő: március 17.

Női torna
az iskolai diáksport támogatására kedden és 
csütörtökön 1 800 - 19 00-iő a 4 .s z . általános 

iskoláiban 
szeretettel vár mindenkit 

Uarőáné Báíori Györgyi testnevelő
Ingyenes jog i tanácsadás a M űvelődési Központ és 

Könyvtárban m inden szerdán!
Páratlan héten: Dr. Kaestner József ügyvéd, 
páros héten: Dr. Sunyovszki Károly ügyvéd.
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BIZTOS H A ZA I F0R M AS=  
ORO SZLÁNYI SZÉNI

Tájékoztatjuk közületi és egyéni 
vásárlóinkat, hogy a Vértesi Erőmű Rt. 
Bányászati Igazgatósága -alkalmazkodva a 
szezonális igényekhez- jelentősen növelni 
tudta kapacitását.

Változatlan minőségű széntermékeinkből 
minden szállítási konstrukcióban -vasúti és 
közúti kiadásra egyaránt-azonnali kiszolgálást 
tudunk biztosítani. A megnövelt termelés 
révén sikerült felszámolni a sorban állást!

Az egyéb kínálathoz képest rendkívül 
kedvező szénáraink a következők: 
Dúsított kockadarabos szén

570 Ft/q+ÁFA, vasúton
Szérelt diészén

570 Ft/q +ÁFA, közúton 
550 Ft/q +ÁFA, vasúton 

Dúsított rostált daraszén
540 Ft/q +ÁFA, közúton 
520 Ft/q +ÁFA, vasúton 

Áraink szállítóeszközbe rakva értendőek. 
Szerződéses partnereink részére volumentől 
függően módunk van továbbértékesítői 
kedvezmény érvényesítésére, valamint -a 
szállítási költséget is tartalmazó 
készpénzfizetéses gyakorlat esetén-jelentős 
vasúti díjkedvezményt adunk.

Minden megkeresésre válaszolunk, minden 
vállalást becsülettel teljesítünk!

Vértesi Erőmű Részvénytársaság 
Bányászati Igazgatóság 

Szénkereskedelem 
2841 Oroszlány, Pf.: 23 

Tel.: 34/360-122 vagy 36 3-122/ 25-67, 
28-47, 26-78, 24-88, 25-24 mellékein.

Telex: 27-573,
Fax: 34/361-122/25-4 S, 34/360-882, 

34/361-191

. J 
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Közlemény

Tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot, a 
társadalmi szerveze

teket, hogy a tata
bányai városi bíróság 
megválasztandó népi 

ülnökeit a bíróság 
illetékességi területén 

lakóhellyel és 
választójoggal 

rendelkező magyar 
állampolgárok és 

társadalmi szervezetek 
(a pártok kivételével) 

jelölik.
A jelöléshez szük

séges nyomtatványok 
a Ppolgármesteri 

Hivatal információs 
irodájában vehetők át. 

A jelöléseket és a 
jelölt elfogadó 

nyilatkozatát március 
31-ig lehet leadni.

HK
Csempe-csillár 
szaküzlet nyílt!

Mór, Szent István tér 3.
(A piactér bejáratánál)

Kínálatunk:
Olasz taposó 30x30

990.-Ft-tól 
Olasz csempék 1.180.-Ft-tól 
Magyar csempék 620.-Ft-tól 
Zuhanyzófülkék 1.600.-Ft-tól 
Csemperagasztó 25 kg

925.-Ft 
valamint kádak, 

zuhanytálcák, csaptelepek, 
fürdőszoba-berendezések. 

Asztali lámpa 2.700.-Ft-tól 
Állólámpák 7.200.-Ft-tól
Csillárok 2.550.-Ft-tól
CF 30 konvektor

20.700.-Ft
CF 35 konvektor

18.900.-Ft
CF 40 konvektor

24.300.-Ft
P 850 konvektor

21.990. -Ft 
P105 Móra gáztűzhely

21.990. -Ft 
Vesta 3A gáztűzhely

25.100.-FtV___________________ J
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A VGRT irodaházában 
(Táncsics M. u. 59.)

2 egybenyíló helyiség 
(19-19 m2) együttesen, illetve 

külön-külön is bérbeadó. 
Érdeklődni: személyesen vagy 

a 361-411 telefonszámon 
Janky Miklósnál lehet.
Lakásának 

felújításában az Ön 
partnere:

Varjas István!
Műanyag- és 

szőnyegpadló 
fektetése, 

parkettázás!
Festés, mázolás, 

tapétázás!
Varjas István 

Oroszlány,
Kertalja út 7.

8  364-369

i-------------------  1
Aki itt hirdet, azt 

megismerik!
Neki megy a bolt.
Ön ismert? Nem? 

Akkor... Hirdessen a
KÉTHETESBEN!

Igen? Akkor még 
többet nyerhet! 

i_________________________________ J

'  KÖNYVESBOLT N 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ÉS KÖNYVTÁRBAN
Egész évben várjuk a könyvek 

iránt érdeklődőket úti-, 
szépirodalmi, idegennyelvi 

. könyvekkel és szótárakkal! ,

Hrnlber
Szín és harmónia

A HUBER üzletház 
festékboltj ában 

TAPÉTA- ÉS 
DISZPERZIÓS 

FESTÉKVÁSÁR 
10%

árengedménnyel! 
10.000 Ft feletti 

vásárlás esetén + 
ajándék 

március 13-tól 
március 18-ig

Oroszlány, Fürst S. u. 13.
S  362-404, 361-122/27-12 

_ _ _ _ _ _

APRÓHIRDETÉSEK

- T e r m é k b e m u t a t ó r a
háziasszonyokat keresek.

S  363-030
-Itt az Ön ingyenes apró- 

h irdetése  is m egjelenhetett 
volna!

-180 n égyszögö l szó ló
Császáron az Újszőlőben eladó. Víz, 
villany van. Érdeklődni: Császár, 
Ady E. u. 56.

FESS
v e g y iá r u

KERESKEDELMI KFT

OROSZLÁNY, 
TÁNCSICS U. 87.

tel./fax: 361-002,364-482 
A FESS DISZKONT 

AJÁNLATA:

Öblítő 4,3 1 276.-
Ecos tusfürdő 11 146.- 
Ecos sampon 11 144.-
WU2 sampon 11 136.-
Ariel 2,4 kg 636.- 
Anel folyékony 1/2 1

166.-
Domestos 170.-
Domestos Star 140.- 
Ecos mosópor 5 kg

700.-
TIX utántöltő 2,4 kg

486.-
Persil 2.4 kg 702.- 
Pur mosogató 1/2 1

82.-
Nyitva tartás: 

hétfő től-péntekig 
8-17 

szombat 
8-12

KAPOCS Műszaki bolt
Népek barátsága u. 6/a. 

(Lakásszövetkezet épülete)

Lakatok, ajtó- és ablak
kilincsek, biztonsági zárak, 

zárcimkék, bútorzárak, 
villanyszerelési anyagok és 

kéziszerszám  ok.

Kedvező árakkal vaujuk 
ÖnöketI

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig.

Vagyonvédelm i szaküzlet
Oroszlány, Rákóczi út 1. 
Biztonságban akarja tartani 

értékeit? Lakást újít fel? 
Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk : 
riasztókat, biztonsági zárakat, 

pénzkazettákat, lakatokat, 
ajtó- és ablakkilincseket, 

zárcimkéket, bútorzárakat, 
Reisser csavarokat, olasz 

rögzítéstechnikai termékeket, 
élfóliákat, villanyszerelési 
anyagokat kedvező áron.

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig.

TRANSM IT - PDWER  
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS MŰSZAKI 

FEJLESZTÉSI MÉRNÖKI RT.

CENTRAL POINT 
COREL 

HARDVARD GRAPHICS 
MICROSOFT 

SYMANTEC 
Word Perfect 

Novell 
szoftverek!

HP-NYOMTATÓK
Hewlet-Packard 

perifériák 
tintasugaras és lézer

nyomtatók!
Logitech-Dexxa 

egerek és scannerek.
Intel hálózati 

termékek.

Irodánk a HUBER UZLETHAZ I. emeletén található. 
Telefon/fax: 361-122/1508 

Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombat: 9-12-igV________________ __________________ J
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Az 1915-ben megindult szénkutatások idővel ígéretesnek bizonyultak. 1938-ban a M.kir.Statisztikai Hivatal széntermelési 
adatai során Oroszlány már 6499 tonnával szerepel. A bányászat megindulása egyre több embernek jelentett munkát, s végleges 

letelepedésük is fontos volt, mely kezdetét jelentette egy új város születésének.

Levél a 
múltból

A Bányaigazgatóság levele 
a lakótelep építéséről

Tekintetes Igazgatóság!
Oroszlányi munkáslakótelep

Az oroszlányi munkáslakótelep terüle
tén ek megszerzésére folyam atba tett kisa- 
játítási eljárás ügyében a véghatározatot 
rövidesen megkapjuk, s így időszerű a 
lakótelep létesítésének kérdésében 
véglegesen döntenünk. Mint ismeretes, a 
kisajátítás alá vont kereken 100 kát.hold 
területen 200 n.öles parcellákon összesen 
600 lakás elhelyezését tervezzük. Az egy 
esetleg két szoba, konyha, kamrás laká
sokat az egyhangúság elkerülése céljából 
többféle külsőkivitelezéssel, a lakószobák 
méreteire kapott hatósági rendelkezések 
betartásával külön, esetleg iker kertes 
családi házakként építenénk meg.

Meggyőződésünk, hogy megfelelő, igyekvő, 
nemzethű és fenntartó munkás törzset 
oroszlányi bányászatunk számára csak 
úgy szerezhetünk, ha minden komoly, csa- 
ládját szerető munkásnál tapasztalható 
saját otthon megszerzésére irányuló 
törekvést támogatjuk, tehát a lakótelepi 
lakóházak tulajdonának részlettörlesz
téssel való megszerzését munkásainknak 
a bányatársulat anyagi érdekeinek teljes 
megóvásával lehetővé tesszük. Nem 
kétséges, hogy az ilyen módon lefolytatott 
munkástelepítési akció teljes sikerrel jár, 
és az oroszlányi-bokodi szénbányászat 
munkáskezekben nem fog hiányt szen
vedni.
A lakótelep létesítésének miként való meg
oldási kérdésével egyidejűleg az építési 
programot is meg kell állapítanunk. Itt az 
volna az elgondolásunk, hogy a 600 lakást 
3 év alatt építenénk meg. 1942-re 200 
lakás építését tervezzük, mert nem gon
doljuk, hogy a háborús állapot követ
keztében ennél többet építhessünk, 1943- 
ban, ha a viszonyok megengedik, esetleg 
többet építhetünk 200-nál, a maradék

pedig 1944-ben épülne fel.
Az építési program megállapítása még az 
idei ősz beállta előtt azért is fontos, mert 
tudnunk kell, hogy 1942-ben milyen 
területet fogunk kisajátított ingat
lanokból igénybe venni és kinek fog ki
sajátított földje bérlet alakjában mező- 
gazdasági művelés céljára 1942. évben 
megmaradni.
Szükséges a lakóház típusokban is meg
állapodni, hogy a jövő évben megépülő 
házak építési anyaga idejében, még az 
idén megrendeltessék és kellő időben le is 
szállíttassák.
A terület lakóháztelkeinekparcellázására 
is idő kell, s a lakótelep elrendezési tervét 
is csak a fent előadottak ügyében történt 
végleges állásfoglalás után tudjuk 
elkészíteni.

Kiváló tisztelettel:

Magyar Általános Kőszénbánya 
Részvény társul at 

Bányaigazgatósága

Kézilabda Farsang-Kupa
Az év elején eléggé kilátástalannak tűnt, 

hogy idén meg tudják-e rendezni a hagyo
mányos teremtornát. Bizony, ha az AEK 
(Alkoholellenes Klub ) és Farkasvölgyi 
Ákos, a József Attila iskola igazgatója 
nem nyújt ehhez segítséget, megszűnt vol
na a szép,izgalmas sorozat. Acsádi Mihály, 
az OBSK sportszervezője is sokat tett az 
ügy érdekében. Ha kevesebb csapattal is 
mint a múltban, mégis elkezdődhetett két 
szombati napon a küzdelemsorozat.

Az általános iskolák kategóriájában - 
mivel csak a házigazdák neveztek - elma
radtak a mérkőzések. Eléggé sajnálatos 
ez a tény! A nőknél öt, a férfiaknál négy 
csapat vetélkedett a helyezésekért: Főváro
si Nevelőotthon, EL Szakmunkásképző, 
CS-CS-CS-CS (fantázianevű), Vulkán SE,

Aladin, mindkettő tatabányai gárda, AEK, 
TE AMPON, Gépjavító Kft, EL 
Szakmunkásképző indult.

A csapatok 2x15 perces körmérkőzéseket 
vívtak a mintegy 50-100 szurkoló bízta
tása közepette.

A már említett negatívum mellett akadt 
a tornának néhány kellemes színfoltja is. 
“Hajtós” meccsek követték egymást. A höl
gyeknél kiemelkedett a Vulkán és az Ala
din összecsapása )16:15. amely akár dön
tőnek is beillett volna! Kiélezett harcot ho
zott a két iskoláscsapat rangadója, amely 
a szakmunkáslányok sikerét hozta. A 
férfiaknál a TE AMPON majdnem megle
petést okozott, mert a döntőben már négy 
góllal vezetett, ám végül a tavalyi győztes 
AEK kerekedett felül.

Érdekesség volt még a nőknél, hogy sok
szor színvonalas, férfias játékot produkál
tak. A Vulkánban volt NB I, NB Il-es 
játékosok szerepeltek, sőt még ma is ala
csonyabb osztályban aktívan játszanak! 
A kézilabdát szeretőknek ez a név, hogy 
Németh Piroska, azt hiszem, mindent 
elárul többek között (Vulkán SE).

A torna végső eredménye: nők: 1. Vulkán 
SE, 2. Aladin, 3. EL Szakmunkásképző.

Férfiak: 1. AEK, 2. TE AMPON, 3. EL 
Szakmunkásképző.

A helyezettek ajándékkosarat kaptak.
Befejezésül Acsádi Mihály szervező 

elmondta, hogy a felmerült nehézségek 
ellenére jövőre is szeretnék megrendezni 
ezt a hagyományos sporteseményt, de 
szponzor(ok) kerestetnek! Bükki Józsefsooters

Filmkidolgozás 
rövid határidővel 

+ ajándékfilm! 
Fénymásolás!

- TOM II
o o  g o  s

Papír - írószer - Játék 
Füzetek - Ceruzák - Tollak 

Háztartási papíráruk 
a Sooter’s mellett. 

Nyitva: h-p 8=18 
szó.: 8-12
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BÁNYAMENTŐK Tüzet is oltanak - emberségből

Szent Borbála ás Szent Flórián kézfogása
Bányam entők. K észenlétben kell 

állniuk minden pillanatban. Számukra 
nincsenek ünnepnapok, nincsenek 
hétvégék, a nappal vagy éjszaka egyre 
megy. Ők azok, akiktől senki sem irigyli, 
ha nincs munkájuk. De fogalmazzunk 
pontosabban. Tennivalójuk mindig akad, 
hiszen az állandó m egfigyelés és a 
bányabeli veszélyhelyzetek megelőzése és 
kiiktatása is a feladatuk. Ám, hogy a 
gyakorlatozáson túl éles bevetésükre is 
sor kerüljön, azt már valóban senki sem 
kívánja nekik.

Az oroszlányi szénbánya 1957-től vált 
önálló (Tatabányától független) vállalattá. 
Ezután alakította meg saját bányamentő 
szervezetét, amely 1961-ben kapott helyet 
a korábbi XVI. aknáról elnevezett 
kanyarban felépített bányam entő 
állomáson. Működésük több, mint 30 éve 
alatt a legtragikusabb esemény az 1983- 
as márkushegyi sújtólégrobbanás volt, 
ami 37 bányász életét oltotta ki. Az 
állom ás je len éről annak 35 éves 
bányamérnök vezetőjével beszélgettünk.

* * *
-Én még egyetemista voltam a sajná

latos tragédia idején -emlékezik-, de 
töviről hegyire ismerem a történetet. 
Mindent megteszünk azért, hogy hasonló 
eset ne következhessen be újra.

-Kiket alkalmaznak bányamentőnek?
-Cégünknél jelenleg 350 földalatti dol

gozó rendelkezik bányamentő vizsgával, 
s mivel a régebbi időkben nem voltak fő
foglalkozásúak, ezért egymást váltva kap
csolódtak a tevékenységünkbe. Ma már a 
63 fős létszámnak a fele függetlenített 
bányamentő, akik állandó törzskart al
kotnak és ily módon felkészültebb, ütő
képesebb lehet a munkájuk. A többieket 
az üzemekből vezénylik ide ciklusos 
rendszerben.

Érdekesség talán, hogy törzsgárdánk 
nagyon fiatal: 37 év az átlagéletkor, s egy- 
harmaduk technikusi, illetve annak meg
felelő végzettséggel bír.

Huszonnégyórás ügyeletben, három 
(minimálisan 5 fős) osztag várakozik az 
esetleges riasztásra. Ha ez bekövetkezik, 
tizenöt, maximum húsz perc alatt el tud
juk érni bármelyik termelő bányaüzemet.

-Történt-e az elmúlt időszakban valami 
különleges esemény?

-A bánya veszélyes üzem! Kisebb bale
setek, veszélyhelyzetek (időnként emberi 
mulasztásból) természetesen előfordul
nak, de ezek elhárítása nem igényli mindig 
a segítségünket. Azonban az elmúlt idő
szakban kimutathatóan megnőtt a bánya- 
tüzek gyakorisága Márkushegyen, ami 
annak tudható be, hogy egyre nagyobb az 
alsótelepi fejtések részaránya a termelés
ben, tektonikailag szabdalt a terület, va
lamintmegnőtt abánya kiterjedése. Ezek
nek az ellenőrzését, illetve, ha szükséges, 
az elgátolását folyamatosan végezzük.

O folytatás a 3. oldalon

Bolondos április
Két hónapos hosszabbítás után a 

Vértesi Erőmű Rt. kivajódta a hőener
giaár emelését március elsejei hatállyal. 
Úgy tűnt, mindhiába zajlottak különbö
ző egyeztetések (ha zajlottak) - mégis 
érvényesítették az Ipari Minisztérium 
által megállapított díjak maximumát. 
Hat-százmilliós veszteség mellett nem 
lehet lacafacázni -, kell a bevétel.

Ennek nyomán február 28-ai ülésén a 
képviselő testület átlagosan 30 %-kal 
megemelte a távhődíjat.

Néhány nappal később a Vért beje
lentette, hogy csökkenti a teljesít
ménydíjat, mintegy évi 8 millióval. Ered
mény: április elsejétől átlagosan havi 
200 forinttal fizet kevesebbet a fogyasztó 
a március elsején megemelt fűtésdíjért.

A Vért a versenyképesség megőrzését 
és “egy kis politikai nyomást” hozott fel 
magyarázatul. Tudni vélik, hogy ez 
utóbbi Keleti országgyűlési kép-viselő 
váratlan és erőteljes fellépését jelenti.

Ha így van, akkor adódik a kérdés: 
vajon miért a 24. óra után történt ez a 
beavatkozás, miért egy személyben, és 
miért nem széles körű egyeztetés ered
ményeként? Akkor eleve egy mérsé
keltebb árat sikerült volna kialakítani, 
s nem visszhangzott volna a sajtó a 
hangzatos erőműi árcsökkentéstől.

így viszont kijelenthető az, hogy a 
polgármester máris beváltotta válasz
tási ígéretét, miszerint: a távhődíjat 
lehet és kell is csökkenteni!

Csökken. (De mihez képest?)

Pályázat közösségi célokért

Emelték az antenna használati díját
Városunk önkormányzatának legutóbbi 

ülése kicsit csonkára sikeredett, mivel a 
helyi televízió pénzügyi okokra hivatkozva 
nem közvetítette az ülést, ésígy vélhetőleg 
sokaknak nem volt lehetősége figye
lemmel kísérni a történéseket. A fentiek, 
mint Székely Antal polgármester el
mondta, a tv szervezeti szabályzatának 
egyik pontj a miatt vált lehetségessé, mely 
a közeljövőben tárgyalási téma lesz. A két 
ülés közötti esem ényről szóló tá jé
koztatóban többekközöttelhangzott, hogy 
a MÁV illetékeseivel folytatott tárgyalás 
eredményeként a vasút belátható időn 
belül letesz Tatabánya-Oroszlány-Mór- 
Székesfehérvár vasútvonal kiépítéséről, 
sőt, jövő májustól valószínűleg csökken
teni fogja a vonatok számát a kevés utas 
végett. A Borbálái felüljáróról a MÁV 
illetékesei szerint a közeljövőben nem 
lesz érdemes tárgyalni -annak ellenére, 
hogy elkészítik a terveket-, mert nincs 
pénzük az elkészítésére.

A falusi bányakárok miatti kártalanítás 
talán megoldódik -hangzott el a polgár- 
mestertől-, mert a SZÉSZEK vezetése 
májusig vállal kötelezettségeket, de utána 
a Vért veszi át ezeket is.

Ugyancsak jó hírt közölhettek a jelen
levőkkel, miszerint a Vért vezérigazgatója 
és a TÁVHŐ Kft. egyezségre tudott jutni 
a hődíjjal kapcsolatban, és ez mintegy

10.5 millió forintos árcsökkentést tesz 
lehetővé a távfűtéses lakásoknál.

A városi antenna rendszerrel kapcso
latban hangzott el, hogy egy német befek
tető szívesen átvenné a rendszert teljes 
felújítással, cserében 25 év koncessziót 
kérne.

Azonban ez még ajövő zenéje és addigis 
a most felemelt antenna használati díjat 
(168.-Ft) kell majd fizetni a használónak.

Ezek után a testület a városi sport- 
koncepcióról vitázott. Itt Schmidt 
képvislőtől elhangzott, hogy a testület 
csak úgy adjon pénzt egyesületeknek, ha 
biztosítani tudják, az átadott összegeket 
csakis sport célokra használják fel. 
Cserhalmi képviselő szerint az elő
terjesztés diszkriminatív, hiszen a kisebb 
egyesületeket, szakosztályokat kizárja a 
városi támogatásból. A testület ennek 
ellenére elfogadta az előterjesztést, és 
úgy döntött, hogy az amúgy is esedékes 
közösségi célokra meghirdetett pályázati 
pénzekből juttatnak ezen sportegye
sületeknek is. Jugovics József szerint a 
választásokkor sok mindent ígértek a 
jelöltek, de a pénz hiánya miatt, ezek nem 
valósíthatóak meg.

A képviselők hosszas vita után meg
vonták az uszoda üzemeltetési jogát a je 
lenlegi működtetőtől, és a TÁVHŐ Kft-t 
bízták meg vele.
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Ahogy a szakember látja

A forint leértékelése a város 
költségvetésében is gondot jelent

Az OTP-t az önkormányzatok bankjának is szokták nevezni. A cég oroszlányi fiókjának vezetője Havasi Ferenc, aki egyben az 
önkormányzat pénzügyi bizottságának külső tagja. A város nemrégiben elfogadott költségvetéséről kérdeztük a szakembert.

-Általánosságban milyennek tartja 
Oroszlány pénzügyi helyzetét?

-Nem rosszabb a város helyzete, mint 
általában a megyei településeké. Feszített 
a költségvetés, nem rendelkezik tarta
lékokkal. Az elfogadott terv alapján nincs 
tartalék betervezve, holott pont a mai 
napon jelentették be a forintleérté
keléseket és a vámdíjak emelését. Ez az 
intézményeinknek jelent majd gondot. 
Igaz, a beruházásokat nagyarányban 
visszafogták, de a hitelek és törlesztő 
kamatai a költségvetésjelentős százalékát 
teszik ki.

Ugyanakkor meg kell jegyezzem, hogy 
az adósság szolgáltatás (hitelek és kama
tai) önmagában nem rossz dolog, hiszen 
az elmúlt években megvalósultak azok a 
beruházások, amelyek egy város életé
ben feltétlenül szükségesek.

Ezek a hitelek hosszú távú hitelek, 
melyeknek a törlesztései ezekben az 
években kezdődtek el.

A telefon beruházás tőke és kamat 
terhei 2000-ig kötnek le városi pénzeket, 
de van mégnémi hitel a tanácsiidőszakból 
is. A város teljes nettó adóssága éves 
szinten a költségvetés 10-12%-át teszi ki, 
ami nem nagy arány önmagában.

Mindezekkel együtt, a város jelenleg 
kedvező helyzetben van, hiszen olyan 
településeken, ahol nem beruházásokra 
vettek fel hitelt,ekkora, vagy mégnagyobb 
arányú az adósság.

-A testületi ülésen elhangzott, hogy a 
város ne vegyen fel működési hitelt.

-Ezzel egyetértek, hiszen az ilyen célra 
felvett hitel az nagyon drága hitel, mert 
30%-os kamatteher van rajta. Amit saját 
pénzből megtudunk oldani, arra ne 
vegyünk fel hitelt, mert amit felélünk - 
megnövelve a kamatteherrel-, abból az 
utókornak nem hagyunk semmit. Nekünk 
most azt kell ésszerűen beosztani, ami 
rendelkezésre áll. Ez kellemetlen, de a 
város még egy eladósodásba nem mehet 
bele, hitelkérelemre csak a legvégső 
esetben szabad gondolni.

-Mennyire tartja megvalósíthatónak a 
költségvetést?

-A kiadási oldal, úgy gondolom, az 
akkori ismeretek alapján precízen lett 
megtervezve, viszont elgondolkodtató a 
bevételi előirányzat -ebben talán nem 
értenek egyet az önkormányzat szakem
berei-, hiszen nagyon optimális tervet

készítettek, és nem biztos, hogy ez 
teljesülni is fog.

Viszont két dolog nem lett beépítve a 
költségvetésbe. Az egyik az előre nem 
látható kiadások -lásd a forintleértékelés 
hatásait, mely éves szinten 25% körül 
lesz-, a másik, a város változó kamatozású 
hiteleket vett fel -átlag 28%-, melyek most 
35%-ra is felmehetnek. Ekkora adósság- 
állománynál, melyet a város fizet, egy 
százalék is több m illió forintot fog 
jelenteni. Ezt viszont már nehezen tudja 
majd kezelni a város pénzügyi vezetése, 
hiszen ez akár 15-20 millió forintot is 
jelenthet.

Ezért úgy gondolom, hogy az év má
sodik felének elején ennek a költségve
tésnek az újratárgyalását el kell kezde
nünk. Ezt nem nevezném pótköltség
vetésnek, bár elképzelhető lesz ez is.

-Hol lát gondot a költségvetésben még?
-Szerintem nagyon alapos elemzést 

kívánnak az intézményi költségvetések, 
a beruházások és a tervezett bevételi 
tételek.

-Milyen megoldás lehetséges a jelenlegi 
helyzetben?

-A bevételi oldalt nem lehet tovább 
feszíteni, inkább a város kötelezettség

vállalásait kell áttekinteni. Itt akár 
intézményeknek a “leadására”, illetve a 
privatizációra gondolok.

-Például a két középfokú intézménynek 
a megyének való átadására gondol?

-Igen, de még egyszer mondom, meg
oldás lehet a privatizáció is, például a vá
rosi tv, az uszoda, a sport némely épülete.

-A napokban meghozott kormány- 
határozat, mely vélhetőleg az önkormány
zatra nagyobb terheket ró majd a szociális 
kiadások területén, nem tette volna szük
ségessé a szociális bizottság 62 millió forin
tos igényének teljesítését?

-Biztos, hogy valamilyen megoldást 
kell majd találjunk a jelentkező többlet 
igényekre. A bizottság kérésének el
bírálásánál a gond ott volt, hogy egy már 
kész tervhez nyújtottak be módosítást, 
amikor már nem lehetett érdemben fog
lalkozni a javaslattal.

A költségvetés módosításánál, illetve 
a pótköltségvetés készítésekor valószínű
leg be kell építenünk a bizottsági javas
latokból. Természetesen ekkor is megkell 
keresni azt a forrást, ahonnan át tudunk 
csoportosítani a szociális kiadásokra.

Molnár Ferenc

OROSZLÁNYI 
TÁRLAT 1995.
Március 10 és 21 között rendezték 

meg a művelődési központban az 
Oroszlányi tárlatot, mely városunk 
képzőm űvészeinek az egyik 
legrangosabb bemutatkozási lehe
tősége.

A  kerám iától a szőttesig, a 
fafaragástól a hímzésig és a szobortól 
az akvarellig, a tollrajzig minden 
látható volt a Gengeliczky László 
faműves, a zsűri tagja által megnyitott 
kiállításon.

A  19 alkotó 34 alkotása a közelmúlt 
művészi term ékeit reprezentálta, 
m elyeket a zsűri színvonalában 
alkalm asnak talált a nyilvános 
közzétételre a beérkezett pályaművek 
közül.

V_____________________________________
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Ipari formák képzőművészeti 
alkalmazása 

Kardics István:
Virág Valentin napra
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OROSZLÁNYI KETHETES
r Felhívás felújítási munkára!

A Vértesi Erőmű Rt. Oroszlány és 
környéke vállalkozói részéről 

ajánlatot kér a tulajdonában lévő 
bányaigazgatósági épület 

felújítására.
Az ajánlat tartalmazza:

•a földszinti és I. emeleti irodahelyiségek 
padlóburkolatának (parkettaburkolat) 

felújítását,
>a 11. emeleti irodahelyiségek felújítását, 

mely tartalmazza a padlóburkolat szükség 
szerinti javítását vagy cseréjét, a 

helyiségek festését, mázolását, a meglévő 
kézmosók felújítását.

A felújítással kapcsolatban felmerülő 
egyéb kérdésekre 

képviselőnk. Pataki Imre 
(Vért Oroszlányi Üzemigazgatóság,

8  360-255/31-90) rendelkezésre áll. 
Az ajánlatokat a Vértesi Erőmű Rt. 

címére képviselőnkhöz szíveskedjenek 
eljuttatni 1995. április 30-ig.

"\

EGY IGAZI AKCIÓ! 
ISMÉT CSAK OROSZLÁNYBÓL!

Oroszlány Város Polgármesteri 
Hivatala PÁLYÁZATOT HIRDET

1995. április 1-jétől november 30-áig 
-határozott időre szóló- gombaszakértői munkakör 
betöltésére. A munkakör gombavizsgálói 
szakellenőri képesítéssel tölthető be, nyugdíj 
mellett is ellátható.

Jelentkezési határidő: 1995. március 31. Bérezés 
megegyezés szerint. Érdeklődni Takács Imrénél, 
a vagyonhasznosító iroda vezetőjénél lehet.

A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal 
vagyonhasznosítási irodájának címezve várjuk: 

2840 Oroszlány Pf.9.

Huber
sz ín  es h a r m ó n ia

Festés, mázolás, 
tapétázás! 

Tapéták széles 
választékával várjuk 

megrendelőinket. 
Lakásának felújításá
hoz rendelésfelvétel a 

Huber üzletház 
festékboltjában

Oroszlány, Fürst S. u. 13. 
a  362-404, 361-122/27-12

VEGYIARU 
KERESKEDELMI KFT.

Oroszlány, 
Táncsics M. u. 87.

S ,  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
AJÁNLATA:

Öblítő 4,3 1 276.-
Ecos tusfürdő 11 146.-
Ecos sampon 11 144.-
WU2 sampon 11 136.-
Ariel 2,4 kg 636.- 
Ariel folyékony 1/2 1

Tájékoztatjuk közületi é s  egyéni vásárlóinkat, hogy 
a V értesi Erőmű Rt. Bányászati Igazga tósága  - 
következetesen  érvényesítve a kereslet és  kínálat 
viszonyaihoz való gyors alkalm azkodás mindenkor 
sikeres gyakorlatát -1995 . március 8-ától RENDKÍVÜL 
JELENTŐS SZEZONÁLIS ÁRCSÖKKENTÉST hajt végre.

V á ltoza tla n  m in ő sé g ű  szén term ék e in k  e g y é b  
k ín á la th oz k é p e s t  tén y leg esen  eg y e d ü lá lló  árai 
v á rh a tó a n  a II. n e g y e d é v  v é g é ig ,  i l le tv e  
értelem szerűen lehetőségeink  erejéig  az alábbiak: 
D úsított kockadarabos szén

550  Ft/q+ÁFA, vasúton
Szárétt diószén

530  Ft/q +ÁFA, közúton 
5 1 0 Ft/q +ÁFA, vasúton

AVGRT
irodaházában

(Táncsics M. u. 59.)
2 egybenyíló 

helyiség 
(19-19 m2)
együttesen,

166.-
Domestos 170.-
Domestos Star 140.- 
Ecos mosópor 5 kg

700.-
TIX utántöltő 2,4 kg

486.-
Persil 2,4 kg 702.-
Pur mosogató 1/2 1

82.-

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 

8-17
1 D úsított rostált daraszén

500  Ft/q +ÁFA, közúton 
480  Ft/q +ÁFA, vasúton 

Á raink  s z á l l í t ó e s z k ö z b e  rakva é r te n d ő e k . A 
k ö lcsön ös  előnyök  biztosítása végett továbbra is 
é lü n k  p a rtn e re in k  á lta l j ó l  ism e rt  é s  b e v á lt  
k e re sk e d e le m p o lit ik a i k ed v ezm én y -ren d szerü n k  

I teljes eszköztárával.
Minden m egk eresésre  azonnali, korrekt választ 

adunk, minden vállalást rugalm asan és becsülettel 
| teljesítünk!

Vértesi Erőmű Részvénytársaság 
Bányászati Igazgatóság Szénkereskedelem  

284  1 Oroszlány, Pf.: 23 
I Tel.: 34 -es  körzet 3 60 -122  vagy 3 61 -1 22  központi

h ívószám
25-67, 28 -47 . 26-78 , 24-88 , 25-24  m ellékein 

Telex: 27 -573 ,
Fax: 3 4 /3 6 1 -1 2 2 /2 5 -4 1 ,

3 4 /3 6 0 -8 8 2 , 3 4 /3 61 -19 1
v ____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ y

illetve külön- 
külön is 

bérbeadó. 
Érdeklődni: 
személyesen 

vagy a 361-411 
telefonszámon 

Janky 
Miklósnál 

lehet.
'v____________________________ )

szom bat
8-12

Lakásának 
felújításában az Ön 

partnere: 
Varjas Istvánl 

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! 

Festés, mázolás, 
tapétázás! 

V arjas István  
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
*  364-369



—  OROSZLÁNYI KÉTHETES

át
A  MJ KIS TÖRTÉNELMÜNK

ÍGY KEZDŐDÖTT
A helytörténeti sorozat szerkesztője: Földi Józsefné

Templomépítőkre emlékezve
-részlet-

Kétszáz évvel ezelőtt, az 1780-as 
években épült templom Bajon, Banán, 
Héregen, Kethelyen, Kömlődön, Mocsán, 
Szendén, Tardoson, s ekkor fejeződött be 
a tatai nagytemplom építése is.

Ha nem a templom szenteléstől, hanem 
az építésről szóló határozat elfogadásától 
számítjuk egy templom történetét, akkor 
az oroszlányi evangélikus templom 200 
éves. 1785-ben egyházközségi közgyűlés 
határozott a templom építéséről. A követ
kező év tavaszán kezdődött az építkezés, 
smásfél évi munka után, 1787. szeptember 
16-án került sor a templom felszen
telésére.

Az új templom bem utatása előtt 
azonban szólni kell röviden a betelepülés
kor épített első templomról is. Esterházy 
József leveléből tudjuk, hogy a Nyitra, 
Pozsony és Trencsén megyékből 1701-ben 
érkező evangélikus szlovák telepeseknek 
az uraság engedélyezte vallásuk szabad 
gyakorlatát. Prédikátort, iskolamestert 
tarthattak, templomot, iskolát építhettek. 
1702-ben már állt is az első templomuk, s 
volt lelkészük és iskolamesterük. Avallási 
béke azonban nem tartott sokáig. 
Esterházy József sokat zaklatta a 
protestánsokat, elűzte prédikátorukat, 
iskolamestereiket, s elvette templomai
kat. Oroszlányban 1745-ben a gyülekezet 
által megválasztott prédikátort azért zár
ták a tatai börtönbe két j obbággyal együtt, 
s azért vették el a templomuk kulcsát, 
mert földesúri engedély nélkül történt a 
papválasztás. Ajobbágyoknak büntetésül 
súlyos robotszolgáltatást kellett telje
síteniük, hogy visszakapják a templom
kulcsot, s a prédikátoruk visszatérhessen.

Ezek után azonban a vallási ellentétek 
csökkentek. A 18. század második fele 
Oroszlányban is a nagy egyházi építések 
korszaka volt. 1777-ben iskolát építettek, 
s bár az első templomukat a 60-as évek
ben felújították, de a földből, fából, sövény
ből készült épület nem állhatta az idők 
viharát, és szűknekisbizonyult a számban

egyre gyarapodó gyülekezet számára, 
ezért határoztak az új templom építéséről. 
Ennek a falait már kőből és égetett téglából 
emelték. Méretei jelzik a falu fejlődését 
is: 30 méter hosszú, 10 méter széles, 9 
méter magas az épület, a tornya pedig 32 
méteres. A mennyezetig felnyúló oltárkép 
ismeretlen festő alkotása. Az Olajfák 
hegyén imádkozó Jézust ábrázolj a a három 
alvó tanítvánnyal. A szószék oldalán a 
hegyi beszédet ábrázoló fametszetlátható. 
Mind az oltárkép, mind a szószék a majki 
kolostorból került Oroszlányba több fara-

Néhány évvel ezelőtt még volt a 
városban női kosárlabda csapat, akik 
szabad idejükben játszották ezt a szép, 
gyors játékot. Pályafutásuk nem tartott 
hosszú ideig, különböző okok miatt 
széthullott a különben lelkes gárda. 
Utánuk nagy csend következett. A 
napokban viszont újra feléledni látszik a 
női nem sportág iránti érdeklődése.

-Mintegy 15 főből álló csoport jelentette 
be igényét, hogy játszani szeretnének 
szerdai napokon -mondja Jugovics József, 
a férfi csapat edzője, a sportcsarnok 
vezetője.

Kb. három hete keresték fel az OSE-t 
kérésükkel -folytatja. Szívesen tettünk 
eleget óhajuknak, hiszen a hölgyek közül 
már régebben is jártak ide mérkőzésekre, 
nem ismeretlenek előttünk. Semmiféle 
bajnokságon nem kívánnak indulni, 
mindig azok jönnek, akik éppen ráérnek.

A férfiaknál egészen más a helyzet. Az 
NB. II. középcsoportjában túljutottak a 
22. fordulón, és egyetlen vereségükkel ve
zetik a mezőnyt! Több mint két éve veret
lenek hazai pályán! Nagyszerű teljesít
mény! A csapat átlagéletkora 20 év.

gott tartó
o s z lo p p a l  
e g y ü t t .
1 7 8 2 -b e n  
ugyanis II.
J ó z s e f  
feloszlatta a 
majki ka
in a 1 d u 1 i 
s ze rz e te s -  
rendet. A 
rend vagyo
nát elárve
rezték. Az 
oroszlányi
aknak így 
lehetőségük nyílt arra, hogy a gazdátlanul 
maradt templom köveit, berendezéseit 
m egvásárolják, és felhasználják új 
templomuk építéséhez. Az orgonát 1790- 
ben vásárolták. Ezután fél évszázadig 
nem volt gond az új épülettel.

-A részlet Gyüszi László írásából való-

Mindig azzal a tudattal lépnek pályára, 
hogy győzniük kell. Ez sarkallja a fiúkat 
újabb és újabb győzelemre a szurkolók 
nagy öröm ére is. Szeretnek együtt 
j átszani, becsülik, tisztelik egymást. Mivel 
abszolút amatőrökről van szó, gyakran 
megesik, a heti edzéseken nem teljes a 
gárda munkahelyi elfoglaltság miatt. 
Ugyanez megtörténik bajnoki meccsek 
alkalmával is, ilyen esetekben az össze
állításokon változtatni kényszerül az edző.

-A jövő nehéznek ígérkezik. Az már 
biztos, hogy a rájátszásokon -az NB I-be 
jutásért- ott leszünk! A fiúk koruknál 
fogva (3-4 főről van szó) katonának 
mennek, illetve tovább tanulnak más 
városokban. Ez az “érvágás” keményen 
érinti a jövőben az ŐSE együttesét. 
Feltétlenül gondoskodnom  kell az 
utánpótlásról, amely remélem, sikeres 
lesz.

Férfi kosarasaink tehát ismét az NB II. 
legjobb csapatai között szerepelnek!

Elismerésre méltó, ahogy edző és 
játékosai ennyire eredményesen képesek 
egy üttműkö dni!

Bükki József

Női és férfi kosárlabda

Női kosárlabda tömegsport szinten
A férfiak a legjobbak között a második vonalban

Sooters
Filmkidolgozás 

rövid határidővel 
+ ajándékfilm! 
Fénymásolás!

Q O ^  Q ©  A 0 T

Papír-írószer-j áték 
Füzetek-Ceruzák-Tollak 
háztartási papíráruk a 

SootePs mellett. 
Nyitva: h-p 8-18 

szó.: 8-12
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Felmentem a miniszterhez
“A gyertyát két végén égeti”

A Hom-kormány vitathatatlanul legnépszerűbb minisztere a 49 éves Keleti György, 
a város országgyűlési képviselője, aki immár a második ciklusban tölti be megbízatását. 
A médiában szinte állandóan látható-hallható, mikor, hol kit fogad.
Elfoglalt, de ennek ellenére folyamatosan részt vesz választókörzete munkájában.

A hivatali teendők mellett ritkán van szabad ideje.
Mivel telik egy nap
ja ? Ezt szeretnénk 
bemutatni. A szer
vezésben Dán Ká
roly vo It segítségem
re, aki a miniszter 
két közvetlen mun
katársát kérte meg, 
hogy legyen kalau
zom március 28-án 
-kedden-, amikor 
nemcsak a minisz
tériumban vett részt 
a napi ügyek intézé

sében, hanem a par
lamentben is megje
lent választ adni 
kérdésekre, inter
pellációkra. 
-Vigyázz, zsúfolt 
napja lesz, tárgyal
ni fog végig, kevés 
ideje lesz a beszél
getésre- figyelmez
tet Dán, mikor köz
li, hogy mikor lehet 
menni a miniszter
hez. Nem tévedett.

Demagógia és stílus
X.Y. mond valamit, s még a végére 

sem ér, máris jön a szólam: demagóg!
Max Weber német szociológus szerint:
“Az alkotmányos állam kialakulása, 

legfőképpen pedig a demokrácia létre
jötte óta Nyugaton a “demagóg” a vezető 
politikus típusa. A szó kellemetlen mel
lékízének nem szabad elfeledtetnie ve
lünk azt, hogy nem Kleón, hanem Perik
lész viselte először ezt a nevet, aki 
hivatal nélkül vagy -ellentétben az antik 
demokrácia sorshúzással betöltött 
hivatalaival- az egyetlen választott 
hivatal, a hadvezéri poszt birtokában 
vezette az athéni démosz szuverén 
közösségét. Persze a modem demagógia 
is él a szónoklás eszközével, sőt, mennyi
ségileg iszonyú méretekben, ha arra 
gondolunk, hány választási beszédet 
kell tartaniuk a képviselőjelölteknek.”

A beszédek tartalmához járni a stílus, 
ahogyan azt előadják. Nálunk a még- 
ész érveket szakszerűen felsorakoztató 
felszólalóra is durván, pökhendin 
szólnak vissza a “mindenkori hatalom 
birtokosai”, nem is érdekli őket a mon
danivaló tartalma.

Pedig az előrelépés egyetlenlehetséges 
módja, ha szóba állnak egymással az 
ellenfelek, megoldást találnak közös 
dolgainkra.

Ellenkező esetben tényleg jönnek a 
szélsőségesen durva, népbutító dema
gógok.

S nekik fognak hinni, hiszen a másik 
oldalban akkor már csalódtak.

A nemfizetőknek áll a világ?Parancsnokok és a 
kék szalag

A szolgálati gépkocsi -mint mindig- fél 
nyolckor érkezik a Balaton utcai 
bejárathoz, ahol a földszinten várják egy 
megbeszélésre. A dolgozószobája felé 
haladtában már el is kezdődik a tárgyalás. 
Az emeleti “miniszteri folyosó” mágnes- 
zárás ajtaja a személyi kártyájával nyílik. 
Falba simuló, faburkolatú ajtók, itt is 
mágneszárak. A folyosón síri csend, a 
léptek zaját az itt-ott már kopott piros 
szőnyeg fogja fel.

HONVÉDELMI MINISZTER -tudatja 
egy kis tábla, hogy megérkeztünk. A négy
helyiséges miniszteri rezidenciába lépve 
az ízlésesen, de nem hivalkodóan beren
dezett várószobába jutunk. A minisztert 
Fürtös György parancsőrtiszt -személyi 
titkár- fogadja. Keleti tárgyalópartne
rével -miután elkéri az első kávéját- dolgo
zószobájába megy. Nem sokkal ezután 
tisztek, főtisztek gyülekeznek a váró
szobában Deák János vezérezredes, a 
honvédség parancsnoka vezetésével. A 
nyolc órakor megjelenő minisztert katonás 
tisztelettel fogadják, aki az üdvözlés után 
behívja őket és a közben megérkező Fodor 
István politikai államtitkárt az irodájába. 
A hangulaton érződik, je len tős  
kérdésekről tárgyalnak. -A tárgyalás 
közben újabb kávé.-

S  folytatás a 2. oldalon

Egyre többen tartoznak a bérlők közül 
a lakbérrel, a vízdíjjal a Városgazdálkodási 
Részvénytársaságnak.

Míg 1992-ben a díjbevételi előirányzat 
százalékában a lakbért 11%, a vízdíjat 
23% nem fizette (’93-ban 16% és 30%, ’94- 
ben 21% és 30% az arány), addig ez év első 
két hónapjában már a lakbérhátralék 
33%, és a vízdíjtartozás 50%-os. A tavalyi 
évben a 21%-os lakbérhátralék 4.786 ezer 
forintos, a vízdíj elmaradás 36%-a 3.301 
ezer forintos bevétel kiesést jelentett a 
cégnek, közvetve a városnak, hiszen a 
bérlakások tulajdonosa az önkormányzat.

A VGRT és az önkormányzat szerző
déses kapcsolatban áll egymással, ahol a 
társaság feladata az üzemeltetés, míg az 
önkormányzat feladata a források bizto
sítása. Nehezíti a helyzetet, hogy az önkor
mányzat ez évi költségvetése nem tartal
maz lakóház felújítási célra egy fillért 
sem, így ez az idén már 1.4 millió forintos 
forráshiányt jelentett a társaságnak. E 
tények hatására a társaság kénytelen 
volt ideiglenesen leállítani a vegyes
tulajdonú társasházak részére a bérlők 
után fizetendő felújítási alap utalását, 
mely nem egy társasházat nehéz helyzetbe 
hozhat.

A ma még tisztán önkormányzati 
tulajdonú 7-8 tömb nemsokára kevesebb

lehet, hiszen az országgyűlés határozata 
alapján október 31-ig jelentkezhetnek a 
bérlők megvételre. A már eddig is lelakott 
bérlemények maradnak a város tulaj
donába melyek fenntartási költségei jóval 
magasabbak, mint egy normálisan kar
bantartott lakásé, épületé, ráadásul olyan 
bérlői körrel, akiknek többsége nem tud, 
vagy nem akar fizetni.

A város önkormányzata ’93 júliusában 
emelte utoljára a lakbéreket, nem követ
te az inflációt, nem gondoskodott -bírósági 
határozat alapján- a rosszhiszemű, j ogcím 
nélküli lakáshasználók kiköltöztetéséről, 
melynek technikai akadályai is vannak. 
Nincs a városban olyan épület, ahová 
ezeket, és a még ezután erre a sorsra 
jutókat elhelyezhetné. Mint hírlik, né- 
hányan felvetették a jelenleg a Kincstári 
Vagyonkezelő tulajdonában lévő volt 
Petőfi kultúrotthon épületének ilyen célra 
való kialakítását, de ebben a kérdésben 
nem lépett a város.

A másik, hogy a megmaradó lakás- 
állomány szociális bérlakás szerepet tölt 
be, így a piaci lakbér kialakításának 
komoly korlátái vannak.

A VGRT, mint szerződéses üzemeltető 
jogi lehetőségeivel ez idáig maximálisan 
élt, de lehetőségei erősen behatároltak.

O folytatás a 3. oldalon
—  - ....... — ...................... —  i
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OROSZLÁNYI KE7HE7ES

Ez a kormány beismeri a hibáit...
Homola Csaba ezredes, a minisztérium 

parlamenti titkára érkezik és elmondja a 
miniszter délutáni parlamenti prog
ramját. Előre látszik, zsúfolt lesz az is.

Kint a fiatalos személyi titkárral be
szélgetünk. Ő már ’92 óta tölti be ezt a 
posztot, még Für Lajos idején került ide, 
s a váltás után nem cserélt az új miniszter. 
Mint mondja, a HM-ben nem volt 
“tisztogatás”, folyamatos volt a munka.

Igaz, most szó van a fiatalításról, hiszen 
a hivatásos tiszteknek 55 éves korban el 
kell menniük nyugdíjba.

-Nem érzik hátrányát annak, hogy 
megszűnt az MHSZ, és most nincs olyan 
szervezet, mely a fiataloknak előképzett
séget tudna nyújtani rádiózásból, lövé
szetből?

-A lerövidült katonaidő miatt érzi ezt a 
honvédség, de jelenleg a pénzhiány miatt 
csak gépkocsivezetésből és ejtőernyős 
ismeretekből szerveznek ilyeneket.

-Hányán segítik a miniszter munkáját?- 
kérdem.

-Négyen vagyunk a közvetlen környe
zetében -a parancsőrtiszt, a titkárnője, a 
parlamenti titkár és Dán Károly, aki a 
képviselői munkájában van segítségére- 
hangzik a válasz. De ide lehet venni a 
személyi biztosítókat is, akik mindig 
kísérik, kivéve, ha írásban kéri, hogy 
valahová egyedül mehessen.

A beszélgetésünk közben kabátján nagy 
kék szalaggal megérkezik Breucr László, 
a Honvédségi Dolgozók Szakszerveze
tének (HODOSZ, a polgári alkalmazottak 
szakszervezete) elnöke.

Tíz óra előtt távoznak a főtisztek és a 
politikai államtitkár, csak Deák János 
marad. A miniszter Breuer elé siet, s 
megdicséri a kék szalagot. A csevej baráti 
hangulatban folyik. Miután újabb kávét 
rendelnek, mindketten eltűnnek a dolgo
zószoba ajtaja mögött.

Közben az előtérben folyamatosan 
csengenek a telefonok. Kérések “K” vo
nalon, belső számokon. Ki külföldi útjához 
kér engedélyt, ki találkozót kér Keletitől. 
Beállít Gallov Rezső, az OTSH elnöke, 
csak időpontot kér, s már megy is.

A külföldi utat a személyi titkár (hatá
rozottan, de nagyon udvariasan) elrendezi, 
lehet menni a Lajtán túlra.

Háromnegyed tizenegy előtt távozik a 
honvédség parancsnoka és a HODOSZ el
nöke. A hangulat nem a legrózsásabb.

Keleti György átjön a váróba és behív a 
miniszteri irodába.

-Most van egy kis időm, beszélgethe
tünk- mondja. Befelé újabb kávét kér 
kettőnknek.

A miniszter dolgozószobája -melynek 
titkaira talán még ma is kíváncsiak le
hetnek némely ország hírszerző szerve
zetei- tágas, bútorokkal több részre tagolt. 
A falakon régi fegyverek -kardok, nyíl
puska, puskák-, a hátsó részen zász
lótartón a nemzeti zászló.

A telefonok száma? Sok. Nyomógombos, 
tárcsás, kapcsolós, ilyen-olyan, s ha már

vannak, meg is szólalnak, de csak annak, 
akit a titkárnő el őzetes kérés után kapcsol. 
Na igen, mindenkinek csak egy perc 
kellene ...

Pincér hozza a friss kávét. Miközben 
rágyújtunk, fáradtan megjegyzi: Nehéz 
volt a tárgyalás. A kormányhatározat 
alapján évi 3 százalékkal csökkentették a 
tárca költségvetését, mely több ezer 
polgári alkalmazott elbocsátását jelenti. 
S mivel nekünk három hónappal előbb be 
kell jelentenünk a munkaügyi közpon
toknak a személyeket, így csak júliustól 
tudjuk ezt meglépni, ami azt jelenti, a 
második fél évben 6 százalékos lesz az 
elvonás, mely így közel duplájára emeli az 
elbocsátandók számát.

Most már értem, miért van a HODOSZ 
elnökén a kék szalag, s hogy miért tűnt el 
a jövetelkor még megl évőj ókedv a főtisztek 
és a szakszervezetis arcáról.

Hibáztunk. A felelősség 
az enyém is ...

Beszélgessünk -szólt. (A környezetében 
természetes a tegeződés, de ez nem jelenti, 
hogy nincs meg az egy(!) lépés távolság. 
Mégiscsak miniszter.)

-Míg kint a beszélgetésre váriam, Oláh 
István  volt honvédelm i m iniszterhez  
hasonlították a mentalitását.

-Ez nagy elismerés, főleg akkor, ha va
laki tudja, hogy ki is volt ő. Számomra ez 
nagy megtiszteltetés.

■Hozzáértőként került a minisztérium  
élére. Mennyire könnyítette ez meg a minisz
teri munkáját akkor, amikor a civil ellen
őr-zést szorgalmazzák a honvédség felett?

-Könnyített annyiból, hogy bizonyos 
dolgokat jobban meg tudok érteni, át 
tudom érezni a döntések hatását.

Vannak hátrányok is, amik nem vá
laszthatók el az előnyöktől. Sok kérdésnek 
érzem a negatív hatását, de a politikai dön
tések tekintetében nem hagyom magam 
befolyásolni a katonai ismereteimtől, s ez 
vonatkozik a március 12-i kormányzati 
csomagtervre is.

Mert ez, mint minden központi pénz
elvonás, hátrányosan érinti a hadsereget 
is, de mégis azt gondolom, hogy a kilábalás

szükséges m egszigorításai -m elyek az 
állam nak 170 m illiárd  forin tot ered 
ményeznek- elengedhetetlenek.

Ez alól a honvédség sem lehet kivétel, 
még akkor sem, ha ennek kézzelfogható 
negatív hatásai ilyen mértékben érvé
nyesülnek a hadseregben.

Azonban sokkal nagyobbak lennének a 
negatív hatások, ha háromjegyű infláció 
jö n n e  lé tre  az országban , vagy egy 
kezelhetetlen költségvetés alakulna ki.

Meggyőződésem, ha ez a csomagterv 
meghozza a hatását, akkor egy, másfél év 
m úlva a hadsereg  erkölcsileg  ki tud 
egyenesedni, a költségvetésből joggal 
nagyobb részt várhat el, és ez a NATO-hoz 
való csatlakozáshoz fontos lépés lesz.

■Szóba került a március 12-i kormány- 
h atároza t. Mi a vélem énye a döntés  
közlésének módjáról?

-Úgy gondolom , ez a kormány azért 
különbözik az előzőtől, mert beismeri a 
tévedéseit és hibáit. Mint kormánytag 
felvállalhatom én is, hogy ennek a kor- 
mányhatározatnaka közlési módja valóban 
rengeteg kívánnivalót hagy maga után.

H iányoztak olyan adatok, hatásta
nulmányok, melyek kellettek volna az 
azonnali korrekt tájékoztatáshoz, jobb 
előkészítő munkával meg lehetett volna 
előzni a negatív vélem ények je lentős 
részének kialakulását.

■A miniszterek, személy szerint Ön ismerte 
a döntés előtt az anyagot ?

-A forint-leértékelésről nem tudtak a 
miniszterek. Ezt én ma is helyesnek tartom, 
mert olyan valuta-spekulációhoz vezetett 
volna, ami nagyon nagy kárt jelenthetne 
az országnak. A csomag többi része néhány 
nappal az ülés előtt vált ismertté előttünk.

Én két héttel az ülés előtt egy honvédségi 
szakszervezetis ülésen vázoltam a hely
zetet. Akkor engem megvádoltak az ott 
levők. Ma, amikor a HODOSZ vezetőjével 
találkoztam, elmondta, igazam volt, jobban 
kellett volna figyelniük az általam el
mondottakra.

■Ez a kormányhatározat milyen változást 
hoz majd a képviselői munkájában ?

-Az MSZP-frakcióban nagyon sok egyéni 
k ép v ise lő  van. Egy ilyen  határozat, 
amennyiben következetesen végre lesz 
hajtva, nem túl sok sikerélményt jelent 
majd. Azonban aképviselők nem úgy láttak 
a munkájukhoz, hogyne tudták volna, ezek 
a lépések  elengedhetetlenek  lesznek. 
Ugyanis ahhoz, hogy másfél, két év múlva 
reá lis  m értékű  n yu gd íjem elésrő l, a 
szociális juttatások emeléséről tudjunk 
beszélni, ezeket alépéseket meg kell tenni. 
A gazdaság beindulásához, ami alapot 
jelent a költségvetés számára a szociális 
ellátások növeléséhez, szintén szükséges 
a tervben megfogalmazottak következetes 
véghezvitele.

Ezért úgy gondolom, ugyanolyan őszin
teséggel kell beszélj ek az emberekkel, mint 
eddig.

Ugyanakkor el kell mondjam, tapasz
talatom szerint nem egyformán negatívan
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OROSZLÁNYI KÉTHETES
Z> folytatás a 2. oldalról

fogadják akormánydöntést azország egyes 
helyem. Más a helyzet a fővárosban, egy 
kisvárosban, egy faluban. Vidéken nem 
fogják fel olyan tragikusan, mint például 
Pesten, hiszen a falun, a kisvárosban élők 
úgy fogalmaznak, hogy őket nem érinti 
majd olyan mértékben a szigorítás, mint 
például a fővárosban élőket, és jogosnak 
tartják, hogy a nagyobb kereset mellett 
nagyobb legyen az elvonás is.

Úgy veszem észre, a saj tó sokkal rosszabb 
képet fest a tömeghangulatról, mint az a 
valóságban van.

Ennek ellenére úgy vélem, az 
ország lakosságának je lentős 
része megérti ezeket a szigorító 
intézkedéseket.

-Mikor várható kézzel-fogható 
ered m én ye ezek n ek  a sz ig o 
r ítá sok n a k , m ikor lesz  é r 
zékelhető a javulás?

-Tavaly augusztusban -amit 
ma már mindenki elfelejtett- a 
korm ány e lső  in tézk ed ése i 
egyikeként 8 százalékkal leér
tékelte a forin tot, és sem m i 
hatása nem volt. Most hasonló 
leértékelés történt, hozzátéve a 
negyedéves csúsztatásokat, a vám pót
lékot. Fél év múlva látnunk kell, hogy a 
dolláregyenlegünk, az export-import arány 
miként fog  alakulni, bevétel a költség- 
vetésben miként fog jelentkezni. S ugyan
csak félév kell ahhoz, hogy érzékelhető 
legyen a szociális kiadások átrendezésének 
hatása.

Ezekhez jön  az egyetemi tandy, ami kö
rül most nagyon nagy lángok csapnak fel, 
de arról elfeledkeznek, hogy az állam, 
függetlenül attól, ki, m ilyen felsőfokú 
iskolában tanul, 65 ezer forintot biztosít 
tanulónként. A jelen legi rendszer nem 
veszi figyelembe, ki hogyan tanul, mennyit 
dolgozik az iskolájában. Most dolgoznak 
azon, ki lesz az, aki tandíjmentességet 
élvezhet. Nem etikus, hogy a kettes, hármas 
tanuló ugyanolyan elbírálás alá esik, mint 
aki tisztességesen , a tudásért já r  az 
egyetemre.

-Úgy érzi, változni fog  a csom agban  
megfogalmazottakkal szemben az emberek 
ellenérzése?

-Igen , h iszen  ahogy k ia laku lnak  a 
végrehajtás pontos elemei, úgy látják majd 
be, a széles tömegeket nem sújtja az intéz
kedés olyan mértékben, mint ahogyan azt 
most látják.

Mi nem rombolni akarunk, hanem szeret
nénk megállítani azt a folyamatot, mely az 
országot súlyos pénzügyi válság felé viszi. 
Ez m indannyiunk közös feladata kell 
legyen, mert ha nem sikerül, a jelenlegi 
szigorításoknál is keményebb lépéseket 
kell megtennie a kormánynak.

Dr. Torgyán: A kormány 
legnépszerűbb tagja ...

Kopognak, a titkárnő finoman figyel
mezteti a minisztert, itt a következő ven
dég. A Népszava riportere készít interjút 
Erdélyi Lajos ezredes, sajtószóvivő 
jelenlétében Keletivel.

Az előtérben -egy tolmáccsal együtt
várakozik a Reuter és a BBC tudósítója.

Engem Fürtös meginvitál ebédre. A 
miniszter nem ebédel?-kérdem.

Ritkán -jön a tömör válasz. Míg kifelé 
megyünk, újabb kávét hoznak. Ekkor már 
kint féltőén megjegyzik: Ez már sok lesz. 
(Talán még igazuk is van.)

Ebéd után vissza a váróba, ahol 
megjelenik a miniszter, Idkíséri a népsza- 
vás hölgyet, és invitálja a külföldi 
újságírókat. Erdélyi velük tart.

Közben újabb tárgyalópartnerek 
érkeznek, engem pedig Homola Csaba

hív át magához. Elmondja, ma a kérdések 
és az interpellációk miatt megy át a 
parlamentbe a miniszter, valamint a 
lengyelországi lőgyakorlat engedélyének 
szavazására, hiszen magyar katona csak 
az országgyűlés határozata alapján mehet 
fegyveresen külföldre.

S míg megyünk át a parlament felé, 
kérdem: Ilyen fáradtan, nyúzottan jelenik 
meg a parlamentben a miniszter?

-Figyeljem meg -jön a válasz-, mikor át
ér a Kossuth térre, nem lehet majd észre
venni a délelőtti hajtást. -Hm. Igaza volt.

A délelőtt folyamán a parlamenti titkár 
többször is egyeztetett a miniszterrel az 
interpellációval és a lengyel úttal kapcso
latban, a leírt szöveg már átadásra került 
Keletinek.

Az ország háza most is, mint mindig, 
megragadja a belépőt szépségével. Képvi
selők, diákok, diplomaták, újságírók 
serege lepi el az épületet.

Keleti már a helyén ül, mikor elfoglalom 
helyem a sajtópáholyban, a FIDESZ- 
frakció mögött. Folyik az “azonnali 
kérdések órája” . Kevesen vannak a 
teremben, nincs szavazás, csak kérdés és 
válasz.

Háromkor kezdődik a “kérdések órája”. 
Itt, ha az időbe belefér, a honvédelmi 
miniszternek is jut egy kérdés. Azonban 
kifütnak az időből, akárcsak az inter
pellációval. Marad a következő hét kedd
jére a miniszter -vagy a politikai állam
titkár- szereplése.

Háromnegyed öt előtt kezdődik a szünet, 
már akinek, hiszen az MSZP-frakció ülést 
tart, melyen Keleti is részt vesz. Visszafelé 
tart a terembe, egy újabb kávé után már 
látszik rajta a nap. Nem lehet sokáig 
titkolni a fáradtságot.

S most kezdődik csak a neh eze, a lengyel- 
országi lövészet kérdése. A fideszes 
Wachsler Tamás megszorongatj a a minisz
tert. -Most joggal- mondja az SZDSZ-es

Mécs Imre, a Honvédelmi Bizottság 
elnöke, akitől a szünetben arról 
érdeklődtem, milyen partner Keleti 
György, mint miniszter.

-Keleti már négy éve népszerű civil 
politikus, olyan, aki jól végzi a dolgát. 
Ugyanakkor nem válik hátrányára, hogy 
több, mint két évtizedet tagja volt a 
honvédségnek.

Vannak vitáink, amit egy barátságos 
focimérkőzés hangulatávaljellemezhetek, 
az észérveket hamar elfogadja, és nagyon 
sokszor azonosan gondolkodunk. Rész
letekben lehet különbség, de összességé
ben azonosan ítéljük meg a honvédelem 

kérdéseit.
S ha már a szünetben össze

futottam dr. Torgyán Józseffel, 
az FKGP elnökével, őt sem 
hagytam ki egy kérdés erejéig, 
mondjon véleményt Keletiről.

-Keleti György kétségkívül a 
kormány legnépszerűbb tagja- 
mondja.

Korrekt, diplomatikus em
bernek ismertem meg. Szakmai 
munkájáról nem akarok nyilat
kozni, azt tegye meg a kor
mányfő, de vitathatatlan, hogy 
népszerű a katonák, a poli

tikusok között. Ennek is betudható, hogy 
mint egyéni képviselő az első fordulóban 
ju tott be -immár másodszor- az 
országgyűlésbe.

Molnár Ferenc

O folytatás az 1. oldalról

Nem fizetnek a bérlők!
Jelenleg patthelyzet van. Van 47jogerős 

bírósági végzés, vannak notórius nem
fizetők, nincs helyiség, ahová elhelyezhe
tők lennének. A város meg elnéző a 
becsületes bérlők és a város tisztességes 
polgárai kárára.

Pedig valószínűleg lennének boldogabb 
új tulajdonosai a kom fortos, össz
komfortos, két-, háromszobás bérla
kásoknak, melyekben jelenleg a birtok- 
háborítók élnek.

Előrelépést jelenthet, hogy kb. 2 éves 
szünetelés után ismét működik a végre
hajtó a megyében, valamint az önkor
mányzat korábbi döntése alapján -mely 
szerint egyes közüzemi díjakat adók 
módjára az önkorm ányzat behajt- 
távfűtési díjak után a lakbérhátralékkal 
is tudnak a városi végrehajtókfoglalkozni. 
Ennek köszönhetően talán külön 
választhatók azok, akik nem tudnak 
fizetni szociális helyzetük miatt, és azok, 
akik nem is akarnak fizetni.

Ugyancsak biztató, hogy -a VGRT 
tájékoztatása alapján- az önkormányzat 
illetékes bizottsága napirendjére vette a 
probléma tárgyalását.

Fentiekből egyértelműen látszik, az 
önkormányzat -mint tulajdonos- számára 
tovább nem halasztható e rendkívül 
összetett politikai, szociális és gazdasági 
összefüggésekkel bíró problém akör 
megoldása.

M.F.
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Húsvéti sibiribi
Szlovák hagyományok a faluban

(Az alábbi írás a Helytörténeti füzetek V. része és Varga Istvánná (Mariska néni), 
a szlovák tájház gondnokának elbeszélése alapján készült.)

Nagy szüléink idejében a húsvét előtti 
készülődés a takarítás jegyében telt a 
falusiak között. Ha az időjárás engedte 
kívülről lemeszelték a házak falát és fel
simították a téli idő alatt jól megtaposott 
fóldesszobát.

Az első húsvéthoz kapcsolódó szokás 
nagypéntek hajnalán vette kezdetét. Az 
ősök hagyománya szerint le kellett menni 
a “Cigány folyó”-ra mosakodni, mert ott 
akkor Krisztus vére folyik, s aki abban 
megmosakszik, az széppé és egészségessé 
válik. A Svandabereg-patakot hívták 
“Cigány folyó”-nak. Akiknek a telke a 
patakig ért, azok csak lementek a kert 
végébe és úgy mosakodtak meg. Másoknak 
többet kellett gyalogolni, de aki hitt benne, 
lett-légyen az férfi vagy nő, napkelte előtt 
már a víz körül sündörgött.

“Acsobbanó, bugyborékoló víz hangjától, 
a fiatalok csivitelésétől hangos volt a 
vidék. Beálltak a patakba, arcukat, kezü
ket, lábukat mosták. Közben hangzott a 
versike: Rucsicsky, nohicsky, behajte!
(Kezecskéim, lábacskáim, ne fáradjatok 
el!)”

“Hogy az öregek, betegek, rosszlábúak 
is élvezhessék a tavaszi felfrissülés illú
zióját, nekik a fiatalok vittek cserép 
csuporban, köcsögökben, kannákban 
vizet.”

“Nagypéntek reggelén sokan késle
kedtek a begyújtással.”

“Volt, aki délig sem rakott tüzet, hogy 
oda ne menjen a bolha, legfeljebb mogyo
rógallyal főztek, amely füst nélkül ég el. 
Voltak, akik vallási 
okokból sem gyújtot
tak be ezen a napon, 
mert, mint mondták, 
aki begyújt, Krisztus 
urunkat égeti.”

“Húsvét ünnepéhez 
különösen érdekes, a 
vidéken viszonylag rit
ka népszokás fűződik.
Húsvét előtti hetekben 
a legények járták a 
füzeseket, folyóparto
kat. Vesszőt kerestek, 
vékonyát, hajlót. Szé- 
gyellte is magát az a le
gény, aki nem font ma
gának vesszőkorbá
csot, ún. sibiribit, mert 
az élelm esebbek el
szedték előle a vessző javát. Hét vesszőből 
gömbölyű, kilenc vesszőből négyszögletes 
sibiribit fontak. A sibálásban részt vett a 
falu férfinépének apraja-nagyja, kisgye
rektől huszonegynéhány éves, még nőtlen 
legényekig. Á ltalában másfél méter 
hosszú, néha bolondságból 4-5 m hosszú 
korbácsot is kötöttek, és azt vagy hat 
legény vitte énekelve az utcán.”

“Belépve a lányos házba, a legények 
megkérdezték:
4 - -    ■ —   : -----

-Szabad-e sibiribizni?
-Hát persze, hogy szabad - bátorodott a 

leányzó.
Sibi ryby masné ryby 
Pat kolacsku za rybacsku 
Kazal kadlecs aj kadlecska 
Aby dala dve vajicska 
Estek, temu kus kolacska 
Kus kus, kus jako ci ema 
bila hús.
(Füves szöcskék, halacskák, zsíros 

halacskák! Vesszőzésnek öt kalács az ára. 
Takács mondja és Takácsné: adj két 
tojáskát meg egy kalácskát, nagyot, 
nagyot, nagyot, mint egy szép tarka liba.)

Hangzik a versike, miközben suhog a 
korbács. Az első legénynek van jogában 
jól elverni a lányt, a többinek csak mér
sékelten. A verésért még piros tojás, pá
linka, bor is járt, hiszen célja az életerő, 
frissesség, termékenység fokozása.”

A háború előtt már elterjedt a locsolás 
is, ami kezdetben kútvízzel vödörből, 
később szódásüvegekkel is történt. A 
vesszőzés hagyományát ma már kevésbé 
lelkesen, de még mindig művelik a falusi 
fiatalok.

Hogy hogyan kell fonni a sibákot? Azt 
már jószerivel csak néhány kosárfonó 
mester tudja; ilyen Kostyál János is, aki 
idén hetekkel húsvét előtt bemutatta 
tudományát a falusi kultúrotthonban. Azt 
mondja, a sibákhoz egy évnél fiatalabb 
fűzfavessző kell, s abból minden évben 
több tucatot fon meg a legények számára.

(fór)

Húsvét, de 
mikor?

A keresztény egyház Jézus Krisztus 
feltám adását ünnepli húsvét vasár
napján. Húsvét a változó egyházi ünnepek 
m eghatározója (pünkösd, Űrnapja, 
hamvazószerda), s ezek időpontja attól 
függ, mikorra esik húsvét, ami szintén 
nem foglal el állandó helyet a naptárban.

Nagy Konstantin római császár volt az, 
aki engedélyezte a birodalom ban a 
keresztények szabad vallásgyakorlatát. 
Ez az első keresztény császár hívta össze 
325-ben a niceai zsinatot, ahol azon kívül, 
hogy az Isten “lényegéről” vitatkoztak, 
meghatározták a húsvétszámítás módját 
is. Eszerint azt mindig a tavaszi napéj
egyenlőséget (ekvinokcium) követő első 
holdtölte utáni vasárnapon kell tartani. 
Ezzel valamennyi változó egyházi ünnepet 
csillagászati eseményhez kötötték.

A Julián-naptárból adódó szökőévek 
kiigazításai miatt az ekvinokcium hol 
március 20-ára, hol 21-ére esik, a zsinat 
azonban március 21-ét rögzítette a 
számítás alapjául. (Meg kell említeni, 
hogy a caesari naptárreform hiányosságai 
miatt a napéjegyenlőség folyamatosan 
elcsúszott a dátumhoz képest, ezért volt 
később szükség a Gergely pápa által 
kidolgoztatott új naptárra, ami a négy- 
évenkénti szökőnapok mellé a 400-zal 
osztható százas éveket is felvette.)

A húsvétszámítás az aktuális teliholdtól 
függ, ami 29 és fél naponként újul meg, s 
mivel periódusa nem osztható el mara
déktalanul az év napjainak számával, 
ezért a Hold fázisai természetesen mindig 
más napra esnek az év során. A zsinati 
határozat alapján legkorábban március 
22-én, legkésőbben pedig április 25-én- 
lehet húsvét vasárnap.

Nézzünk erre két példát.
Ha március 21. történetesen vasárnap

ra esik és éppen akkor van holdtölte is, 
abban az esetben a következő holdtölte 
április 19-én, hétfőn lesz, s a legközelebbi 
vasárnap április 25-én.

Másik szélső esetben ha március 21. és 
a telihold szombaton találkozik, ily módon 
másnap már húsvét vasárnapja virrad 
fel.

1995-ben április 15-én, szombaton 
következik be a tavaszi napéjegyenlőség 
utáni el ső holdtölte, ezért ünnepeljük idén 
húsvétot április 16-17-én.

Forgács József
Kostyál János által készített sibákok

Művelődési Központ és Könyvtár 
programja április 10-től 23-ig

10-én Zenebarát Klub 
12-én 19 óra Győri Nemzeti Színház :

Mágnás Miska (bérletes előadás)
15-én 17 óra, 19 óra Toplistás film: Junior 
19-én 8,30, 10,30 Oviszínház

Csörgősipka színház: Bohóc parádé

21- én 17 óra Az én bioszférám 
(Környezetvédelmi kiállítás megnyitó)
22- én 17,45 Toplistás film: Édes hármas 
(színes amerikai filmvígjáték)
22-én, 23-án 9 órától REIKII. tanfolyam



OROSZLÁNYI KÉTHETES

Mit ünnepeljünk húsvétkor?
Nézem a televíziót, és látom benne, 

hogy a művelődési miniszter kéri az igaz
gatókat: rendeljenek el saját hatáskörük
ben tanítási szünetet nagypéntekre. 
Ezáltal is megmutatkozhatna: avilágnéze- 
til eg sémi eges i skola tolerálj a a keresztény 
érzületet. Elgondolkodtató dolog. Noha a 
kivitelezés megint felemásra sikeredett, 
azért az elgondolás szép: tiszteljük a több
ség - vagy a kisebbség -hitét, ne legyen 
akadálya az ünnepnek a tanítási nap.

R endszerváltoztató társadalm unk 
zavara isnyilvánvaló ebben: a régi divatok 
jönnek elő megint, vagy tartós értékekről 
van szó, amire az iskolának is figyelnie 
kell. Mitől ünnep ez a nap? -kérdezik so
kan tőlem is. Egyházi ünnepről lévén szó, 
lassan törvényszerű, hogy magyarázni kell 
ma már: mi történt nagypénteken? Mit 
ünnepiünk húsvétkor? A templombaj áró 
emberek számára könnyen adódik a 
válasz: nagypénteken Jézus Krisztus 
megváltó halálára emlékezünk, aki Isten
től jött és magára vállalta az emberek bű
nét, ártatlanul meghalt a kereszten.

Húsvét pedig azért ünnep, mert Jézus 
ezen a napon támadt fel, és az a remény 
csillant meg ebben, hogy ez egyszer min
denkinek sikerülhet.

Dehát elvárhatjuk-e a nemhívőktől is, 
hogy hasonlóképpen érezzenek? Mit 
csinálnak ők ezen az ünnepen?

A karácsonyinál sokkal könnyebb a 
helyzet. Azt a szeretet ünnepeként magá
énak fogadta a profán világ is. Jézust az 
emberjóság szimbólumának tekintik. 
Születésnapját ünnepelni ajándékokat, 
és kellemes családi együttlétet jelent ma 
már mindenkinek.

Na de valaki halálát és feltámadását 
ünnepelni?!

A húsvéti szokások lassan elvesztik régi 
formájukat és kiüresednek.

Pedig a piros tojás vagy a locsolkodás 
népi rítusa éppen a feltámadásra utaltak, 
ezt próbálták tapasztalható közelségbe 
hozni. Ahogy egy élettelennek látszó 
tojásból a szemünk láttára bújik elő egy új 
élet, talán ez történik velünk is a halál 
után. A fűzfa ága is kivirágzik tavasszal, 
pedig még levél sincsen rajta. Csak víz 
kell hozzá és meleg. Innen van a barka
szentelő és a lányok megöntözése, hogy el 
ne száradjanak.

Ezek a termékenységkultuszból merítő 
szokások azonban nem tudják már a hús- 
vétot úgy a köztudatba emelni, ahogy a 
karácsony esetében történt.

A piros tojás gyűjtése helyett pénzva
dászat folyik és a vízzel locsolkodást is 
felváltotta valami giccses kölnibemutató. 
Hol van már itt a feltámadás hite, vagy

Bányász Klub programjai
Április 8. Vállalkozói nap, majd baráti est 
(szervezni a Szaldó Bt.)
9. 18,30 Termékbemutató 
11. 10,30 Termékbemutató 
16.19,30 LOCSOLÓ bál,

zenél az ÚJ ATLANTIC 
23. 17,00 TEREFERE táncest nyugdí
jasoknak

másoknak az élet csodája feletti öröm, 
amit ez jelentett? Sajnálom korunk gyer
mekeit, mit jelenthet nekik nagypéntek 
és húsvét? Szünetet az iskolában?

Láttam Fodor Gábort a Tévé Híradóban, 
mikor arra kérte az iskolaigazgatókat, 
legyen a nagypéntek iskolaszüneti nap. 
Elgondolkoztam ezen és az jutott eszembe, 
volt még abban a híradóban más is. Hely
színi tudósítás Boszniából, terrorcselek
mény a japán metróból, egy vallási szekta 
részéről, képek a gázai övezetből, Jézus 
szülőföldjéről, lövöldözés Budapestről.

Ölik egymást szerbek és muzulmánok, 
arabok és zsidók, keresztények és keresz
tények.

Gondolom, lehetne ez az ünnep az élet 
ünnepe is!

A híradóban évfordulóra és emlékeztek. 
50 éves képek a második világháborúról. 
Most egy lengyel filmrendező beszél: 
"Voltam Auschwitzban, benne voltam a 
Sonderkommandóban és túléltem ezt az 
egészet. Talán én magam égettem el az 
apámat. Ezek után nem élő vagyok, hanem 
túlélő.” Ez a mi korunk! Mindnyájan 
túlélők vagyunk! Ünnepelhetünk-e még 
húsvétkor? A keresztények úgy tartják, 
az élet legyőzi a halált. Lehetne ez a nap 
a remény ünnepe is!

Zelk Zoltán írta ezt a verset felesége 
halálakor:

Péntek és vasárnap 
Az Isten meghalt pénteken 
és feltámadt vasárnap.
Hát, hogy adnálak tégedet 
a férgeknek, a sárnak.
Még van szemem, hát csak vagyok, 
Csak konok hitem láthat.
De elmúlnak e péntekek, 
és eljő a vasárnap.

N agy Jenő

Nem zárnak be 
iskolát, óvodát

Az ország több településén is kék 
szalaggal, petíciókkal, tüntetésekkel til
takoznak a szülők és a pedagógusok áz 
oktatást érintő szigorító intézkedések 
tervezetei ellen. Városunkban ugyanakkor 
a felszínen minden csendes, pedig a kép
viselő-testület határozata alapján május 
31-ig átvilágítják a város iskoláinak mű
ködését. Mint szerkesztőségünk megtud
ta, ezek még nem kezdődtek meg, azonban 
a vizsgálat céljai már körvonalazódnak. 
Eszerint -mint Schmidt József (MSZP), a 
művelődési bizottság elnöke elmondta-, 
az intézményi költségvetéseknek az azo
nos tartalmú sorait nézik meg, valamint 
a tantárgyfelosztások, a tanuló- és a nap
közis csoportok és a tagozatos órák 
arányait, költségeit elemzik.

Természetesen figyelembe veszik az 
egyes iskolák eltérő szakosodását is, de 
itt is az ésszerűség, a “gazdaságosság” a 
meghatározó. A teljes körű elemzéseknek 
kell arra is választ adni, mennyire tudja 
egy-egy iskola biztosítani az alapellátás 
feltételeit, milyen plusz szolgáltatást tud 
nyújtani a diákoknak a költségvetésből.

Mindezek az iskolák szeptemberi pénzü
gyi indításához és a jövő évi pénzügyi 
tervek elkészítéséhez szükségesek, hiszen 
eddig nem állt a képvi sel ők rendelkezésére 
egy egységes, minden intézményre vonat
koztatható kimutatás, s ezért arány
talanságok is előfordulhattak az iskolák 
költségvetésében.

Modrián Vilmos, a bizottság fideszes 
tagja szerint a városban nem lesznek óvo
da- iskolabezárások, pedagógus elbocsá
tások annak ellenére sem, hogy többen is 
-szerinte felelőtlenül- hangoztatják ezt.

Volt, lesz PC-klub?
Március 20-án tartotta utolsó foglalkozását a művelődési központ számítógépes 

klubja. Az ok prózai: egy alapvető dolog hiányzik a működéshez, maga a számítógép. 
Történetesen arról a kalandos sorsú PC-parkról van szó, amit vagy egy évvel ezelőtt 
megbújtak a “Betonéból, de aztán a rendőrség segítségével mégiscsak előkerült. No, 
nem újabb lopás történt, ám, hogy pontosan mi, azt a gépek tulajdonosa, a számítás- 
technikával foglalkozó ITEM Kft. ügyvezetője tudja elmondani.

Kéménczi István: 1992 végén 5 darab kompjútert adtunk a művelődési központ hasz
nálatába, és ezzel indult el az elsősorban fiataloknak szóló PC-klub. A felajánlást azért 
tettük, mert érdekünk volt, hogy minél többen szerezzék meg a számítógép kezelésének 
ismereteit. Előfordult a kezdetekben, hogy húszan-harmincan is bezsúfolódtak a szűk 
terembe, tehát a kezdeményezés sikeres volt. 1993-ban számítógépes tanfolyamokat 
indított a művelődési központ, ezért tízre bővítettük az átadott PC-k számát. Akkoriban 
még viszonylagosan korszerűnek számítottak ezek a 286-os AT-k. Értékük azonban a 
legújabb fejlesztések megjelenésével rohamosan csökkent. Mivel a tanfolyamok időköz
ben megszűntek (részben azért, mert a gépek elavultak, valamint erősen apadtak az 
igények az alapfokú számítógépes tanfolyamok iránt), s a társaságnak igazából semmi 
haszna nem származott abból, hogy a gépek ott állnak, ezért úgy döntöttünk, hogy 
eladjuk azokat, mielőtt nullára íródnának.

Úgy háromszázezer forintot remélünk a megmaradt hét masináért, ebből legalább 
ki tudjuk fizetni a helyi adónkat. Nos, ezért mondtuk fel a “művközpont”-tal kötött 
együttműködési megállapodásunkat, és ez vezetett el az utóbb már egyre kevesebb 
érdeklődővel működő számítógépes klub megszűnéséhez.

Modrián Vilmos népművelő nem örül az ITEM lépésének, de nem is aggasztja 
különösebben. Mint elmondta, megkereste az intézményt egy cég, mert helyiségre 
lenne szükségük egy átképzési tanfolyamhoz. Várhatóan 10 darab 386-os PC lesz az 
oktatás eszköze, s a művelődési központ mindent meg fog tenni a gépek ideális 
kihasználása érdekében. Forgács
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Egy értékpapír - s ami mögötte van
OTP OPTIMA ÉRTÉKPAPÍR ALAP -látható mostanában több 

napilapban. Mi is ez az új befektetési jegy ? -kérdeztük dr. Havasi Ferencet, 
az OTP oroszlányi fiókigazgatóját.

-Ezt a befektetési jegyet az OTP bocsátja ki, mely különböző előnyöket 
jelent a vásárlónak.

-Az egyes pénzintézetek különböző letéti- és takarékjegyeket hoznak 
forgalomba. Mennyiben más ez az értékpapír? Menny ivei jár jobban az, aki 
az OPTIMÁT vásárolja meg?

-Az egyik lényeges előny, hogy az adóból leírható és így akár maximum 
az éves személyi jövedelem adó 50%-át is visszakaphatja az OPTIMA 
vásárlója. A másik, nem csak készpénzért lehet megvenni, hanem a most 
lejáró 1995/III. és az 1995/IV. sorozatú kincstáijegyeket is elfogadjuk 
ellenértékként.

S talán a legfontosabb: a jegyzési árak diszkont árak, ami azt jelenti, 
hogy aki április 7-ig jegyezteti az OPTIMÁT, az a 10 ezer forintos név
értékért csak 9.910 forintot, aki április 10. és 14. között veszi meg, az 9.950 
forintot fizet csak érte. Természetesen ezen idő után is lehet jegyeztetni 
OPTIMÁT április 21-ig, de ekkor már névértéken, vagyis 10 ezer forintért.

A kedvező ár mellé még magas kamat is párosul, mert az OPTIMA az egy 
év letelte után 27%-os kamatot biztosít, mely jelenleg az egyik legnagyobb 
kamatot jelenti.

-Az eddig elmondottak már önmagukban is vonzóvá teszik az OTP 
OPTIMA jegyet.

-így van, s ehhez jön még, hogy tőzsdére is visszük, mely így még 
magasabb hozamot hozhat a vásárlónak.

-Na de a tőzsdén árfolyamvesztés is lehet!
-Igaz, de az OTP vállalja, hogy a mindenkori tulajdonosnak -hiszen az 

OTP OPTIMÁT szabadon lehet adni-venni a mindenkori tulajdonosnak, 
legyen az magán- vagy jogi személy, ebben az esetben is biztosítja a 27% 
kamatot.

-Akiknek az OTP OPTIMA Értékpapír Alap felkeltette az érdeklődését, 
milyen teendőik vannak?

Jöjjenek el az oroszlányi OTP fiókba, és legalább 50 ezer forint névértékű 
OPTIMÁT jegyezzenek diszkont áron.

Természetesen azok, akik nem óhajtják otthon őrizni az értékpapírjukat, 
megtehetik, hogy letéti szerződés vagy tőkeszámla nyitása után nálunk 
hagyják, és mi őrizzük azokat minimális kezelési költség fejében, de nagy 
biztonsággal.

Energiagazdálkodás=?
A megfejtésből megtudhatja, mi a haszna az 

energiagazdálkodásnak, valamint azt is, hogy 
milyen számítástechnikai eszközöket forgalmaz a 

TRANSMIT-POWER BT.
A helyes választ beküldők között 3 db 500 forintos 

ajándékot sorsolnak ki.
Vízszintes: része; 5, Becézett
I, A megfejtés I. része; 10, női név; 6,
Rész ember! 11, Húros hang- Részvénytársaság;

KAPOCS Műszaki bolt 
népek barátsága u. 6/a .
(Lakásszövetkezet épü lete)

Lakatok, ajtó- és ablak
kilincsek: biztonsági 

zárak- zár cím kék, 
bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok 
és kéziszerszám ok.

Kedvező árakkal várjuk 
Önöket!

Nyitva tartás: 
hé tfőt ől - pén teld g : 

8-12 és 13-17 óráig, 
szombaton: 8-12 óráig

Vagyonvédelmi szaküzlet 
Oroszlány, Rákóczi út 1.

Biztonságban akarja tartani 
értékeit? Lakást újít fel? 

Szeret barkácsolni? 
Mindehhez kínálunk : 

riasztókat, biztonsági zárakat, 
pénzkazettákat, lakatokat, 

4 /tó- és ablakki]intéseket, 
zárcimkéket, bútorzárakat, 
Reisser csavarokat, olasz 

rögzitéstecbnikai termékeket, 
élfóliákat, villanyszerelési 
anyagokat kedvező áron. 

Nyitva tartás: 
h étfőtől-péntekig :

8-12 é s  13-17 óráig 
szom baton : 8-12 óráig.

TRANSM IT - POWER  
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS M ŰSZAKI 

FEJLESZTÉSI MÉRNÖKI BT.

CENTRALPOINT 
COREL 

IIARDVARD 
GRAPHICS 
MICROSOFT 
SYMANTEC 
Word Perfect 

Novell 
szoftverek!

HP- 
NYOMTATÓK

Hewlet-Packard 
perifériák 

tintasugaras és lézer- 
nyomtatók! 

Logitech-Dexxa 
egerek és scannerek. 

Intel hálózati termékek.

Irodánk a HUBER UZI.ETHAZ I. emeletén található. 
Telefon/fax: 361-122/1508 

Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombat: 9-12-ig

szer; 12, Férfinév; 13, Króm; 
14, Becézett női név; 15, Orosz
lányi Sport. Egyesület; 17, Sérü
lés a bőrön; 19, SY! 20, Kézi
rathoz kell; 23, London első 
embere (Lord ..); 25, Ró; 26, 
Kelme; 29, Ál arcos hős; 30, 
Törött agancs! 32, Némán régi; 
33, A megfejtés III. része; 35, 
Betegség; 36, Személyes név
más; 37, Kevert Lala; 38, ... 
hajnal; 39, HKÁ! 40, Fél arca! 
41, Néma Tomi; 42, Magné- 
zium;43,Pára! 44, Vasat,papírt 
vesz; 47, Angol férfinév; 48 
Angol város! 49, A megfejtés 
IV. része; 53, Tagadószó; 54, 
Semmikor;
Függőleges:
1, Szép mozgású; 2, Férfinév; 3, 
Föld alá rejt; 4, A megfejtés II.

7, Kiutáló része! 8,
O volt a rengeteg
ben; 9, Vulkán 
része! 15, Erőszak
kal elvesz; 16, Kato
naságba beoszt; 18,
Irány; 20, Húros 
hangszer; 21, Repü
lőtér; 22, A meg
fejtés V. része; 24, Amerika 
része! 27, Dunántúli község; 28, 
Motormárka; 31, Átló része! 33, 
NATO egynem ű betűi; 34, 
Annál lejjebb; 35, Kockadarab! 
38, Édesség; 40, Ebből lesz a 
növény (névelővel);
42,Magnézium, kén, nitrogén; 
45, Fertőtlenítő szer; 46, Illeték 
a határon; 50, Zenei elem! 51, 
Táskában van! 52, Kötőszó.
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Ingyenes jogi tanácsadás a Művelődési Központ és Könyvtárban 
minden szerdán!

Páratlan héten: dr. Kaestner József ügyvéd, 
páros héten: dr. Sunyovszki Károly ügyvéd.

Tisztelt Vállalkozók!

A m űvelődési központ 
nagyszabású gyermeknapi 
programra készül. A rendez
vények az MKK-ban és az 
előtte lévő tér szabadtéri 
színpadán lesznek.

Kérjük, támogassák Önök 
is a gyermekek ünnepét!

Várjuk együttm űködési 
javaslataikat.

További inform ációkat 
Modrián Vilmos szolgáltat a 
361-327-es telefonszámon.

Nem kell utaznia!
Oroszlányban is 

elkészítjük 
nyomtatványait, 

szórólapjait, cég- és 
termékismertetőit 

(szerkesztés, 
nyomtatás 

A/3-as méretig) 
Reklám tervek 

készítése!

MONTÁZS
Marketing Iroda Bt. 

Oroszlány, 
Fürst S. u. 13. 
Telefon, fax: 

361-122/14-14

Aki itt hirdet, azt 
megismerik! 

Neki megy a bolt. 
Ön ismert? Nem ? 

A k k or... Hirdessen a 
KÉTHETESBEN! 

Igen? Akkor is 
hirdessen a 

KÉTHETESBEN, s még 
többet nyerhet!



OROSZLÁNYI KÉTHETES

Felhívás felújítási munkára!
A Vértesi Erőmű Rt. Oroszlány és 

környéke vállalkozói részéről 
ajánlatot kér a tulajdonában lévő 

bányaigazgatósági épület 
felújítására.

Az ajánlat tartalmazza:
-a földszinti és I. emeleti irodahelyiségek 

padlóburkolatának (parkettaburkolat) 
felújítását,

-a II. emeleti irodahelyiségek felújítását, 
mely tartalmazza a padlóburkolat szükség 

szerinti javítását vagy cseréjét, a 
helyiségek festését, mázolását, a meglévő 

kézmosók felújítását.
A felújítással kapcsolatban felmerülő 

egyéb kérdésekre 
képviselőnk. Pataki Imre 

(Vért Oroszlányi Üzemigazgatóság,
S  360-255/31-90) rendelkezésre áll. 
Az ajánlatokat a Vértesi Erőmű Rt. 

címére képviselőnkhöz szíveskedjenek 
eljuttatni 1995. április 30-ig.

EGY IGAZI AKCIÓ!
ISMÉT CSAK OROSZLÁNYBÓL!

Kőműveseket és építőiparban jártas 
szakembereket, vagy brigádokat 

alkalmaznék.
Érdeklődni napközben 

reggel 9 órától 16 óráig a 361-411/12melléken, 
este 20 órától a 06-23/343-317 számon lehet.

INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
E> B a k on y szora b a th e ly en

4.80x3.80-as padlástérbeépítéses 
hétvégi ház szőlővel eladó. Irányár: 
390.000.-Ft. Telefon: 362-659.

!H> Madárhegyen 2x300 négy
szögöl gyümölcsös eladó.Érdeklődni: 
S 363-559, ill. Táncsics út 35. fsz. 2.

[*> Nyíresdűlőben 300 négy
szögöl szőlő ingyen kiadó! 
Lelkiismeretes megmunkálás a 
feltétel! Víz van. Telefon: 381-705.

E> Itt Ön is ingyen hirdethetett 
volna!

Lakásának 
felújításában az Ön 

partnere:
Varjas Istvánl

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás!

Festés, mázolás, 
tapétázás!

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
B  364-369

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány,

Táncsics M. u. 87.
B  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Biopon automata és 
Color + ajándék 2.4 kg 

614.-
Persil 2.4 kg 702.- 
Tomi kristály 2.4 kg

Tájékoztatjuk közületi és egyéni vásárlóinkat, hogy 
a Vértesi Erőmű Rt. Bányászati Igazgatósága - 
következetesen érvényesítve a kereslet és kínálat 
viszonyaihoz való gyors alkalmazkodás mindenkor 
sikeres gyakorlatát -1995 . március 8-ától RENDKÍVÜL 
JELENTŐS SZEZONÁLIS ÁRCSÖKKENTÉST hajt végre.

Változatlan m inőségű széntermékeink egyéb  
kínálathoz képest ténylegesen egyedülálló árai 
várhatóan a II. negyedév vég éig , illetve  
értelemszerűen lehetőségeink erejéig az alábbiak: 
Dúsított kockadarabos szén

550 Ft/q+ÁFA, vasúton
Szérelt diószén

530 Et/q +ÁFA, közúton 
510 Ft/q +ÁPA, vasúton

Dúsított rostált daraszén
500 Ft/q +ÁFA, közúton 
480 Ft/q +ÁFA, vasúton 

Áraink szállítóeszközbe rakva értendőek. A 
kölcsönös előnyök biztosítása végett továbbra is 
élünk partnereink által jó l ism ert és  bevált 
kereskedelempolitikai kedvezmény-rendszerünk 
teljes eszköztárával.

Minden megkeresésre azonnali, korrekt választ 
adunk, minden vállalást rugalmasan és becsülettel 
teljesítúnkl

Vértesi Erőmű Részvénytársaság 
Bányászati Igazgatóság Szénkereskedelem 

2841 Oroszlány, Pf.: 23 
Tel.: 34-es körzet 360-122 vagy 361-122  központi 

hívószám
25-67, 28-47, 26-78, 24-88, 25-24 mellékein 

Telex: 27-573,
Fax: 3 4 /3 6 1 -1 2 2 /2 5 -4 1 ,
3 4 /3 6 0 -8 82 , 3 4 /361-191

_________________________________________________ J

AVGRT
irodaházában

(Táncsics M. u. 59.)
2 egybenyíló 

helyiség 
(19-19 m2) 
együttesen, 

illetve külön- 
külön is 

bérbeadó. 
Érdeklődni: 
személyesen 

vagy a 361-411 
telefonszámon 

Janky 
Miklósnál 

lehet.

438.-
Global öblítő 4 1. 298.-
Lina öblítő 4 1. 386.-
Clorox plusz 11. 144.-
Clorox 11. 80.-
Clorox 2 1. 140.-
Pantene prov. sampon 

230.-
Panteneprov. sampon 2:1 

248.-

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 

8-17 
szombat 

8-12

Huber
SZÍN ÉS HARMÓNIA 

Tapéták 10 %-os 
kedvezménnyel, széles 

választékkal.
25 és 50 kg-os zsákos 

oltott mész, és 2 kg-os 
cement kapható. 

Lakásának felújításá
hoz rendelésfelvétel a 

Huber üzletház 
festékboltjában 

Oroszlány, Fürst S. u. 13. 
*  362-404, 361-122/27-12
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Ady mozi: panzió vagy múzeum?
1993 augusztusáig a megyei Moziüzemi 

Kft működtette a haldokló filmszínházat, 
ami megelőzően önkormányzati tulajdon
ba került, az említett cég pedig csődbe. (A 
régi üzemeltető évi 200 ezer forintért 
vállalta volna a moziszolgáltatás foly
tatását. A Polgármesteri Hivatal azonban 
egy közös társaságban látta a garanciát, 
amibe apportként vitte volna a mozi
épületet. Ezt a formát az üzemeltető nem 
fogadta el.) Ugyanez év novemberében a 
tatabányai MICROCAR Kft. vette bérbe 5 
évre az épületet évi kb. 1 millió forintos 
bérleti díjért, amit közvetlenül az épületre 
kellett fordítania. Az utolsó vetítés 1994 
februárjában volt, mert ezután a 
MICROCAR veszteségeire hivatkozva 
visszalépett a szerződéstől. Anyagi 
ráfordításai alapján százezres összeget 
kapott vissza.

Ezt követően eredménytelenül hirdette 
bérbeadásra a Polgármesteri Hivatal az 
épületet moziszolgáltatás kötelezettségé
vel, majd anélkül. Úgy döntöttek tehát, 
hogy a kölönctől megválnak, mert nincs 
pénz a fenntartásra. Az egyetlen érdek
lődővel, a budapesti székhelyű INTER- 
MENTOR MEGALOSZ Kft-vel 1994 no
vemberében kötöttek adásvételi szer
ződést. Az ingatlan- és értékpapír ügy
letekkel foglalkozó cég több százezres 
foglalót fizetett, míg a kb. 7 milliós vételár 
megfizetését februárig vállalta, amit nem 
tudott teljesíteni, s közben az őrizetlen 
épületben a rongálok jelentős károkat 
okoztak.

-Van-e összefüggés az INTERMENTOR 
Kft. nemfizetése és a moziépület lepusz- 
títása között?-kérdeztük Takács Imrét, a 
Vagyonhasznosítási Iroda vezetőjét.

-Nincs. A cég azért nem fizette ki eddig 
a vételárat, mert üzleti partnereivel még 
nem sikerült egyezségre jutnia. Ennek 
ellenére úgy tapasztalom, komolyak a 
szándékai, s ezért a szerződés meghosz- 
szabításának és módosításának előkészü
leteibe fogtunk. Most szigorúbb garan
ciákat építünk be, és szeretnénk elérni, 
hogy a birtokbaadásig a fokozottabb őr
zésről is gondoskodjon.

-Ki nyeli le a rongálásból eredő kárt?
-Az önkormányzati tulajdonú ingat

lanokra érvényes vagyonbiztosításunk 
van, aminek alapján a biztosító a bizto
sítási összeg erejéig a kárt megtéríti. Ez 
várhatóan meghaladja azt az összeget, 
amit az épület megnyugtató védelmére 
kellett volna fordítani.

-Mennyi a mozi jelenlegi értéke?
Hozzávetőlegesen 15 millió forint. De 

erkölcsi értékét 10 millivóal gyarapítja a 
fel becsül tetett Domanovszky-freskó.

Az INTERMENTOR Kft. továbbra is 
tartja vételi szándékát, az új tárgyalások 
már megkezdődtek. Nagy István ügyveze
tő igazgatóval telefonon beszéltem.

-Miért nem fizették ki a vételárat?
-Tárgyalunk egy német és egy svéd be

fektetővel, s bár mindketten élénken ér
deklődnek, de még nem sikerült dűlőre 
jutni, hogy melyikükkel alakítsunk társa
ságot a létesítmény felújítására, ill. mű
ködtetésére. Ettől függetlenül egészen bi
zonyosan megvásároljuk az épületet, mert 
terveink vannak a hasznosítására.

-Mik ezek a tervek?
-Ideális esetben egy 20 szobás panzió a 

tetőtéren, nívós étterem a mozirészben és 
egy klubjellegű drinkbár az emeleten szo
láriummal, szaunával, elsősorban üzlet
emberek számára. Ilyen színvonalú szol
gáltatás nincs Oroszlányban, de úgy ér
zem, hogy van rá igény. A tervezett panzió 
például jól kapcsolódhatna a majki ide
genforgalomhoz.

-Mennyibe kerülne ez az átalakítás?
-Tavalyi kalkulációnk szerint nem 

kerülne többe 15-18 millió forintnál.
Időközben Kostyál László szociál

demokrata képviselő, értesülvén arról, 
hogy eredménytelenül lejárt a moziépület

vételi határideje, egy javaslatot juttatott 
el levélben a polgármesternek és képvise
lőtársainak. Ebben azt kéri: vizsgálják 
meg, hogy kialakítható-e az épületben 
egy összevont városi könyvtár, valamint 
múzeum és képtár.

Az összevont intézmény létrejöttéig az 
állagmegóvás érdekében jelképes ösz- 
szegért való bérbeadást javasol. Szerinte 
az épületnek városi tulajdonban maradva 
az ittlakók kultúráját kell szolgálnia. 
Elismeri, az ötlet nem a sajátja, ámde 
eleddig senki sem fogalmazta meg hiva
talos formában a képviselő-testület felé. 
(Egyes becslések szerint a megvalósítás 
majdan több, mint százmillió forintot 
igényelne (?) A szerk.)

Szabolcs András, az MKK igazgatója 
úgy véli hasznos lenne a szétszabdalt 
közgyűjteményi részek egy helyre egye
sítése, és, hogy néprajzi, ipari és termé
szeti értékeink egy jövendő vértesi 
tájmúzeumban kapjanak helyet, hiszen 
ezzel erősödhetne a beutazó turizmus.

Molnár Ferenc, a Bányász Klub vezetője 
is egyetért, mondván ez a város nem bír el 
ennyi külön fenntartott könyvtárat. A 
moziépület megfelelő hely, s ha nem sike
rül eladni, akkor valóban célszerű bérbe
adással városi tulajdonban tartani.

Schmidt József, szocialista képviselő, a 
Kulturális Bizottság elnöke elmondta, 
hogy Kostyál László javaslatát az MSZP 
már felvetette kampánya során. Azonban 
a költségvetés és a befejezendő beruhá
zások ismeretében úgy látja, hogy néhány 
évig nem lesz mód az amúgy kiváló elkép
zelésmegvalósítására. Abizottság a közel
múltban foglalkozott a könyvtárössze
vonás témakörével, s kiderült, hogy az 
iskolák könyvtárai egyáltalán nem lel
kesednek érte. (Annak ellenére, hogy a 
működtetés különböző okok miatt kí
vánnivalókat hagy maga után. A szerk.)

Takács Imre szerint a moziépület újabb 
értékesítési kísérletének kudarca után 
lehetne szó az imént felvetettekről.

Nem tudni tehát, mi lesz a mozi sorsa. 
Hónapok, sőt, évek is eltelhetnek így. Va
jon hány tekercsesre sikeredik ez a film? 
Nem kellene már egy újat feltennie a kép
viselő-testületnek? ForgácsSooters

Filmkidolgozás rövid 
határidővel 

+ ajándékfilm  
+ album  

+ 100 forintos bón 
+1 db. ajándék A/4-es színes 

filmmásolat!

< T O M i
W

D
w

Papír-írószer-játék 
füzetek-ceruzák-tollak 
háztartási papíráruk a 

Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18 

szó.: 8-12

KÉTHETES Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt.
A kiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány Petőfi S. u. 20., 

ill. Oroszlány Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) 
Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.
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Független kéthetilap III. évfolyam 8. szám 1995. április 21.

Cigány az, aki annak vallja magát"

”EBBEN A HAZÁBAN 
CIGÁNYOK...“

oroszlányi fényképek a cigány népcsoportról

A közvélemény-kutatások és a min
dennapi tapasztalatokisbizonyítják, hogy 
Magyarországon igen komoly ellenérzések, 
előítéletek élnek a cigányság iránt. Sokan 
úgy vélik, hogy a roma kisebbség a nem
zetet fenyegeti, miközben ugyanez a fenye
getettség érzés megvan az ő részükről is. 
De kik is valójában a cigányok?

“A cigányság, mint etnikum sem érett. 
Hátráltatná, ha nemzetiségként kezel
nének bennünket. Mi magyarok vagyunk, 
s ebben a hazában cigányok.” fogalmazza 
meg Lakatos Menyhért író.

írássorozatunk nem a cigány-magyar 
ellentét okainak feltárására vállalkozik, 
jóllehet ez a kérdés sokszor megkerül
hetetlen, ha a cigány népcsoport helyzetét, 
életét kívánjuk körvonalazni.

Az oroszlányi cigány lakosságról 
készültek a közelmúltban felmérések, 
elemzések, ám a helyi sajtó eddig csak 
szeleteiben foglalkozott velük a szociális 
-és például a lakáshelyzet-kapcsán. Most 
kísérletet teszünk rá, hogy feltárjuk 
problémáikat és azon értékeiket is, 
amelyekre joggal lehet mindenki büszke, 

írásunk a 2. és 3. oldalon található.

A döntés felelőssége
A média közszolgálati adásai jófor

mán másról sem beszélnek, mint arról, 
hogy nehéz a helyzet. Az okokról külön
böző vélem ényeket mondanak az 
illetékesek, illetve az “utca emberei”.

Megy az egymásra s a korszakok 
kormányaira való mutogatás, de a 
helyzet nem változik.

Városunkban 1200 körül van a 
m unkanélküliek száma, míg az 
álláshely csak 37.

Míg vitázunk azon, hogy “linkek a 
munkanélküliek, nem is akarnak dol
gozni; nincs iskolájuk, isznak; hogy meg
érdemlik a sorsukat”, addig ők csúsznak 
lefelé, mely az egész társadalomnak 
gondot okoz, hiszen értékteremtő mun
ka nélkül jutnak -hajutnak- jövedelem
hez. Ez viszont senkinek nem jó.

De vajon miből gondolta, gondolja 
bárki is, hogy egy elbocsátási trauma 
után mindenki képes lesz talpra állni? 
Abból, hogy neki még mindig van mun
kája? Ez kevés, hiszen holnap rajta le
het a sor. Érzéketlenek vagyunk, s ahe
lyett, hogy segítenénk őket, egy kapta
fára húzzuk a munkahely nélkülieket, 
nem is gondolunk arra, mi van, mi lesz 
velük. Attól, hogy “nekem van”, neki 
még nem lesz, s arra az útra lép, mely 
az állami gondoskodás legkeményebb 
eszközéhez, a zárt épülethez vezet. S 
ekkor joggal mondhatjuk: “lám én meg
mondtam”?

Dönteni és segíteni kellene már, mert 
ellenkező esetben létrejön az a kaszt, 
melyet senki nem érint majd, csak a 
választási szólamokban szerepelnek.

Elosztották a pénzeket

Köszönet az Aranynak, feddés a GB-nek
A húsvétot követő kedden ülésezett 

városunk képviselő-testülete. A két ülés 
közötti eseményeknél Székely Antal 
polgármester beszám olójában többek 
között közölte, hogy szeptemberben mind 
a négy általános iskolában 3-3 elsős 
osztályt indítanak, mert 284 hatéves 
tanköteles korú nebuló van Oroszlányban. 
Az iskolai beiratkozás április 26-án és 27- 
én lesz.

Dr. Sunyovszki Károly, a Komárom- 
Esztergom Megyei Közgyűlés alelnökévé 
történt megválasztása miatt lemondott a 
MajkKft. ügyvezetői posztjáról, és helyette 
“társadalmi megbízatásban” dr. Kaestner 
Józsefet választották meg.

Az Oroszlány Környezetvédelméért 
Közalapítvány megkezdte működését, 
mely rövidesen lehetőséget nyújt az érin
tett városlakóknak pénzügyi támogatás 
kérésére közműcsatlakozások építéséhez.

A testület az érdemi munkát egyórás 
vita után kezdte meg, mely főleg a Majk 
Kft-ről és az OVTV-ről folyt.

A város fűtési energiahordozóval való 
ellátásáról szóló anyagot Szedlák János, 
Cseh Béla, Lazák Zoltán bizottsági tagok, 
és Kontschán Jenő, a TÁVHŐ Kft. ügy
vezetője és Spitzner Csaba osztályvezető 
készítette.

Az előterjesztésből kiderül, hogy a város 
felében meglévő egyedi fűtéseknek nagy 
a környezetkárosító hatása, és a közel
jövőben szénellátási gondok is lehetsége
sek lesznek. Ezért szükséges amár meglé
vő távfűtési és a most kiépülő földgázrend
szerekre való áttérés. Azonban ahhoz, 
hogy valaki dönthessen arról, melyik fű
tési módot választja majd, széles körben 
tájékoztatni kell a város lakosságát, mely 
az önkormányzat feladata lenne a szol
gáltatók által adott adatok alapján.

-Április elején erről a témáról az Orosz
lány Barátainak Köre is tartott egy fórumot 
az ÉGÁSZ és a távfűtésben érdekeltek 
részvételével. Sajnos, itt sem derült ki 
egyértelműen, hogy a város egyes területein 
melyik energiahordozó lenne a legelő
nyösebb. Igaz, a falu és a Borbála-telep 
esetében a földgázzal szemben nincs al
ternatíva. A város más területein azon
ban kérdéses, hogy a lakosság hogyan 
dönt. A távhővel foglalkozók nem szeret
nék, ha a gáz megjelenésekor erre térnének 
át a már távfűtéses házakban élők.

A testület elfogadta dr. Sunyovszki ja 
vaslatát, hogy a Kecskédi úti lakórészen 
már most megkezdődhet a gázhálózat ki
építésének előkészítése, míg elutasította 
Kostyál László javaslatát, mely az egész

Borbála-telepre vonatkozott. A város többi 
részén felmérést végeznek majd.

Negyedik témaként Bende Péter elnök
igazgató előterjesztésében a VGRT 1994. 
évi gazdálkodásáról hallgattak meg tájé
koztatót, mely szerint évek óta piaci viszo
nyok között tevékenykedik a vállalat, és 
így is az elmúlt esztendőben 11 milliós 
adózatlan nyereséget értek el, és ebből 9 
millióért beruházást hajtottak végre.

Ezt követően az Arany János Általános 
Iskola elmúlt öt évi munkájáról kaptak 
tájékoztatást. A testület köszönetét fejezte 
ki Csőre Imrénének és az iskolának a 
végzett munkáért.

Az oroszlányi televízió beszámolóját 
Kormos Ferenc főszerkesztő készítette. 
Az eltelt öt év értékelését tartalmazó 
anyag szerint az OTV -a főszerkesztő sze
rint- mint egyetlen városi sajtó elégedett 
lehet a végzett munkájával, műsorai szín
vonalasak, tartalmasak. A testület a 
tájékoztatót elfogadta.

A médiavita után jóváhagyták az 
önkormányzat intézményeinél történő 
pénzügyi ellenőrzések irányelveit, idő
pontjait, majd a társadalmi célok megva
lósítására kiírt pályázatok elbírálásáról 
döntöttek.

S  folytatás a 4. oldalon
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?9EIblbem a hazában cigányok . J9
Kirekesztve vagy 
elszigetelődve?

Városunkba az 50-60-as években érke
zett nagy számban a cigányság az ország 
különböző területeiről (főként Heves me
gyéből), mert idevonzotta őket az építke
zések és a bánya kínálta, különösebb szak
értelmet nem igénylő munkaalkalom. 
(Szervezett telepítésük is folyt.) Telepeik 
a faluban, a Felső-telepen, a Táncsics Mi
hály úton alakultak ki. 1980-81-ben szá
molta fel a tanács a lakóhelyükként szol
gáló utolsó putrikat, s ekkor nagy számban 
költöztek a város bérlakásaiba, és a mára 
kiürített "Zöld tömbben" és környékén 
csoportosultak egy sok összetevőjű folya
mat eredményeként. Annyi biztos, hogy 
számos cigánysághoz tartozó sem nézi jó 
szemmel az így kialakuló “gettósodást”. 
“Összevágtak itt bennünket, s ennek nem 
lesz jó vége!”-fogalmazzák meg többen.

Egy önkormányzati hivatali elemzés 
szerint újabb betelepülési hullámuk a 80- 
as évek végén, 90-es évek elején volt. En
nek oka feltehetően a város viszonylag jó 
lakás, munkahely kínálata és a biztosabb 
segélyhez jutás volt.

Ma egyes becslések szerint az összla
kosság (~22.000) 9-10%-a tartozik a ci
gány népréteghez, tehát valamivel több, 
mint 2000 ember. Városunkban az ala
csony életszínvonalúak zöme a Petőfi ud
var tömbjeiben, ill. a Városkapuban él.

Hiba lenne a cigányságot egységesen 
hátrányos helyzetű vagy elmaradott 
rétegként kezelni (itt Oroszlányban is), 
noha azok a szociológusok, illetve szociális 
munkások, akik velük foglalkoznak, úgy 
vélik, hogy e népcsoportban többen vannak 
ilyenek. Azt állítják, hogy közöttük ará- 
nyaibanjóval magasabb a száma az iskolá
zatlanoknak, s ebből kifolyólag a munka- 
nélkülieknek; többen vannak a civili
zálatlanok és mindezeknek az élet vala
mennyi területére kiható problémáival 
rendelkezők, vagyis a társadalom perifé
riáján élők. Ennek okai messzire nyúlnak 
vissza és valószínűleg legnagyobbrészt az 
esetenként máig is élő faji megkülön
böztetésnek, kirekesztésnek köszönhető
ek, amellett, hogy a társadalomba való 
beilleszkedésük gátja a vándorló életmód
ból eredő, s ma is létező eltérő szokás- és 
normarendszer. Többségük elszi-getelten, 
összetömörülve, nehéz körül-mények 
között él, talán valamiféle sajátsá-gos 
védekező reakcióként a társadalom más 
részeinek taszítása ellen.

Korábban, a tanácsi időszakban a tele- 
pülésekneknégyévenkéntjelentést kellett 
készíteniük a helyi cigányság helyzetéről 
a megyei igazgatás számára. Ma már az 
önkormányzat hivatala sem etnikai, sem 
más megkülönböztetés szerint nem készít 
nyilvántartásokat. Ily módon átfogó kép 
megrajzolása életkörülményeikről le
hetetlen.

Székely Antal polgármester szerint: a 
város szociálpolitikájának mindenféle 
megkülönböztetés nélkül a rászorulókat
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kell segítenie. Nincs lehetőségünk arra, 
hogy a cigányság helyzetének megol
dására egy gyors programot valósítsunk 
meg. A szociálpolitika nem tehet kü
lönbséget szárm azási alapon egyes 
emberek között. A nehéz helyzetben lévő 
emberek elsősorban gazdasági, és nem 
etnikai okok miatt élnek egyre rosszabb 
körülmények között.

Sok az értelmi fogyatékos
Muhart Jánosné, az 1. sz. bölcsőde 

vezetője elmondta, hogy itt nevelik a helyi 
cigányság csöppségeinek többségét. Nincs 
közöttük több problémás gyermek a más 
származásúakhoz képest sem a fejlettség, 
sem a higiénia térni étén, bár náluk gyako
ribbak a bőrbetegségek. A szülőknél egyre 
inkább látni az igyekezetei kulturáltabb 
körülmények biztosítására.

Az óvodai kép ettől különbözik.
Az óvodáskorú cigánygyermekek kb. 

háromnegyed része a Kossuth Lajos 
Óvodába jár. Az intézményen belüli 
arányuk 30% (50 fő).

-Lakóhelyük közelsége és rokoni össze
tartás miatt Íratja ide gyermekét a cigány 
szülők többsége - mondja Barla Szabó 
Miklósáé, az Óvoda vezetője, aki kivételes 
helyzetükből adódóan szükségesnek tar
tott elvégezni különböző romológiai szak- 
tanfolyamokat.

-Kimutatott j övedelmi viszonyaik olyan 
rosszak, hogy valamennyi szülő étkezési 
költségtérítésben részesül.

A mindennapokban azt tapasztaljuk, 
hogy a gyermekek szégyellik és “letagad
ják” cigányságukat. Mostanában egyre 
gyakrabban előfordul, hogy a nem cigány 
szülők a beiratáskor kérik gyermekeik 
elválasztását a cigányoktól. Azonban mi 
nem teszünk ilyet, mert az mindannyiukra 
káros hatással lenne. Ehelyett több odafi
gyeléssel és speciális szociálpedagógiai 
programmal igyekszünk segíteni, mivel 
nekik több a mozgásigényük és sokuknak 
beilleszkedési zavarai vannak. Gyakorta 
családlátogatásra megyünk, nevelőink
nek szinte szociális munkásként kell 
végezni feladatukat. Ez sajnos azért van, 
mert etnikai hovatartozás nélkül egyre 
több hátrányos helyzetű családdal talál
kozunk, bár szomorú valóság az a tény, 
hogy a cigány gyermekek között nagyon 
magas az értelmi fogyatékosok aránya.

-Több támogatás jár azért, hogy zömé
ben hátrányos helyzetűeket nevelnek?

-Az állami normatíván felül plusz 5.500 
forintot juttat a központi költségvetés a 
nemzetiségi óvodai ellátáshoz. Ennek el
nyeréséhez azonban össze kell állítanunk 
és el kell fogadtatnunk a képviselő-testü
lettel egy helyi pedagógiai programot. 
Ugyanilyen címen az iskolák is juthatnak 
kiegészítő állami hozzájáruláshoz.

A korábbiakhoz képest emelkedik az 
általános iskolába járó cigány tanulók 
száma, de egy tanulmány adatai szerint 
többségük csak a 6. osztályig jut el, kö
zépiskolába pedig csekély töredékük.
A következő részletet Iván Lászlóné: A 
cigány gyermekek helyzete Oroszlány 
nevelési intézeteiben című dolgozatából 
idézzük: Az 5. számú ... “iskola tanulóinak 
száma 120, ebből cigány származású 78. 
Előkészítő osztálytól nyolcadik osztályig 
valamennyi osztályban megtalálhatóak. 
Sajnos, már az első osztályba túlkorosán 
érkeznek, tele kudarccal, tüskével. Isko
lánkban ritkán fordul elő cigány-magyar 
konfliktus, ehhez hozzájárul a nevelők 
hozzáállása is. Gyógypedagógusként a 
“másság” elfogadása könnyebb. Vala
mennyi cigány tanulónk napközis. 71 
tanulónk nem fizet térítést, tehát számára 
ingyenes. A tanév eleji beiskolázáshoz 
szinte val amennyi gyermek komoly anyagi 
támogatást kap. Kevés gyermek hagyja 
abba tanulmányait, elvégzik a 8 osztályt, 
de sajnos, tovább nem tudunk segíteni 
nekik. Nincs munkahely, a továbbtanulás 
nem megoldott. Ez a fő gondunk.”

A rendszerváltás 
áldozatai...

A legutolsó, 1989-es felmérés szerint 
Oroszlányban a cigány dolgozók -aktív 
keresők száma- 1035 fő volt. Mai adat 
nincs.

A cigányságot érintő munkanélküliség
ről Gogh Miklósáéval, a Munkaügyi Köz
pont oroszlányi kirendeltség-vezetőjével 
beszélgettem.

-Van-e információjuk, hányán kerülnek 
a cigányságból munkanélküli regisztrá
cióba?

-Igen, gyűjtünk adatokat, mivel e nép
csoport nagy része képzetlensége miatt 
kiszorult a munkaerőpiacról és hogy elhe
lyezkedésükben és képzésükben segíthes
sünk, ehhez tudnunk kell a számukat. 
Nyilvántartásunkban mintegy 100-an sze
repelnek, ebből háromnegyedük jövede
lempótló támogatásban részesül, tehát 
már nem jogosult járadékra, ami azt jelzi, 
hogy a rendszerváltással ők váltak első
ként munkanélkülivé. A tényleges munka- 
nélküliségükről nem tudunk, de feltételez
hetjük, hogy lényegesen nagyobb, mivel 
azok, akik nem rendelkeznek semennyi 
munkaviszonnyal, járadékra sem jogosul
tak, így valószínűleg nem is regisztrál
tatják magukat.

O folytatás a 3. oldalon
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"A cigányság több 
segítséget kap...”

-A foglalkoztatási törvény tiltja, hogy a 
munkanélküliek ellátása során hátrányé s 
megkülönböztetést tegyünk, ám hozzáte
szi, hogy a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévőket többlet jogosultságok 
illethetik meg. Eddig szubjektiven dönt
hette el a megyei hivatal, hogy tartós 
munkanélküli foglalkoztatása eseté i 
mennyi ideig részesítjük támogatásban a 
munkavállalót. Azonban ez évtől a Megy* i  
M unkaügyi Központban kidolgozott 
pontrendszer alapján történik. A listái 
szerepel az etnikum kategória is. Ezen 
azt értjük, hogy ha valaki például cigány 
népcsoportbeli munkanélkülit alkalmai, 
akkor előnyben részesítjük, csakúgy, mint 
pályakezdő foglalkoztatása esetén.

-Tapasztaltak-e már diszkriminációt a 
munkáltatók részéről?

-Mi azt látjuk, hogy ha válogathat a 
munkaadó, akkor csak utolsósorban vá
laszt a cigány népcsoportból. Érdekes vi
szont, hogy a megyei hivatalnál jelen ;- 
keznek olyan cigány származású vállal
kozók, akik maguk sem akarnak cigányt 
alkalmazni, mondván, hogy azok nem sze
retnek dolgozni.

-Általában milyen munkát tudnaik 
ajánlani számukra?

-A bizonyos ideje regisztráltaknak kép
zetlenségük miatt főként közhasznú mun
kát. Az önkormányzat a parkfenntartá s- 
nál helyezi el őket, ahol a minimálbéré:-t 
(12.200.-Ft) dolgoznak. A 20 közhasznú 
munkásból jelenleg 12 fő cigány szárma
zású.

Mi igyekszünk minden eszközzel segí
teni. Két évvel ezelőtt egy esélyjavító tré
ninget szerveztünk az iskolázatlanok szá
mára, ami sajnos érdeklődés hiányában 
kútba esett. Most egy hasonló programot 
dolgoz ki a Megyei Munkaügyi Központ 
képzési osztálya, reméljük, azzal nagyobb 
sikert érünk el.

Szabad-e kívülről segíteni?
A városi Szociális Szolgálat feladatáb 51 

adódóan a hátrányos helyzetűek segítés ;- 
vei foglalkozik, így cigánycsaládokkal is. 
Hogyan látják a periférián élő cigánysó g 
helyzetét, mik a tapasztalataik. Erről b i- 
szélgettünk Átsné Deuter Gabriella, Deó k 
Sándorné, Várhegyi Györgyné család- 
gondozókkal és Nyitrai Károlynéval í z 
intézmény vezetőjével.

-Számos, cigánysággal foglalkozó tanul
mányban emlegetik az ún. cigánykérdét t, 
ám igazából egy sem határozza meg, hogy 
mit ért ezalatt. Önök szerint létezik-e ilyi n 
kérdés, s ha igen, akkor miről van szó?

V.Gy-né: Szerintem a cigánykérdés c s í  k 
olyan értelemben vetődhet fel, hogy el 
tudjuk-e fogadni a másságot vagy sem. Ez 
a megfogalmazás semmiképpen sem utí 1- 
hat szociális problémáik felnagyítására. 
A kérdés: hogyan tudunk igazodni hozzá
juk, meg akaijuk-e érteni őket, és átvesz- 
szük-e az értékeiket.

Á.D.G.: Én úgy gondolom , sokan 
visszaélnek a másságukkal, ami gyakran 
kül önleges elbánásért való követelésekben

nyilvánul meg. A világon mindenütt el 
lehet fogadni egy kisebbséget, ha azok 
kultúrájukat m egtartva igyekeznek 
együtt élni a többiekkel. Én sajnos azt lá
tom, hogy a cigányság széles rétege nem 
törekszik erre.

-Tükröződik-e az intézményben, hogy 
több a cigány rászoruló?

A.D.G.: Hozzánk eleve nem jut el min
den segítségre szoruló, hiszen mi pénzt 
nem tudunkadni. Ami dolgunk az életvitel 
normális mederbe terelése, csakhogy az ő 
temperamentumuk nem engedi meg az 
ilyen erős beavatkozást.

D.S-né: Én is egy óvatos elfogadást ta
pasztalok részükről, vagyis túl közel nem 
engednek magukhoz. A praktikus, szá
mukra hasznotjelentődolgokban szívesen 
veszik a segítséget, így például a segélyhez 
jutás intézése, a gyermek óvodába Íratása, 
tanácsok a bevásárláskor, s néha családi 
konfliktusok feloldása... Sajátos érték
rendjüket azonban nem engedik felborí
tani.
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Itt nemrégen még éltek (?)

-Mik a tapasztalataik általában az élet- 
körülményeikről ?

A.D.G.: Néhány éve készítettünk egy 
felmérést a "Zöld tömbben", amely kimu
tatta, hogy jellemzően 6-8-an élnek egy 
lakásban. Köztük nem jellemző a hajlék
talanság, mert befogadják egymást. Több
ségük segélyből, GYES-ből, családi pótlék
ból él, a többit pedig összeszedik valahogy. 
Sok helyütt tapasztalunk piszkot, alkoho
lizálást. A legnagyobb gond a gyerekek 
életviszonyaival van: a zsúfoltságból adó
dóan előttük zajlik a "nagybetűs élet", 
nincsenek játékaik, nem járnak közössé
gekbe (bölcsőde,óvoda), s ezért nem ta
nulnak rendszerességet, következetessé
get. A lecsúszott szinten élők csak a gyá
mügykötelezése alapján viszik közösségbe 
a gyermekeket.

D.S-né: Talán annyit megjegyeznék a 
mentalitásukról, hogy nem tudják elvisel
ni a kötött munkát, hiszen világéletükben 
vándoroltak, s ezért van gond a munka
moráljukkal. Kétségtelenül más az ő

hagyományos értékrendjük, közöttük pél
dául nem számít bűnnek a lopás.

-Kudarcból vagy sikerből van több a 
munkájuk során?

A.D.G.: Csak kis célokat érdemes ki
tűznünk. A legnagyobb probléma a vissza
eső alkoholfogyasztással van, s csak óriási 
lelkierejüknekköszönhetik, hogy újra meg 
újra képesek kikapaszkodni. Egészen fan
tasztikus azonban a családi ragaszkodá
suk. Van például egy fémgyűjtő család, 
akik egyébként segélyekből élnek, s mind
két szülő rendszeresen iszik, ezért elő
fordul, hogy "elfelejtik" bölcsődébe vinni 
vagy éppen elhozni a gyermeküket. Am 
szinte varázsütésre képesek “megja
vulni”, ha a család szétszakítása kerül 
szóba, mert életmódjuk miatt a gyámügy 
nevelőotthonba akarja vitetni a gyereket.

Ny.K-né: Ez valóban így van! Az elmúlt 
20 évben -bár volt indokolt eset-, nem 
emlékszem, hogy engedték volna szociális 
otthonba utalni valamely családtagjukat.

Néhány évvel ezelőtt cigány gondozónőt 
kerestünk abban a reményben, hogy a 
családokjobban elfogadják az ő segítségét. 
De csalódnunk kellett, mert akit felkér
tünk, mereven elzárkózott attól, hogy 
cigánysághoz tartozót gondozzon. Ugyanez 
a viszolygás visszafelé is igaz. A lecsú- 
szottak -”Na, mi van, kivakaróztál?”- szó
lással elutasítják a közülük való szociális 
munkást.

V.Gy-né: Közöttük is éppúgy van 
rétegződés és taszítás az alsóbb szinten 
élők iránt. Ez is azt mutatja, hogy függet
len az etnikai hovatartozástól a civilizá
latlanság megítélése. Sajnos, viszont a 
többség hajlamos általánosítani, ha nega
tívumokat tapasztal egy kisebbséghez 
tartozótól. Kölcsönösen keresnünkkellene 
egymásban a pozitívumokat.

D.S-né: Talán a szociális munkások
nak többet kellene átvenni az ő kultúrá
jukból, s ezzel csökkenhetne a közöttünk 
lévő távolság. Több embert éstöbb energiát 
kellene a problém áik megoldására 
fordítani.

Ny.K-né: Azt hiszem, azzal az érdekes 
kérdéssel lehetne summázni a beszél
getést, hogy szabad-e rajtuk kívülről 
segíteni? Én azt hiszem, ezzel kap
csolatban a cigány önkormányzat sok 
mindent be fog bizonyítani, hiszen eddig 
Oroszlányban meddő próbálkozások 
voltak hosszú távon jól működő cigány- 
szervezetek létrehozására. Pedig fontos 
lenne egy, a cigányság széles rétegeinek 
akaratát képviselni és érvényesíteni tudó 
szervezet.
(Cikkünket a következő számban folytat
juk. Szó lesz a cigányság helyi szervező
déseiről és felvillantunk néhány életképet 
mindennapjaikból.)

Forgács József

Tisztelt Vállalkozók!
A művelődési központ nagyszabású 

gyermeknapi programra készül.
Kérjük, támogassák Önök is a 

gyermekek ünnepét! Váijuk együtt
működési javaslataikat.

További inform ációkat Modrián 
Vilmos szolgáltat a 361-327-es 
telefonszámon.
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Mini portré - azokról,
akik a képviselő-testületben ülnek (I.)

A szakszerűség a 
legfontosabb ...

A város képviselő-testületének egyik 
legfontosabb bizottsági elnöki posztját 
tölti be a M árkushegyi bányaüzem  
villamos üzemrész vezetője, a VGRT 
Igazgató Tanácsának tagja, a 45 éves 
Szedlák János.
Kötődése a városhoz gyerekkorától való. 
Édesanyja három testvérével együtt 
egyedül nevelte. Lánytestvérei közül egy 
artista, kettő pedagógus lett. Három 
általánosiskolájátis megjárta a városnak, 
középiskoláját Esztergomban végezte, 
majd a fővárosban a műszaki egyetemen, 
a villamosmérnöki karon automatizálási 
szakon jeles eredménnyel végez. Innen 
egy év után kerül az oroszlányi bányákhoz. 
15 évvel ezelőtt megy az akkor létesülő 
legnagyobb m agyar szénbányához, 
Márkushegyre, mint villamos üzemrész 
vezető, s azóta is ebben a beosztásban 
dolgozik.

A közösségi életbeközépiskoláskorában 
a KISZ-en keresztül kapcsolódik be.

Munkája során sok fiatal kollégájával 
kerül kapcsolatba, s ennek eredménye
ként felkéri az előző testület, hogy legyen 
tagja a VGRT igazgatóságának.

A tavai yi választáson az MSZP színeiben 
mint egyéni képviselő a legnagyobb 
arányban győz.

Az előző tes
tület m unká
járól úgy véleke
dik, hogy fontos 
és jó döntéseket 
hoztak akkor, 
am ikor elké
szült a telefonberuházás, elindult a 
csatornázás, megvalósult a gázhálózat 
kiépítése a városig.

Képviselőként, s egyben bizottsági 
elnökként a jelenlegi időszak kiemelt 
feladatának tekinti a város részletes 
rendezési tervének felülvizsgálatát, 
aktualizálását, a város pénzügyi túlélését.

A szakszerűséget, a város -lehető
ségekhez mérten- fejlődését fontosnak 
tartja, mint például a fő utcának a felú
jítását, melyet a kivitelező referenciaként 
végez, s így az önkormányzatnak a teljes 
költségek töredékét kell csak fizetnie.

Mint igazgatósági tag a VGRT 
privatizációjával egyetért, de úgy, hogy a 
város szociális bérlakásainak kezelése 
megoldott legyen.

Magánemberként elfogadja a kormány 
stabilizációs programját még akkor is, ha 
személy szerint őt is érinteni fogják a 
megszorítások, hiszen két leánygyer
meket nevel.

O folytatás az 1. oldalról
Elosztották a pénzeket

A polgármesternek döntenie kell
Rozmaring Népdalkor (kért:50.000) 20.000.-, 

Foglalkozási Csoportokat Tömörítő Szervezet 
Nyugdíjas Klubja (50.000) 20.000.-,
Óvodapedagógusok Köre (50.000) 20.000.-, 
Polgárőrség (270.000) 90.000.-, Bányász Múze
um Alapítvány (57.000) 30.000.-, Falu 
Hagyományőrző Egyesület (430.000) 140.000.-, 
Szerencsés Csillag Cigány Egyesület (70.000)
20.000. -, Preventív Humán Missio (209.000)
25.000. -, Bányász Nyugdíjas Klub (50.000)
20.000. -, Evangélikus Ének és Zenekar (179.000)
80.000. -, Vöröskereszt (150.000) 50.000.-, 
Jószerencsét Alkoholellenes és Alkoholmentes 
Ifjúsági Egyesület (206.714) 100.000.-, Majki 
Műemlékegyüttesért Alapítvány (160.000)
50.000. -, Színjátszó Csoport -MKK- (50.000)
20.000. -, Majki Népfőiskola (100.000) 50.000.-, 
Kertbarát kör -MKK- (10.000) 10.000.-, 
Nyugdíjas Értelmiségi Klub -MKK- (22.000)
10.000. -, Adventi Népdalköri Találkozó -MKK-
(20.000) 20.000.-, Városi Gyereknap -MKK-
(150.000) 50.000.-, szövőszakkör-MKK- (30.000)
15.000. -, fafaragó szakkör -MKK- (15.000)
10.000. -, Táncház -MKK- (15.000) 10.000.-, 
levelezős matematikai tehetséggondozás -Arany 
J. isk.- (105.000) 50.000.-, anyanyelvi verse
nyekre és az Aranytoll pályázatra -Ságvári isk.-
(20.000) 20.000.-, az 5. sz. iskola gyerekei részére 
7 napos Káptalafüredi ingyenes üdülésére
(71.000) 50.000.-, Bakfark Zeneiskola több címen 
is -pl. zenei katalógusban való megjelenéshez, 
sárospataki utazáshoz, tatabányai tanár utazási

költségéhez- (845.000) 200.000.-, Bányász Klub 
Alapítvány (510.000) 100.000.-, Baleset
megelőzési Bizottság (250.000) 10.000.-, Nagy- 
családosok Klubja -MKK, dunakanyari 
kirándulásra- (30.000) 30.000.-, Oroszlány 
Barátainak Köre (40.000) 20.000.-, Munka- 
nélküliek Egyesülete -MKK- (60.000) 20.000.-, 
Finn-Magyar Baráti Kör (50.000) 20.000.-, 
“Oázis” Rákbetegek Klubja (30.000) 20.000.-, 
Lengyel J. Gimnázium (39.500) 20.000.-, 
Vadvirág Citerazenekar (50.000) 10.000.-, 
MEE 20.000.-.

Összesen 1.430.000 forintot osztottak el.
A Takács Imre úti lakótelepre még 

tavaly év végén kértek 14 lakásra építési 
engedélyt és azt, hogy a hivatal állapítsa 
meg a telkek vételárát. Mivel nem egy
ségesen ítélte meg a kérelmező és a hivatal 
a kérelemben foglaltakat, ezért a pol
gármester nem közölt árat -ámbár az ér
vényesvagyonrendelet alapján megtehet
te volna-, úgymond a "széles kört érintő 
volta miatt" a testület elé vitte, de egyet 
nem értés miatt ők sem voltak képesek 
dönteni. Kostyál képviselő minden 
szempontból károsnak Ítélte a már több 
mint 100 napja folyó halogatást. A testület 
döntésképtelensége miatt, most mégis
csak a polgármesternek lesz a feladata a 
telekár megállapítása. Az anyag előké- 
szítetlensége miatt Székely Antal

A hír igaz, 
de ...

-Szárnyra kapott a hír, miszerint több 
mint hatmillió forintért építenek egy földbe 
süllyesztett vécét Majkon, valamint az, 
hogy a város tízmilliónál többet is elköltött 
már a majki jégverem presszóvá alakítá
sára. Spitzner Csaba osztályvezetőt és 
Takács Imre irodavezetőt kérdeztük a hírek 
valóságtartalmáról.

-A hírek annyiban igazak, hogy az 
építtető mindkét esetben Oroszlány város 
Önkormányzata. Az építkezések költségét 
különböző központi és magánpénzekből 
fedezik. így a Kincstári Vagyonkezelő 
Szervezet fedezte a jégverem átépítésének 
teljes költségét, mely 5.1 millió forint 
volt. A vécé a jelenlegi költségeken 6.7 
millió forintba kerül, ámbár remény van 
rá, hogy a VGRT 4.7 millióért elvégzi a 
kivitelezést. Ennek a költségeit a megyei 
önkormányzat, valamint egyéb más állami 
-Országos Idegenforgalmi Hivatal, Műem
lékvédelmi Felügyelet- és alapítványi tá
mogatások fedezik. A város eddigiekben 
ezekre a munkákra egy fillért sem költött.

-Hallani arról is, hogy a város villamos
energia gondokkal küzd.

-A város két energiarendszeren műkö
dik. Az egyik a 20 kV-os, mely a Borbála
telepet és a falut látja el. Itt még bőven 
van kapacitás.

A másik a 35 kV-os, mely a városi trafón 
keresztül látja el árammal a várost, 
jelenleg a kapacitása határán van. Itt kb. 
1 MW szabad kapacitás van, és most ezt 
próbáljuk meg elosztani. Ennek a 
hálózatnak és a trafóállom ásnak a 
bővítése jelentős összegbe kerülne a 
városnak. Ezért jelenleg a 20 kV-os 
hálózatról próbáljuk meg az igényeket 
kielégíteni.

megfeddte a gazdasági bizottságot.
A hosszúra nyúlt ülés végén szemé

lyeskedésekbe torkollott vita után egy 
bizottságot hoztak 1 étre, mely a nagy közös
ségi antennarendszer működésének és 
fejlesztésének kérdését vizsgálja majd.

MF
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Kétszer kettő 
néha három!

A címben szereplő, első látásra kép
telenségnek látszó állítást próbálta meg 
bebizonyítani Kár oly házi Frigyes, az 
ELTE elm életi fizika tanszékének 
professzora nagy számú diákhallgatóság 
előtt megtartott előadásában a Lengyel J. 
Gimnáziumban. Ehhez a XX. század 
elméleti fizikájának egyik legnagyobb 
eredményét hívta segítségül.

Albert Einstein 1916-ban tette közzé 
általános relativitás-elméletét, ami több 
évszázad elméleti kutatásainak ered
ményein alapul. Olyan fizikusok 
munkásságán, mint Galilei, Newton, 
Lorentz és Poincaré. A relativitás-elmélet 
rövid megfogalmazása szerint: “a fizikai 
tudomány alapja, hogy a természeti 
törvény nem függhet attól a koordináta- 
rendszertől, am elyet a törvényhez 
kapcsolódó jelenség leírásához válasz
tottunk.” Az elmélet elveti az abszolút idő 
fogalmát, vagyis minden koordináta
rendszernek megvan a maga saját ideje, 
ami független a többiben bekövetkező 
eseményektől. Einstein elmélete a három 
térkoordináta mellé negyediknek beveszi 
az időt.

Károlyházi professzor az ún. iker
paradoxonon mutatta be ezt a jelenséget. 
Ennek rövid lényege a következő. Ha két, 
különböző sebességgel haladó űrhajón egy 
időben születik két gyermek és néhány év 
elteltével szeretnék egymást viszontlátni, 
akkor (habár látszólag ugyanannyi idő 
telt el) a találkozáskor a két, egyszerre 
született gyermek már nem lesz egyidős. 
Egyszerű a magyarázat: a két űrhajón az 
idő folyása nem volt egyenlő. Amelyik 
űrhajó gyorsabban haladt, azon lassabban 
telt az idő, a lassúbb űrhajón pedig 
gyorsabban. Vagyis valóban nem létezik 
olyan idő, amelyik mindenki számára 
egyformán telik. Hogy ez miért nem 
figyelhető meg a hétköznapi életben? 
Azért, mert az időlassulás mértéke 
egyenesen arányos a sebességgel és a 
fénysebességhez közeli sebességtar
tományra van szükség ahhoz, hogy az idő 
lassulása észrevehető legyen. A címben 
lévő állítás nem is olyan badarság, ha a 
körülmények eltérnek a megszokottól.

Bár az előadás témája kissé elvont volt, 
a jól megválasztott hasonlatokkal a 
professzornak sikerült legalább részben 
képszerűvé tenni mondandóját, és másfél 
óráig fenntartani a hallgatók érdek
lődését.

Schveighardt Henrik

OROSZLÁNYI KÉTHETES
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

Volt is, lesz is világvége
Az embereket már nagyon régóta nem

csak a holnapjuk, hanem a holnaputánjuk 
is érdekli, pontosabban az, hogy mikor és 
hogyan szakadhat el az emberi történelem 
fonala. A világvége valamilyen oknál fogva 
nagyon vonzódik a kerek évfordulókhoz, 
legalábbis egyes “szakértők” mindig ilyen 
időpontra teszik a baljóslatú napot. Euró
pa történelmében az első ilyen évszám az 
i.sz. ezredikvolt. Márjónéhány évtizeddel 
az ezredforduló előtt megkezdték a jósla
tok nagyipari gyártását. Az eredmény 
nem maradt el. Az építészek abbahagyták 
a maradandó építkezéseket, hiszen arra 
a néhány évre, ami még hátravan, jók 
lesznek a faépül etek is. A termelői munka 
hanyatlott ugyan, de ezen néhány év alatt 
több jószándékú alapítványt tettek, mint 
a megelőző évszázadok során összesen. 
Ki látta volna hasznát a világ pusztulása 
után, nem tudni.

1818-nak magyar vonatkozása is van. 
Erre az évre jövendöltek egy aktuális 
világvégét, s különböző versikéket, rém
rímeket farigcsáltak. Az egyik ilyen 
jósversike adta az ötletet Jókainak a 
Világvége című novellájához.

Nagyon kevés esetben derül ki, hogy ki 
indít el egy-egy ilyen rémületáradatot. Az 
1908-as pennsylvániai felfordulás okozója 
azonban ismert, Lee Spanglemek hívták. 
Ő az év októberére jövendölte a végső 
pusztulást. Nézeteinek sok hívet is szer
zett, akik a megjelölt napon kivonultak a 
város melletti mezőre, és imaszóval és 
zsoltárokkal várták a nagy pillanatot. 
Már az éj is leszállt, a vég pedig csak 
váratott magára. A hajnali derengésben a 
csalódott tömeg elindult, hogy megkeresse 
a prófétát, aki közben hazament aludni.

Az egyik legutóbbi apokaliptikus láto
más 1938-ból való. Bizonyos dr. Kurt Wil- 
helm Meissner, a frankfurti egyetem csil-

A hattyú halála
Fotó: Forgács József

lagvizsgálójának igazgatója 1938 nyarán 
kijelentette, hogy a világnak 1939-ben 
lesz vége. A végítélet egy hatalmas üstökös 
formájában közeleg, ami szét fogja szómi 
a naprendszert, a Földön pedig hatalmas 
vízár söpör végig és a többit a földrengések 
fogják eltakarítani.

Magyarországon a svábhegyi csillag- 
vizsgáló vezetősége nyilatkozatot adott 
ki, amely szerint az egész képtelenség. 
A kedélyeket azonban nem lehetett 
megnyugtatni. Aztán kiderült, hogy 1939. 
tényleg bevonul a történelembe, ámde ko
rántsem a jám bor üstökös nyomán, 
ami nem érkezett meg. Nem ez volt az 
utolsó,hogy a ráérő emberek pánikhangu
latot keltenek. Persze a siker nagy mér
tékben attól is függ, hogy mennyire 
termékeny talajra hull a jóslat magva...

Schveighardt Henrik

Atomszennyezett
tengerek

A Föld napja alkalmából idézzük a 
következő részletet Rigóczki Csaba: 
Társadalomföldrajz c. könyvéből:

“A m ég mindig ti sztázatl anl957-es uráli 
atomkatasztrófa helyszínén, a Cselja- 
binszk melletti katonai komplexum terü
letén orosz hivatalos adatok szerint “húsz 
csemobilnyi” radioaktív hulladékot tárol
nak, többek között olyan konténerekben, 
amelyek szivárgása a három és fél évti
zeddel ezelőtti balesetet okozta. A becslé
sek szerint az uráli katasztrófa követ
keztében 1,2 milliárd curie radioaktív 
szennyeződés keletkezett. (A Hirosimát 
elpusztító atombomba 3 millió curie 
“értékű” volt.) A sarkkörön túl fekvő Nova- 
ja  Zemlja nemcsak a légköri kísérleti 
robbantások kedvelt terepe volt, hanem a 
szigetet körülvevő Barents-, illetve Kara- 
tengerbe az évtizedek folyamán kise
lejtezett atom-tengeralattjárókból 15 re
aktort süllyesztettek el mintegy 17 ezer, 
radioaktív hulladékot tartalmazó hordó 
társaságában. (A beszámolók szerint a 
hordók némelyike nem akart elsüllyedni, 
ezért a “takarítást” végző haditengerészek 
lövésekkel lyukat ütöttek a borításon.) 
Szárazföldi tárolók híján ugyancsak 
nukleáris hulladékot süllyesztettek a 
Japán- és az Ohotszki tenger mélyére is, 
valamint a Csendes-óceán Kamcsatkától 
délkeletre fekvő részébe.”

“A norvég partoktól 500 kilométerre 
süllyedt el 1989-ben a szovjet hadiflotta 
egyik büszkesége, a Komszomolec atom- 
tengeralattjáró, amelynek reaktorából a 
cézium rákkeltő 137-es izotópja már 
szivárog, s az orosz szakértők szerint 
1994-re az óceánba kerülhet a két nukle
áris töltetű torpedó hasadóanyagából is: 
az összesen 13 kg súlyú plutónium-239-es 
izotópjánakporszemnyi nagyságú darabja 
is halálos adag az ember számára."

5
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Mi is május elseje?
Május. Mi jut az ember eszébe e szó hal

latán? Az örök megújhodás, a fiatalság, a 
szerelem, a ballagások, az érettségire 
készülődés ideje.

Vajon e szó hallatán kinek jut eszébe 
május elseje, a zászlós, virágos, léggömbös 
felvonulás, az egész napos pihenés, szóra
kozás. A munkások ünnepe.

Igen, a munkások ünnepe ez a nap, ha
zánktól Brazíliáig, még akkor is, ha az ün
nepi beszédekben, a parlamenti hozzá
szólásokban, a pártok programjában ez a 
szó feledésbe merült az utóbbi időben. Vajon 
az értékteremtő dolgozó, munkás a gon
dolatokban, szóban és írásban miért csak 
mint munkavállaló fordul elő?

A rendszerváltás idején kínossá vált e 
szó. Nem passzolt a mentés, dolmányos 
úri világot visszahozni akarók gondola
tához.

Május elseje és a munkás szó szorosan és 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
szolidaritás, az összefogás, a szakszerveze
tek szavakkal. Azokkal a szavakkal, ame
lyek a kapitalizmusban -főként a tőkefel
halmozás időszakában- a bérharcokkal, a 
sztráj-kokkal, a demonstrációkkal voltak 
szoros kapcsolatban.

Ma hazánkban újra ez a helyzet. A 
munkanélküliség, a munkahely bizonyta
lansága, a napi megélhetési gondok teszik 
időszerűvé az összefogást, az egymás iránt

érzett felelősséget, a szolidaritást. Ezek 
nélkül és a szakszervezet nélkül a munkás, 
a dolgozó, s mindazok akik bérből és fize
tésből élnek, egyre jobban kiszolgáltatottá 
válnak a munkáltatónak, a tulajdonosnak.

A kormány március 12-én bejelentett 
megszorító intézkedései is elsősorban a 
bérből és fizetésből élők zsebéből veszi ki 
az újabb forintokat. Megértve azt a tényt, 
hogy az ország súlyos gazdasági nehéz
ségekkel küszködik, akkor sem lehet el
fogadni azt a módot és gyakorlatot, ahogy 
azintézkedésekmeghozatalaésbejelentése 
megtörtént. A tervezett intézkedésekből 
látszik, hogy a kormány a megoldás 
könnyebb irányába lépett, hiszen a bérből 
és fizetésből élők jövedelme, szociális 
támogatása átlátható és ellenőrizhető. Nem 
úgy, mint a fekete vagy a szürke gazda
ságban eltűnő milliárdok, amely lényege
sen nagyobb, mint a tervezett 170 milliárd 
forint, amit rajtunk akar a szociálliberális 
kormány bevasalni.

Lehetne még ezeket a gondolatokat 
folytatni, de erről a napi sajtó is bőven szól.

Közeledik május elseje. A Bányász és a 
Villamosipari Dolgozók Szakszervezete, az 
MSZP oroszlányi szervezete és a Bányász 
Klub Alapítvány rendezvényt szervez a Fő 
téren, melyre mindenkit szeretettel vár.

Ünnepeljünk, pihenjünk, szórakozzunk 
együtt. E ichardt János

Tankönyv-kérdőjelek
Közeledik a tanév vége, a szülőknek 

hamarosan újra zsebbe kell nyúlniuk a 
következő évi tankönyvek áráért.

Az iskolák már az év elején leadták 
megrendeléseiket; választani ma már 
tucatnyi könyvkiadó kínálatából tudnak! 
De megadatik-e ez a lehetőség a szülőknek 
is? Azoknak, akik e könyvek árát fizetik, s 
akik természetesen gyermekeik iskoláz
tatását próbálják az első helyre tenni? 
Figyelembe veszik-e a pedagógusok, hogy 
a családok terheinek növekedésével nem 
mindenki fogja elbírni -különösen több 
iskoláskorú gyermek esetén- az 1 főre jutó 
3-4000 forintos tankönyvcsomag árakat?

Az iskoláknak -egyrészt a NAT hiányá
ban- abszolút szabadsága van az oktatás 
mikéntje terén. Sokféle tanmenet szerint, 
sokféle tankönyv alapján igyekeznek a leg
magasabb szinten átadni a tudásanyagot. 
De vajon lehetséges lenne-e az elért színvo
nal megtartásával (talán a pedagógusok 
némi többletmunkájával) olcsóbb, netán 
“csak” alapszintű anyagot tartalmazó köny
veket választani? Megismertetni a szülők
kel is a választékot, hogy ne csupán kész 
(sajnos zsebbevágó) tényként szembesüljön 
velük a pedagógusok akarata.

Megkérdezték a szülőket? Konszenzus 
alapján fizetnek, vagy pedig az iskola dik
tál? Mi lesz azzal, aki nem tudja majd a 
lépést tartani..?

F.

Majális ’95.
Oroszlány 

(Művelődési Központ és 
Könyvtár környéke) 

Április 30. vasárnap
Kirakodóvásár+bazár+gyerekcentrum 
16-02 óráig Sörzene, utcabál 
(közreműködik: Karaván+Uj
Atlantic+Favorit)
Május 1. hétfő
7.00 Zenés ébresztő a Bányász 
Koncert Fúvószenekarral
9.30 Térzene
10.00 Gyennekcentrum+manuális 
játékok+aszfaltrajzolás + mini 
vidámpark+légvár+motorpálya 
Tatabányai Alsógallai Gyermek és 
Ifjúsági Tánccsoport műsora
10.30 Krately bohóc-duó
13.45 Kömyei Szivárvány Ifjúsági 
Tánccsoport
14.20 Ácsteszéri citerások
15.00 Vértessomlói népdalkor és 
tánccsoport
15.45 Rozmaring Népdalkor
16.30 Bolíviai népzene
17.30 80 nap alatt a Föld körül ... 
Világslágerek, filmdalok ... 
Közreműködnek: Mátrai Zsuzsa, 
Ötvös Csilla, D. Farkas Bálint, Antal 
István, Madari István
19.00 Bajor Imre -Öliúr- és vendégei 
Tihanyi Erzsébet, Balassa Tamás 
20.00Mindenkikedvére... nosztalgia 
zene!
Bányász és a V illam osipari
D olgozók Szakszervezete, az
MSZP városi szervezete és a
Bányász Klub Alapítvány______
6

f  TRANSM IT - POW EE ^
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS M ŰSZAKI 

FEJLESZTÉSI MÉRNÖKI B T.

CENTRAL POINT 
COREL 

HARDVARD 
GRAPHICS 
MICROSOFT 
SYMANTEC 
Word Perfect 

Novell 
szoftverek!

HP-
NYOMTATÓK

Hewlet-Packard 
perifériák 

tintasugaras és lézer- 
nyomtatók! 

Logitech-Dexxa 
egerek és scannerek. 

Intel hálózati termékek.

Irodánk a HIJBER UZUETHAZ I. emeletén található.
Telefon/fax: 361-122/1508

V
Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombat: 9-I2-ig J

KAPOCS Műszaki bolt 
ISépek barátsága u. 6/a. 
(Lakásszövetkezet épü lete)

Irakatok, ajtó- és ablak
kilincsek, biztonsági 

zárak, zárcim kék, 
bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok 
és kéziszerszámok.

Kedvező árakkal várjuk 
Önöketl

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig: 

8-12 és 13-17 óráig,
 ̂szombaton: 8-12 óráig

Vagyonvédelmi szaküzlet 
Oroszlány, Rákóczi út 1.

Biztonságban akarja tartani 
értékeit? Lakást újít fel? 

Szeret barkácsolni? 
Mindehhez kínálunk : 

riasztókat, biztonsági zárakat, 
pénzkazettákat, lakatokat, 
ajtó- és ablakkilincseket, 

zárcimkéket, bútorzárakat, 
Reisser csavarokat, olasz 

rögzitéstecbnikai termékeket, 
élfóliákat, villanyszerelési 
anyagokat kedvező áron. 

Nyitva tartás: 
h étfőtől-péntek ig :

8-12 é s  13-17 óráig 
szom baton : 8-12 óráig.

M u m A hM arketing Iroda. Bt.
S  QBOBQÁNYI ^

\  s f é n m w s  #
^  Hím*, Utaykúpok g *

Nem kell utaznia!
Oroszlányban is 

elkészítjük 
nyomtatványait, 

szórólapjait, cég- és 
termékismertetőit 

(szerkesztés, 
nyomtatás 

A/3-as méretig) 
Reklámtervek 

készítése!

Aki itt hirdet, azt 
megismerik! 

Neki megy a bolt. 
Ön ismert? Nem? 

Akkor... Hirdessen a 
KÉTHETESBEN! 

Igen? Akkor is 
hirdessen a 

KÉTHETESBEN, s még 
többet nyerhet!



OROSZLÁNYI KÉTHETES

Felhívás felújítási munkára!
I A ¥értesi Erőmű Rt. Oroszlány és 

környéke vállalkozói részéről 
ajánlatot kér a tulajdonában lévő 

I bányaigazgatóságl épü let 
felújítására.

Az ajánlat tartalmazza:
-a földszinti és I. emeleti irodahelyiségek 

padlóburkolatának (parkettaburkolat) 
felújítását,

-a II. emeleti irodahelyiségek felújítását,
I mely tartalmazza a padlóburkolat szükség 

szerinti javítását vagy cseréjét, a 
helyiségek festését, mázolását, a meglévő 

kézmosók felújítását.
A felújítással kapcsolatban felmerülő 

egyéb kérdésekre 
| képviselőnk. Pataki Imre
| (Vért Oroszlányi Üzemigazgatóság,

B 360-255/31-90) rendelkezésre áll.
Az ajánlatokat a Vértesi Erőmű Rt. 

címére képviselőnkhöz szíveskedjenek 
eljuttatni 1995. április 30-ig.

EGY IGAZI AKCIÓ!
ISMÉT CSAK OROSZLÁNYBÓL!

Tájékoztatjuk közületi és egyéni vásárlóinkat, hogy 
a Vértesi Erőmű Rt. Bányászati Igazgatósága - 
következetesen érvényesítve a kereslet és kínálat 
viszonyaihoz való gyors alkalmazkodás mindenkor 
sikeres gyakorlatát -1995 . március 8-ától RENDKÍVÜL 

| JELENTŐS SZEZONÁLIS ÁRCSÖKKENTÉST ínyt végre. 
Változatlan minőségű széntermékeink egyéb  

kínálathoz képest ténylegesen egyedülálló árai 
várhatóan a II. negyedév v ég é ig , illetve  
értelemszerűen lehetőségeink erejéig az alábbiak:

I Dúsított kockadarabos szén
| 550 Ft/q+ÁFA, vasúton

Szérelt diószén
530 Ft/q +ÁFA, közúton 
510 Ft/q +ÁFA. vasúton

Dúsított rostált daraszén
500 Ft/q +ÁFA, közúton 
480  Ft/q +ÁFA, vasúton 

Áraink szállítóeszközbe rakva értendőek. A 
kölcsönös előnyök biztosítása végett továbbra is 
élünk partnereink által jó l ism ert és bevált 
kereskedelempolitikai kedvezmény-rendszerünk 
teljes eszköztárával.

Minden megkeresésre azonnali, korrekt választ 
adunk, minden vállalást rugalmasan és becsülettel 

| teljesítünk!
Vértesi Erőmű Részvénytársaság 

Bányászati Igazgatóság Szénkereskedelem 
2841 Oroszlány, Ff.: 23 

I Tel.: 34-es körzet 360-122  vagy 361-122 központi
hívószám

25-67, 28-47, 26-78, 24-88, 25-24 mellékein 
Telex: 27-573,

Fax: 3 4 /3 6 1 -1 2 2 /2 5 -4 1 ,
3 4 /3 6 0 -8 8 2 . 3 4 /36 1 -1 91

V-_________________________________________________ J

TARKABARKA
boltunkban kiváló mi
nőségű svájci im port 
ruhákat vásárolhat.

U gyanitt bútorm eg
rendelést is felveszünk.

Heverőket, ülőgarnitúrá
kat, fotelágyakat, konyha- 
és szobabútorokat, polc- 
rendszereket egyedi elkép
zelés alapjánis elkészítünk.
JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Boltunk m egtalálható a 
PROFI mellett, az emeleten.

£küm
FODRÁSZKELLÉK,

ILLATSZER
Oroszlány 

Kertalja u. 3.

Á llandó
kedvezményeink:
nyugdíjasoknak 3%, 
fodrászoknak 20%.

VGRT DISZKONT
Oroszlány 

Táncses M. u. 59.

Biopon 1000 gr
169.-

Tomi Sztár 600 gr
109.-

RAMBLER mosópor 
3 kg 389.-
Ariel 2.4 kg 635.-
COLGATE fogkefe

99.-
MENNEN
dezodor stift 149.-
2 1-es visszaváltható
flakonos Queen üdítő:
narancs 83.-+betét
cola
tonic
deit
SUNKIST 100 %-os 
narancs 1 1 99.-
rostos őszi 1 1 89.-
alma-szőlő 11 76.-
0.2 1 alma-szőlő 29.- 
0.2 1 narancs-őszi 29.- 
FAVORIT kávé 
250 gr (vákuumos)

199.-
V J

INGYENES
APRÓHIRDETÉSEK

E> Nyíresdűlőben 300 négy
szögöl szőlő ingyen kiadó! Víz van. 
Telefon: 381-705.

E> VIDEOTON Preludium B32
Hi-fi hangfal garanciával eladó. 
Takács I. u. 49. fsz.l.

E>Vértessomlón 5 szobás, össz
komfortos családi ház eladó. 
g  34/373-224, 18 órától._______f AZ ÉV KÖNYVESBOLTJA N'| 

A MŰVELŐDÉSI KÖZKÉNT 
ÉS KÖNYVTÁRBAN!

Egész évben várjuk a könyvek 
iránt érdeklődőket úti-, 

szépirodalmi, idegennyelvi 
V könyvekkel és szótárakkal! J

T E S S J S f .
v e g y i á r u

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány,

Táncsics M. u. 87.
»  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Biopon automata és 
Color + ajándék 2.4 kg 

614.-
Persil 2.4 kg 702-
Tomi kristály 2.4 kg

438.-
Global öblítő 4 1 298.-
Lina öblítő 4 1 386.-
Clorox plusz 11 144.-
Clorox 11 80.-
Clorox 2 1 140.-
Pantene prov. sampon 

230.-
Panteneprov. sampon 2:1 

248.-

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 

8-17 
szombat 

8-12

Huber
Eladó 

kedvezményes 
fizetési feltételekkel 
a Fürst S. u. 13. sz. 
alatt üzlethelyiség.
Az emelet lakássá 

alakítható. 
Érdeklődni 
8-17 óráig 

a 362-404 telefonon 
lehet.



A  M l K IS TÖRTÉN ELM Ü NK
OROSZLÁNYI KETHE1CS

íg y  k e z d ő d ö t t
A helytörténeti sorozat szerkesztője: Földi Józsefné

ÉVFORDULÓKRA EMLÉKEZI
1954. január 28.
A Magyar Népköztársaság Miniszter- 

tanácsának 1006/1954. (1.28.) számú hatá
rozata Oroszlány, Kazincbarcika, Tata és 
Keszthely község várossá alakításáról.

“1. A Minisztertanács az 1950. évi I. 
törvény 6. paragrafusában foglalt felha
talmazás alapján Oroszlány, Kazinc
barcika, Tata és Keszthely községet 1954. 
február hó 1-vel járási tanáccsal egy 
tekintet alá eső várossá alakítja át.

2. EgyidejűlegBerente és Kazincbarcika 
községet egyesíteni kell.

Nagy Imre sk. 
a Minisztertanács elnöke

1963. okt. 23.
Oroszlány évfordulóra készül
“Oroszlányt az élet szinte minden 

területén a gyors fejlődés jellemzi. Ez 
megmutatkozik az építkezéseknél is. Az 
utóbbi időben -az erőmű építését 
leszámítva- évente mintegy 80-140 millió 
forintot fordítottak Oroszlányban ipari 
és 40-60 milliót kommunális beruhá
zásokra. 1957 óta több mint 1800 lakás 
épült a városban... Az emeletes házak 
lakásainak 88 %-ában van fürdőszoba,... 
egy lakásban átlagosan 4,18 fő lakik, míg 
országos viszonylatban ez a szám 3,8-at 
tesz ki...

Oro szí ány kül ső képe i s soka t vál tozott... 
Belterületén megépültek a szükséges utak 
és járdák, a külső városrészeken még kb. 
17 km szakaszon kell utat építeni.

1963-tól 3 gyermekkörzeti rendelő 
működik, így valamennyi 14 éven aluli 
gyermek rendszeres szakorvosi felügyelet 
alatt áll ... Sokat fejlődött a város 
iskolahálózata is, ... 1958 óta 36 új 
tanterem épült a városban ...

1974. II. 6.
A 20 esztendeje várossá vált Oroszlányt 

úgy tartjuk számon, mint szénre épült 
települést. Valóban, a város születését és 
létét a föld mélyének kincse, a szén 
határozza meg. A  város második nagy 
gazdasági bázisa, a hőerőmű sem termelne 
áramot az Oroszlányi Szénbányák

aknáiból felszínre hozott évi 2,5 millió 
tonna szén nélkül.

Ma már azonban egyre több jel és tény 
mutatja, hogy a 20 éves és 20 ezer lakosú 
városban új iparágak is meghonosodtak, 
s az egyoldalú nehézipari struktúra 
lassan, de fokozatosan átalakul. Az ország 
egyik legkorszerűbben term elő 
bányavállalata még mintegy 7000 embert 
foglalkoztat, de már vannak könnyűipari 
üzemei is a városnak, és a szolgáltató 
iparban, a kereskedelemben is egyre 
többen dolgoznak. A tizenegyezer 
foglalkoztatottból mintegy 8 ezer a 
munkás...

1984. III. 20.
Március 20-án 30 éve város Oroszlány
Az ünnepi megemlékezésen Oroszlány 

városért emlékplakettet kapott: Havasi 
Márton, a Hőerőmű igazgatója, Zentai 
Béla, a Városgazdálkodási Vállalat rész
legvezetője, Nagy Sándor, a 4.sz. Általá
nos Iskola testnevelő tanára, a Bányász

Fúvószenekar, a Duna Cipőgyár Zója 
brigádja.

Fotókiállítás nyílt a M űvelődési 
Központban a város fejlődéséről.

Villanyszerelés felújítása az ev.temp
lomban.

Plochingeniek első látogatása 
***

Az Oroszlányról oroszlányiaknak 
címmel indított sorozatunk végéhez 
érkeztünk. Fél éven át olvashattak az 
érdeklődők arról a városról, ahol élnek, 
amely szűkebb értelemben vett szülőföldje 
22000 embernek.

Bízunk abban, hogy ezeket a “pillanat 
felvételeket” olvasva többen lesznek azok, 
akik a Városi Könyvtárban megkeresik 
és olvassák azokat a helytörténeti 
könyveket, amelyek részletezik az eddig 
olvasottakat.

Álljon itt végezetül ezen könyvek címe:
Gyüszi László: Oroszlány a XVIII-XIX. 

században, Oroszlányi Helytörténeti 
füzetek 1-6. száma (Évfordulók, Múltunk, 
Képzőm űvészeti alkotások és 
díszítőelemek Oroszlányban, Oroszlány 
a XX. században, Népi élet, népszokások 
a régi Oroszlányban, Szlovák dalok), 
Helytörténeti olvasókönyv I. és II. kötete!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Földi Józsefné

Gondolt már a nyugdíjas éveire?
Rendelkezik érvényes Cséb 80 vagy 

Cséb 150-es biztosítással?
Itt a lehetőség! Gondtalan 

nyugdíjas évek, adókedvezmény! 
Ezt nyújtja Önnek a CSÉB-EXTRA!

A megújult hagyomány. 
Keresse fel irodánkat, üzletkötőinket.

ÁB-AEGON ÁLTALÁNOS 
BIZTOSÍTÓ RT.

Oroszlány, Rákóczi u. 86.

Városi és mezei futóverseny lesz május 
elsején a kecskédi reptéren.

Az oroszlányi triatlonosok szervezésében 
reggel kilenctől lehet nevezni a versenyre. 
A  távok: 2 km (10-14 éves fiú, lány), 7 km és 
8 km (16-34 év, illetve 35 év feletti férfi, nő). 
A  nevezési díj 200forint. A távot végigfutok 
emléklapot, valamint a helyezettek okle
velet és tárgyjutalmat kapnak.

Azon olvasóink, akik ezen a versenyen

adják le a lapban található KÉTHETES 
megrendelőt, illetve május 1-ig beküldik 
vagy behozzák a szerkesztőségbe, a ver
senyideje alatt sorsoláson vesznek részt, 
melyen sok ajándék kerül kiosztásra.

A fődíj? Jöjjön ki a kecskédi reptérre és 
n ézze  m eg! K övetk ező  szám unkban 
közöljük a nyertesek nevét.

Kellemes szórakozást május elsején, 
az ORTRI futóversenyén!

Sooters
Filmkidolgozás rövid 

határidővel 
+ ajándékfilm 

4- album 
+ 100 forintos bón 

+1 db ajándék A/4-es színes 
______ fénymásolat!_________

<1T.QMTjlR
OQ OO

Papír-írószer-j áték 
fiizetek-ceruzák-tollak 
háztartási papíráruk a 

Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18 

szó.: 8-12

KÉTHETSS Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt.
A kiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., 

ül. Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) 
Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.

8



Hosszabbított nyitva 
tartással, különteremmel, 

biliárdasztallal és friss 
csapolt sörrel várjuk Önt a 

IlUBERTU S-ban!

Ami mozdítható, azt ellopják
Szent Györgynek könnyebb volt harcolnia

Kérdések és válaszok az oroszlányi rendőrség munkájáról
Ebben az évben városunkban csendesen telt el a rendőrség ünnepe, Szent György napja. A város rendőrkapitányát, dr. Nemes 

Ferenc rendőr alezredest a bűnözés helyzetéről, a rendőrség megítéltetéséről, munkájuk hatékonyságáról kérdeztük.

Tanulnak a rendőrök
-Egy évvel ezelőtt lapunknak úgy nyilat

kozott, hogy több és képzettebb rendőr lesz 
útjainkon, az intézkedések szakszerűbbek 
lesznek. Mi valósult meg mindebből?

-Október hónapig ez nagyjából igaz volt. 
Több gyalogos járőrpárt és kutyás rendőrt 
tudtunk kivezényelni a városba. Igaz, 
ebből keveset érzékeltek az állampol
gárok, hiszen nyomozóink is többet vannak 
kint az utcákon, de nem egyenruhában.

Majd jött október eleje, mikor az érvé
nyes rendőrségi törvény alapján iskolára 
kellett vezényelni az állomány egy részét, 
hiszen el kell végezniük a rendőri szakis
kolát. Ennek hatására létszámunk most 
kevesebb, de ez nem jelenti azt, hogy egy 
adott időben sokkal kevesebb rendőr lenne 
kint az utakon. Belső átszervezéssel, 
többletfeladatokkal kell megoldanunk a 
város közbiztonságának őrzését.

Változás akkor lesz, ha a továbbtanulók 
visszatérnek, és remélem, ekkor már 
ténylegesen is érezni fogják a polgárok a 
rendőri munkában a pozitív változást.

700%
-Nemrégiben az Ön helyettese, Kerekes 

úr úgy nyilatkozott, hogy a vagyon elleni 
bűncselekmények egyharmada színesfém
lopásból áll.

-’94 első negyedévi és ’95 első negyedévi 
elkövetéseket összehasonlítva 700%-os 
növekedés van a színesfém eltulajdoní
tásokban. A távhővezeték borításának a 
lebontásától a mérőszekrények tetejéig, 
az útjelző táblákon át az oszlopokig, az 
alum ínium  hulladék konténertől az 
ereszcsatornákig és az aknafedelekig 
mindent leszerelnek és ellopnak.

-Ezekben a bűncselekményekben egyik 
oldalon áll az elkövető, a másikon az, aki 
átveszi, az orgazda. Sikerült-e ebben a 
körben tetten érni valakit?

-Az átvevőktől általában kapunk neveket 
a számla alapján, de aztán kiderül, hogy a 
név és a cím hamis. Ők nem a személyi

igazolvány alapján veszik át a hulladék
fémet. Ennek ellenére a tavalyi évben e 
körben 50% körül volt a felderítésünk, 
ami a körülményeket figyelembe véve ha 
nem is jó, de elfogadható. Ebben az évben 
egy esetben indítottunk vizsgálatot átvevő 
ellen, hiszen -a mi megítélésünk szerint-, 
neki tudnia kellett, hogy az az áru amit 
átvett nem legális. Itt még folyamatban 
van a vizsgálat, hogy mi lesz a vége, azt 
nem tudom megmondani.

-A színesfémlopásokon kívül milyen más

"Cigány az, aki annak vallja magát"

Cikkünk előző részében egy általános 
képet próbáltunk körvonalazni a helyi 
cigányságról, kiem elve a hátrányos 
helyzetűeket. Ezúttal a szerveződéseket és 
néhány családot mutatunk be.

Kisebbségi önkormányzat
Miért nem sikerült tavaly a cigány 

kisebbségi önkormányzat megalakítása? 
A választ Varga János, a Munkáspárt he
lyi képviselője tudja megadni, aki pártjával 
segítette ebben a cigányságot.

-A kisebbségi önkormányzati válasz
táshoz szükséges öt kezdeményező össze
gyűlt, de sajnos, nem felelt meg mindegyik 
személy a törvényi előírásoknak. Mi azért 
vállaltuk fel a támogatásukat, mert úgy 
érezzük, hogy szellemiségben a romák a 
legszegényebbek, ráadásul járatlanok a 
közéletben és a politikában. A kisebbségi 
önkormányzattal viszont tarthatnák a kap
csolatot különböző hivatalos szervekkel, 
például segélyügyben a Szociális Bizott
sággal. Elérhetnék egyes segélyfajták ter-

bűncselekmények vannak még?
-Meghatározó a vagyon elleni cselek

mény, mely ’93-ról ’94-re 40%-kal nőtt. 
Ebben a körben is elértük, hogy már ötven 
százalék a felderítési arányunk. Ez az 
arány már évek óta megvan, de figyelembe 
kell venni a cselekmények számának növe
kedését. Ekkor a kép már mást mutat.

-Vannak-e olyan cselekmények, melyek
nek a felderítésére szinte remény sincs?

3  folytatás a 2.oldalon

mészetbeni juttatásra változtatását, de be 
lehetne őket vonni a lakás-névjegyzék 
igényjogosultságának felmérésébe, vala
mint az önkényes lakásfoglalók elleni fellé
pésbe is. Mindazonáltal a törvény a helyi 
kisebbségi önkormányzatoknak csupán 
az önkormányzat által átruházható jog- és 
hatásköröket biztosít, ami eléggé felemás 
dolog. Ezért jobbnak tartottam volna, ha a 
képviselő-testületbe bekerül egy kisebbsé
gi képviselő. Boros Gyulát támogattam, 
akinek sajnos sikertelen volt a jelölése.

Jelölt kerestetik
Az egykori bokszoló fiatalember, a 24 

éves Boros Gyula a bányánál dolgozik, 
mint vas- és fémszerkezet lakatos. Felesége 
és két gyermeke van, családja tősgyökeres 
oroszlányi.

-Miért fulladt kudarcba a jelölésed?
-Azért, mert kiderült, hogy sokan 

valótlan címet adtak meg és emellett még 
a gyűjtéskor átléptem a körzet határát is. 
O folytatás a 4-5. oldalon 
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Szent György nap
Kérdések és válaszok a rendőrségről

“Száll a madár ágról ágra,
Száll az ének szájról szájra.”

Arany János

Dalos fiatalok 
találkozója

A Lengyel József Gimnázium és Szak
iskola április 22-én újra megrendezte a 
hagyományossá vált kamarakórus ta
lálkozót. Gimnáziumunk diákjai két napig 
látták vendégül a hazai és külföldről 
érkezett vendégeket.

A nagy szabású rendezvény délelőtt vette 
kezdetét a Művelődési Központban. A 
műsort gimnáziumunk énekkara nyitotta, 
majd női és férfi és vegyeskórusok váltot
ták egymást a színpadon. Az érsekújvári 
kéttannyelvű gimnáziumból érkezett diá
kok magyar és szlovák nyelven szólaltatták 
meg dalaikat. Az előadást megyei győztes 
versmondók tették színesebbé.

A jó hangulatot fokozta, hogy az immár 
háromszoros győztes Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnázium férfikara új, saját 
dallal lepte meg a résztvevőket. A fellépé
sek után nem maradt el az értékelés, mely 
szerint a legjobbnak bizonyult Ferences 
Gimnázium vihette el újra a “serleget”. A 
résztvevők által “buli hangversenyének, 
nevezett rendezvény után sem szűnt meg 
az éneklés és jókedv, hiszen délután az új 
katolikus templomban újra felcsendültek 
a dalok.

A fáradhatatlan dalos fiatalok este a 
városban szerenádot adtak az oroszlányi
aknak, kifejezve ezzel, milyen jól érzik 
magukat nálunk. A találkozó résztvevői 
másnap kikapcsolódásként közös kirán
duláson vettek részt a vértesszentkereszti 
romoknál, s ezzel a rendezők ezt a hétvégét 
kedves em lékké tették vendégeink 
számára. Rem éljük, hogy ennek az 
ünnepnek lesz jövője, és hamarosan újra 
találkozhatunk a kórusokkal.

Rápolti Brigitta

B e v eze tő  
áron, kiváló 
minőségű,
~B A * /»//* A //házi főzésű 
c s a p o l t  

Osterbráu sörrel is 
várjuk kedves ven
dégeinket az uszoda 
presszójában.

JdLuber
Eladó kedvezményes fizetési
feltételekkel a Fürst S. u. 13.

sz. alatt üzlethelyiség. Az
emelet lakássá alakítható.

Érdeklődni 8-17 óráig
a 362-404 telefonon lehet.
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-Sajnos igen. Például bemásznak a 
konyha-, erkélyablakon, levágják a 
gázpalackot és elviszik. Se tanú, se nyom. 
Innen elindulni nagyon nehéz.

-Ha már szóba került a gáz, tud-e vala
mit mondani a nemrég a gáztelepekről 
ellopott palackokról és az elkövetőkről?

-Felderítettünk egy rejtekhelyét, ahol 
palackok voltak és van egy gyanúsítottunk 
is. A vizsgálat jelenleg folyik.

Nő az erőszakos 
cselekmények száma

-Miként alakult az erőszakos cselek
mények számai

-’93-ban 10 rablás volt, míg tavaly az 
ilyen típusú cselekmények száma már 58 
volt. Itt az áldozatok a gyerekek, fiatalok, 
felnőttek. Az elkövetők között szintén 
megtalálható mindegyik korosztály.

-A gyerm ekkorú bűnözés mennyire 
növekszik a városban?

-Külön nem tartjuk nyilván a gyermek- 
korúakat, hiszen ők a jog alapján nem 
követhetnek el bűncselekményt, így a 
fiatalkorúak számával együtt a számuk 
65 (’93-ban 23!). A dologhoz tartozik, hogy 
a gyerekkorúak zömében fiatalkorúakkal 
együtt követik el cselekményeiket.

-Az elkövetők szociális helyzete milyen? 
Mi az elsődleges “célpontjuk”?

-Szinte kizárólag a hátrányos szociális 
helyzetben levők követik el a bűncselek
ményeket. A szülők általában munkanél
küliek, segélyből élnek. Az eltulajdonított 
tárgyak zöme ruha, cipő, élelmiszer, 
színesfém.

Létfenntartás: minden áron
-Ezek alapján kimondható, hogy az 

alapvető létfenntartási dolgokat célozzák 
meg a betörések, rablások során?

-Nagy részben igen. Gyakorlatilag a 
gyerekek, a fiatalkorúak azt szerzik meg, 
amit a család számukra alapvetően nem 
tud biztosítani. Egyébként a bűnelköve
tésekre nagy részben igaz az előbbi állítás. 
Fenn akarják magukat tartani, még ilyen 
áron is.

-A város mely részei a legveszélyezte
tettebb?

-Az egész város. A kiskertektől a lakó
tömbökig, a játszóterekig mindenütt elő
fordul bűncselekmény. Gyakorlatilag ahol 
mozdítható érték van, az célponttá válik.

-Keményebb téma. Létezik-e nálunk 
kábítószerezés?

-Tudomásom szerint nincs ilyen. Igaz 
pletykák vannak, de hál’ istennek, ezek 
nem bizonyultak igaznak.

-Alkalmaznak-e Önök a városban titkos- 
szolgálati eszközöket a felderítésekben?

-Igen, a törvényes keretek között.

-A bűnelkövetések száma nő. Ön szerint 
milyen véleménnyel vannak a városlakók 
a rendőrségről?

-Úgy érzem, az elmúlt időszakhoz képest 
jobb a megítéltetésünk. Nagyobb bizalom
mal vannak irányunkban. Ez vélhetőleg 
az intézkedéseink hatékonyságának és 
szakszerűségének az eredménye is lehet.

-Csökkent vagy nőtt a rendőri intéz
kedések elleni panaszok száma?

-Lényegesen csökkent, sőt, azokban az 
esetekben, ahol bejelentés érkezett, a 
vizsgálat nem igazolta a bejelentésekben 
foglaltakat. Egy esetben a közlekedési 
jelzőtábla hatályával kapcsolatos eltérő 
értelm ezés m iatt kellett a panaszt 
alaposnak ítélni.

-A közelm últban egy rendőrkocsi 
csomagtartójában szállítottak el a Rákóczi 
útról egy ittas egyént. Ez mennyire volt 
szakszerű?

-Két ittas személyt kellett a járőrnek 
elvinnie közterületről. Az egyiket -egy 
hölgyet- a hátsó ülésre ültették, a férfit a 
kombi gépkocsi csomagtartójába tették. 
Kivizsgáltam az esetet, és úgy találtam, 
hogy akkor, abban a helyzetben a legkisebb 
rossz alapján döntött a rendőr. Nem 
hagyhatta az utcán az illetőt.

A könnyebbik végén?
-Megfogalmazódnak olyan vélemények 

is, hogy a rendőrség a dolgok könnyebbik 
végét fogja meg. Megbünteti -joggal- a 
tilosban parkolót, de az utcáinkon szágul
dozó aranyifjakat már nem.

-Nem látok ellentmondást. Míg a tilos
ban parkolónál egyértelmű a helyzet, 
addig, hacsak nem trafípaxozunk, a gyors
hajtást nem tudjukbizonyítani. Egyikrész
ről a rendőr állítja a gyorshajtást, az autós 
tagadja. Bizonyíték nincs, és ha mást nem 
talál, el kell engedje a száguldozót.

-Beszéltünk eddig az állampolgári 
sérelmekről. Vajon a rendőröket éri-e 
atrocitás?

-Tavaly két eset volt, mikor a bíróság 
mondta ki a rendőr elleni erőszak tényét.

-Az Önök által elkezdett ügyeknek 
mekkora része ju t el a bírósági ítéletig?

-Elenyésző arányban vannak olyan 
ügyek, melyek a bíróságig nem jutnak el. 
Ez is mutatja, hogy megalapozott indokok 
alapján indítunk eljárást. Ebben a kevés 
megszüntetett ügyben is elsősorban a 
rendőr és az ügyész másfajta jogi meg
közelítése játszik szerepet.

A bíróság esetéb en arányokról nem tudok 
beszélni, mert vannak olyan ’92-es, ’93-as 
ügyek is, ahol még ma sincs jogerős ítélet. 
Ez viszont már nem rajtunk múlik.

Molnár Ferenc
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Iszappal fednék be a zagyteret

JELEN ES JOVO AZ 
OROSZLÁNYI ERŐMŰBEN

A végén mindig a fogyasztó fizet

Zsebük István villamosmérnök, mérnök 
üzemgazdász, a Vért oroszlányi erőm ű
vének üzem igazgatója  kereken  20 éve 
dolgozik a vállalatnál. Végigjárta a szak
ma szinte valamennyi lépcsőfokát, s je len 
legi posztját pályázattal nyerte el 1991-ben.

Bokodon él, egy fiú- és egy leánygyermek 
boldog édesapja. S hogy mennyire adatik 
meg neki ez az érzés a munkája során? Nos, 
az erőműi hétköznapok nem felhőtlenek, 
hisz a cég üzleti tervének telj esítése, a küszö
bön álló privatizáció kérdése inkább a hóm - 
lokredő-szaporító dolgok  kategóriájába 
tartozik. E témák is szóba kerültek a vele 
készült interjúban.

Apály után dagály
-Több, mint húsz év folyamatos üzemelés 

után 1989-ben fejeződött be az erőmű 
nagyszabású rekonstrukciója, aminek 
során porleválasztó szűrők beépítésével 
többek között jelentősen sikerült csök
kenteni a porkibocsátást. Azóta milyen 
fejlesztések és beruházások történtek a 
környezetvédelem , illetve a term elés 
hatékonysága érdekében?

-Az akkori rekonstrukció döntően a fő- 
berendezéseket érintette, ezért számítot
tunk rá, hogy kiegészítő felújításokat kell 
majd elvégeznünk. Ezekből csak néhány 
fontosat emelek ki. A közelmúltban szállí
tószalaggal váltottuk ki az elavult csille
kötélpályát, korszerűsítettük vízelőkészí
tési rendszerünket, amivel csökkenteni 
tudtuk a vegyszerfelhasználást és a pót
tápvíz előállítási költséget. Megújításra 
szorul a villamos háziüzemünk is, bár 
ezen a téren pénzszűke miatt kisebb lépé
sekben haladunk. Javítottunk a turbinák 
hatásfokán a hűtővízszivattyúk lecserélé
sével, aminek előnyeit a hűtőtó vízszint
jének növekedésével most jobban ki tudjuk 
használni. A tatai Fényes-forrástól meg
épített távvezeték és a kömyei szivattyú- 
telep segítségével biztonságossá vált az 
üzemelés, és a vízbőségnek a horgászok is 
örülnek. Hosszú évek apadása után végre 
újra elértük a tervezési szintet.

Hulladékhő?
-Térjünk át másra. Az energiaáremelések 

kapcsán újra sokakat foglalkoztat az 
erőműi hőenergiaár kérdésköre. Magukat 
szakértőnek nevező személyek szerint az 
erőmű hulladékhőből fűti a várost.

-Ezek a vélemények nem megalapozot
tak. A problémát műszaki, piaci szempont
ból és a fogyasztó oldaláról lehet megköze
líteni, s ez utóbbit érthetően főként az ol
csóság érdekli. Hangsúlyozom: ez nem 
hulladékhő, ennek értéke van, s csupán a 
megközelítésben vannak nagy különb

ségek, hogy ezt az értéket milyen módon 
határozzuk meg. Jelenleg az elszámolás 
egy régebben hozott belső szabályozás a- 
lapján egységesen történik az egész ipar
ágon belül. Tehát az erőmű ezt egyoldalúan 
nem változtathatja meg.

-De azt igen, hogy érvényesíti-e a minisz
térium által megszabott maximált árakat.

-Valóban, de nekünk a megszabott ára
kat kell szem előtt tartani, vagyis eladni a 
terméket amennyiért lehet, mivel a tu
lajdonos a legkedvezőbb gazdasági ered
ményt várja el tőlünk. Ennek ellenére azt 
hiszem, jól példázza cégünk hozzáállását 
az 8 millió forintnyi engedmény a telje
sítménydíjból, amelyet a közelmúltban tet
tünk a lakosság felé. Számunkra fontosak 
a fogyasztók.

-Az engedmény összegét miért nem a 
városi távhőrendszer kiszélesítésére adták, 
hiszen további területek ellátása nyereséget 
jelentene az erőműnek és így a fajlagos 
költségek csökkenésével a lakosság is jobban 
járna, mert a néhány száz forintos díjcsök
kenést nem érzékelik úgy az emberek, mint 
például egy városrész bekapcsolását a 
távfűtésbe?

-Mi egyáltalán nem kötöttük meg, hogy 
az engedményből adódó kiadáscsökkenést 
mire fordítsa a szolgáltató.

Egyébként a TÁVHŐ Kft. most a fogyasz
tói terület növelése nélkül, a távfűtés kor
szerűsítését tartja fontosnak a gazdasá
gosabb hőenergia-felhasználás érdekében. 
Ez az erőműnél kiadott hő csökkenését 
fogja előidézni, amihez gazdaságilag nyil
vánvalóan nem fűződik érdekünk. Ennek 
ellenére, ha a városi rendszer fejlesztésé
nek feltételeként fel 
fogmerülni az erőműi 
töm egáram -szabá
lyozás megvalósítá
sa, mi nem leszünk 
gátja a városi korsze
rűsítésnek.

Pernye és 
kén-dioxid
-K ör ny eze tv é d e 

lem. Április 8-án a 
zagytérről és a kör
nyező szántóföldek
ről származó hatal
mas porfelhő lepte el 
a várost. Meg lehet-e 
a jövőben előzni ilyen 
eseményt?

-M inden erőmű 
feladata a pemyetá- 
rozók porzásmentesí- 
tése. A salak növé

nyekkel való megkötésére eddig fél sikert 
hozó kísérleteink voltak, amelyek még 
nem oldották meg a problémát teljes kö
rűen. Most mégis van erre remény. A 
hűtőtó rendbetételének utolsó fázisaként 
ugyanis ki akarjuk emelni a tó fenéken 
található mintegy 800 ezer köbméter 
szerves iszapot, amivel (csővezetéken 
továbbítva) lefedjük az egész zagyteret, s 
az így nyert termőréteg kedvező feltételt 
nyújt a növényi kultúrák megtelepedésére. 
A százmilliósnagyságrendűberuházás már 
szerepel a terveink között, kivitelezői 
ajánlataink is vannak, de egyelőre az 
anyagi erőforrás hiánya miatt halasztani 
kényszerülünk.

-Sok pletyka terjed a salak radioaktivitá
sáról. Mi ebben az igazság?

-Még a 80-as évek elején tervezték itt 
egy pernyebetongyár építését, ami végül 
nem valósult meg, de nem ilyen okok miatt. 
Nos, az akkori vizsgálatok nem mutattak 
ki radioaktivitást.

-Az erőmű kéményén át levegőbejuttatott 
szennyezőanyagok mennyisége megfelel a 
nemzetközi előírásoknak? Tudja-e például 
teljesíteni az 1992-es rioi egyezményben 
előirányzott csökkentéseket?

-Igazából a szennyezésünkkén-dioxidból 
számottevő. Sajnos, a növekvő nemzetközi 
elvárások teljesítésére az erőmű értékéhez 
mérhető pénzt kellene költenünk. Ezzel is 
összefüggésben én úgy látom, az MVM Rt. 
fejlesztési koncepciójában nem az erő
művek felújítása, hanem lecserélése 
fogalmazódik meg.

A végén a fogyasztó fizet...
-Ezzel tulajdonképpen elérkeztünk a 

privatizáció kérdésköréhez. Lesz-e vajon 
olyan befektető, aki képes lesz kivásárolni 
az MVM cégeit? Hajlandó lesz-e befektetni 
vagy pedig “csak” piacot akar venni?

-A privatizáció lényeges eleme a vevő 
szándéka. Ezt ma még nem ismerjük. Nem 
iparági tapasztalatok alapján nem zár- 
O folytatás a 8. oldalon

Az otthon melegéhez nemcsak a 
kandalló tüze kell. Mindazt, mely 
szebbé, melegebbé, otthonosabbá teszi 
az Ön életét, nálunk megtalálja.

STÚDIÓ
Üveg, porcelán, kerámia és lakberendezési

r r

tárgyak a Rákóczi úti STUDlO-ban.
Térjen be hozzánk!

Rákóczi út 26.
Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig: 830-17-ig, 

szombaton: 8-12-ig.
Gasztronómia Kit.

Minket a név már kötelez!
s



O folytatás az 1. oldalról

A jelölőlistát ezután már nem tudtam 
pótolni, mert kicsúsztam a határidőből.

- Ügy tűnik, nem keseredtél el, hisz később 
sikerrel indultál az elektorválasztáson.

-Azújabb“ringbe szállásra” azkésztetett, 
hogy szeretnék valamit tenni a cigánysá
gért.(Nem vajda akarok lenni, de ez a 
megnevezés segít megérteni a cigányoknak 
az elektor szerepét.) Ám az országos vá
lasztáson nem jutottam mandátumhoz.

-Hogyan további
-Szeptember 20-ig ismét lehet kezde

ményezni kisebbségi önkormányzati vá
lasztást. A testület öt főből állhat majd. 
Most olyan embereket keresek jelöltként, 
akik legalább érettségivel vagy szakmával 
rendelkeznek. De örülnék, ha lenne köz
tük főiskolás, mert például Szolnokon több 
diplomás romával találkoztam.

-Te viszonylag elfogadható életszín
vonalon élsz. Többen azt mondják viszont, 
hogy a jobb módúakat már egyáltalán nem 
érdekli a többiek sorsa. Miként látod ezt?

-Féltem, hogy megkérdezed, de sajnos 
így van. Mindenkit csak a saját megél
hetése érdekel és kevesen nézik, hogy 
honnan indultak. Én 10 éves koromig a 
Petőfi udvarban 1 aktam, tudom, hogy régen 
jobb környék volt, de hogy “ilyen” lett, 
azért szerintem az előző polgármester a 
felelős, mert odatelepíttette a cigányokat, 
és most már egyre többen jönnek városon 
kívülről. Feltörik a lakásokat, nagy család
dal beköltöznek és mivel nincs miből 
élniük, hát sok közöttük a bűnöző. Ez nem 
megoldás. Vissza kell küldeni őket oda, 
ahonnét jöttek. A régóta itt élők legalább 
már beilleszkedtek, nekik kellene jobb 
körülményeket biztosítani...

Sorsok
A Városkapuban egy szükséglakásban 

él a Horváth család. Az egyetlen szűk szo
bában két ágy, két szekrény, több nem is 
férne el. A falakon szőnyegek, a sarkokban 
ruhahalmok. 60 wattos izzó küzd a 
félhomállyal, s a heverőn fekve a 10 éves 
Roland a m ásodikos olvasókönyvet

bogarássza. A nagy szemű, óvodás 
Gabriella azzal dicsekszik, hogy bátyja 
már m egtanította olvasni. Ezután a 
ruhásszekrényhez szaladnak és kihúznak 
belőle két öklömnyi kiskutyát. Játszani 
kezdenek velük. Kisvártatva kibújik a 
kutyamama, szájába fogja a kicsinyeit és 
visszaviszi a szekrénybe.

János, a családfő az ablaknál ülve nézi a 
tévét és szotyolázik. Nehéz szóra bírni.

-Két hónapja lakunk itt ideiglenesen,

OROSZLÁNYI KÉTHETES ----- —

Sorsok
várjuk, hogy kiutaljanak egy nagyobb 
lakást. Mi jöttünk el utolsóként a “Zöld 
tömbből”. Ott már szinte a szemétdom
bon éltünk, ahhoz képest ez egészségesebb.

János munkanélküli. Négy év után ta
valy szabadult az esztergomi börtönből. 
Összetűzése volt a törvénnyel, mint mond
ja, de többet nem árul el. Azt viszont igen, 
hogy munkát keres. A BV foglalkoztató
jában kitanulta a labdavarrást, s arra vár, 
hogy munkát adjon neki egy oroszlányi 
vállalkozó. Biztosabb lesz a megélhetés, 
mint a guberálásból, mert most azzal kell 
kipótolni a segélyeket. Hét forint egy kiló 
vas, a fiával 3-4 mázsát is összeszednek 
egy nap, s a pénzen osztoznak. Majd csak 
lesz valahogy.

A 24 éves Babai Tibor hat gyermeket 
nevel a feleségével egy Petőfi udvari 3 
szobás bérlakásban. 0  is fémgyűjtésből 
egészíti ki a jövedelmüket, mivel a múltja 
miatt nem kap munkát. Fiatalkori “ballé
pése" miatt 4 évet ült különböző börtönök
ben. De annak az életnek vége - szögezi le 
-beleőrülne, ha elszakítanák a gyerekeitől. 
A kicsi most kéthetes.

A feleség az erőműben dolgozik, el
mondja, hogy ő térítette jó útra a férjét; s 
aztán rögtön kifakad a lakás állapota 
miatt. -Penészesek a falak, beázik a 
m ennyezet, senki sem törődik vele. 
Kíváncsi vagyok, mennyiért akarják eladni 
ezeket a lakásokat! Meg hogy ki fogja 
m egvenni(!), mert amióta bejött a 
rendszerváltás, azóta kész csikágó ez a 
környék. A lépcsőházban rendszeresen a 
lépcsőkre vizelnek, előfordul, hogy hanyatt 
esünk egy nagy rakás szar miatt; feltörik 
a lakásokat, én nem is merek elmenni 
itthonról. Féltem leengedni a gyereket is, 
mert mindennaposak a késelések.

Frigur Ákos negyvenévesforma, nagy- 
családos cigányember félmeztelenül fogad 
kopasz falú szobájában. A babaágyban egy 
féléves asztmás csecsemő köhécsel. Épp 
az édzsbiót nézték az asszonnyal.

-Én két éve jövedelempótló támogatás
ból élek. Még 92-ben kitettek a bányától, 
úgyhogy azóta húzni kellett a nadrágszí
jon. Az utolsó három havi lakásrezsit már 
nem is tudtuk kifizetni.

-Bánom, hogy ideköltöztünk -veti közbe 
élettársa- a faluban jobb lett volna az élet!

Tekintetem akaratlanul is megakad a 
férfi hurkásra szabdalt bal karján. Mellén 
pedig szinte kiabál egy óriási vágás hege.

-Megkéselték?
-Nem, én magam tettem. Tudja ideges 

természetű vagyok, többször felvágtam az 
ereimet. Ez meg itt - mutat a mellére - 43 
centi hosszú. 43 varrat is volt benne.

-Miért tette?
-Családi okokból. Két éve halt meg a 

bátyám és nem tudtam elviselni...

Pénzt, két kézzel...
A 33 éves Csikós József a Petőfi udvarban 

él családjával egy másfél szobás bérla
kásban. Készséggel beljebb invitál az egy
szerűen berendezett nagyszobába. A 
nagyterm etű férfi közben büszkén

"egy másik
A legnagyobb kisebbség

megjegyzi, hogy nála bizony le lehet ülni, 
itt tisztaság és rend van. Hozzá is teszi 
rögtön, hogy ez nincs mindenütt így, de ő 
ad rá.

-Hányán laknak itt?
-Öten. Van egy iskolás meg egy óvodás 

fiunk. A harmadikat, a kislányt a húgom
tól fogadtuk örökbe, hogy ne vigyék el az 
intézetbe. A nagyfiam, a Józsika az Arany
ba jár negyedik osztályba, négyes tanuló.

-Hozd csak ide az ellenőrződet! - kiált az 
élénk arcú kisgyereknek, aki az ágyon 
ülve hallgatja az apját, majd rohan vissza 
a kis füzettel. Hármasnál rosszabb osztály
zat nincs benne. Több a négyes. -Én nem 
engedem csavarogni a gyereket. Olyan 
nincs, hogy lógjon az iskolából!

-Miből él a család?
-Az én 9.700 forintos kubikusi nyugdí

jamból, családi pótlékból, meg a nevelési 
segélyből, amit az asszony kap, mert most 
járt le neki a gyese. Én nem megyek lopni, 
sosem voltam büntetve. Talán az asszony
nak el kell majd menni dolgozni. Ő is le
húzott 12 évet a cipőgyárban. De ma már 
nincs munka. Ha meg elmegy az ember, 
ránéznek: a bőre színes, nem kell! Pofára 
nézik az embert. Pedig tudok három-négy 
családot is, aki munkát keres.

-Sokan azt mondják, hogy a Petőfi udvar 
lesz az új “Zöld tömb”.

-Ez így van. Ide hallgasson: húszezer 
magyarba’ nincs annyi piszkos, mint két
ezer cigány közt! Olyan járvány lesz itt, 
hogy... hajaj!

-Hogyan lehetne változtatni ezen?
-Szét kéne őket telepíteni, mert csak 

akkor nagy a szájuk, ha sokan vannak. Ha 
magyar tömbbe költöznének, ott tanul
nának a többiektől, rákényszerülnének a 
tisztaságra. Itt meg mi van?! Eltüzelik a 
padokat, tönkreteszik a játszótereket, 
pedig itt van a legtöbb gyerek a városban. 
Molnár Ferenc, a képviselőnk, igazán 
tehetne valamit ebben a dologban.Miért 
nem jön le hozzánk?

-Maga megkereste?
-Hát én nem.
-Úgy tudom, Ön tagja volt az 1991-ben 

alakult cigány érdekvédelmi szervezetnek. 
Mi a helyzet azzal?

-Én még az elején kiszálltam belőle, 
mert sok cigány fanatikus, azt hitték majd 
két kézzel szóljuk nekik a pénzt. Miből?

Jó ember, rossz ember
Az egykori Lungo Drom egyesület elnöke 

Bárdi Ferenc. Néhány éve még napszámba 
járt dolgozni, ma bányacsillés a XX-as 
aknán. A “Beton” aulájában beszélgetünk.

-Mi történt az egyesülettel?
-Elhalt, gyakorlatilag megszűnt. Nem 

kaptunk egy fillért sem a működéshez, 
helyiséget pedig csak a “Zöld tömb” alatt 
adtak volna..., így nem láttuk értelmét.

-Mi volt a célkitűzés?
-Segíteni a családokon... Szerettünk 

volna szakköröket csinálni, meg egy klubot, 
ahol foglalkoztatni tudtuk volna a gyere-

O folytatás az 5. oldalon
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világból"
keket. Hidd el, vannak köztük nagyon 
értelmesek, csak föl kéne őket fedezni!

A beszélgetés arra terel ó'dik, hogy van-e 
cigány-magyar ellentét. Feri szerint em
bere válogatja, de hozzáteszi, hogy benne 
nincs ilyen érzés, hiszen magyar a felesége. 
Nyomban meg is hív a “sárga tömbi” ifjú
házas garzonjukba, hogy megismerjem a 
párját, aki óvónő a Kossuth óvodában.

Irigylésre méltón berendezett aprócska 
lakásba csöppenek. Vadonatúj szekrény
sor, színes tv, HI-FI torony. Julika, a feleség 
talpraesett asszonynak látszik.

-A férjem ki tudott szakadni a régi kör
nyezetéből -mondja -, most már nem egyik 
napról a másikra él, hanem céljai vannak. 
Nemrég vettünk autót és szeretnénk végre 
egy szebb lakást is. A Feri akár hétvégén 
is bemegy dolgozni, hogy előbbre jussunk.

Feri büszkén mutat körbe a lakáson. 
-Ami itt van, azt csak mi ketten alkottuk 
a feleségemmel.

-A rokonságban nem volt ellenérzés a 
házasságotok iránt?

-A Feri családja örült neki, hiszen most 
többre vitte, mint az előző házasságában - 
feleli Juli.

-Először bizonyítanom kellett a Julika 
szülei előtt, és sikerült is - szól közbe Feri. 
Befogadtak engem, mert nagyon jóin- 
dulatúak és velük mindent meg lehet be
szélni. Ők nem azt mondják, hogy na ez 
cigány (!), hanem azt, hogy van jó ember, 
meg rossz ember.

Szerencsés Csillag
1992-ben alakult meg a Szerencsés 

Csillag Cigány H agyom ányőrző és 
Kulturális Egyesület. Vezetője: Burai 
Vilm os, aki 30 évvel ezelőtt Heves 
megyéből költözött Oroszlányba. Egyko
ron a Rajkó-zenekarban hegedült, ma már 
nyugdíjas nagyapa. Ő fogja össze a nagy
jából 15 fős egyesületet, amely tulaj
donképpen egyenlő az oláh cigány folklór

zenét játszó együttessel.
-Sokat köszönhetünk a Művelődési 

Központnak az egyesület alakulásától a 
mai napig - mondja Vili bácsi.(Mindenki 
így szólítja.) -Tagdíjunk nincs. Pályáza
tokból és a fellépések honoráriumából 
vannak bevételeink, amit az együttes 
utaztatására, hangszer és ruhavásárlásra 
fordítunk.

Az együttes hetente kétszer próbál, a 
tambura beszélgetésünk közben sem hall
gat el.

-Hogyan kerültetek  összef-kérdezem 
Gomán Vince gitárost.

-Hát, azelőtt csak az utcán zenéltünk..., 
de többször fe ljelentettek  m inket a 
környéken lakók, és így kerültünk ide a 
művházba.

-Honnét gyűjtitek a zeneszámokat?
-Hallás alapján játszunk. Mindent 

egymástól meg az idősebbektől tanulunk.
Egy biztos, szerencsés a csillagzatuk, 

hiszen az elmúlt 3 évben az ország szinte 
valamennyi táján felléptek. De a sátor
aljaújhelyi cigány folklórfesztiválon elért 
3. helyezésükre a legbüszkébbek. 16 együt
tesből az egész Dunántúlt egyedül képvi
selték, és külön elismerést kaptak a kore
ográfia és a zenei összhang terén. Az ak
kor 8 éves Bordás Júlia a leány táncka
tegória 1. helyezettje lett. Tervük: szeret
nének a közeljövőben megjelentetni egy 
műsoros kazettát.

Cigány népfőiskola
-Nem régiben a Szerencsés Csillag 

együttes egy szereplés kapcsán megis
merkedett a Vasmegyei cigány népfőis
kolásokkal. Ugyanakkor elkezdődött a 
készülődés a kisebbségi önkormányzati 
választásokra, és megfogalmazódott az 
igény a cigányság köreiben, hogy több 
ismeretre lenne szükség az eligazodáshoz. 
Ez adta az ötletet egy cigány népfőiskola 
szervezéséhez-világosít fel Szabolcs 
András, az MKK igazgatója. -Az egyhóna
pos, előadásokkal és tapasztalatcserékkel 
tarkított kurzust országos pályázaton 
nyert pénzből rendezzük. Eredetileg 
polgárképző tanfolyamot akartunk, de arra 
nem elég az elnyert összeg.

Az első előadáson Karsay Ervin, a Zsám- 
béki Tanítóképző Főiskola ciganológia 
tanszékének vezetője tart előadást a 
cigányság történetéről és kultúrájáról. 
Folyékonyan beszéli a különféle nyelvjá
rásokat, a romák jól szórakoznak ízes tör
ténetein, a cigány mondákon, népme
séken. Pedig ő maga magyar származású, 
de mióta évtizedekkel ezelőtt feleségül 
vette az Arad megyei vajda lányát, azóta 
szinte maga is cigánnyá vált.

-Nehéz megérteni azt más észjárással 
-mondja-, hogy a cigányoknál az a rend, 
hogy nincs rend. Reggel nem akkor kel, ha 
szükséges, hanem ha felébred, és este nem 
akkor fekszik, amikor illik, hanem akkor, 
ha már álmos. Más világ!

Forgács József

Nem kell utaznia! 
Oroszlányban is elkészítjük 

nyomtatványait, cég- és 
termékismertetőit 
(A/3-as méretig). 

Szövegszerkesztés, 
irodai szolgáltatás. 

Fénymásolás! 
Reklámtervek 

készítése!

MorkeUnit iroda Bt.

Május első vasárnapja az 
anyák napja

Lapunk Szentgyörgyi László írásával 
köszönti az édesanyákat. Laci az 5. sz. 
Általános Iskola hetedikes tanulója.

Gondolataim a szeretetről
Szeretni többféleképpen lehet. A sze

retet az az erő, ami pénzért nem kapható. 
Az emberek általában valamely jó tulaj
donsága miatt szeretik egymást. Aki az 
emberhez jó, ahhoz közeledik inkább, de 
fordítva is igaz. Aki nem barátságos, az 
gyűlöletet válthat ki a másikból. Ahol gyű
lölik egymást az emberek, ott állandó a ve
szekedés, ellenségeskedés. Ilyenkor egy
más hibáit keresik, persze a sajátjukkal 
nem foglalkoznak. Mindig megpróbálnak 
társaiknál jobbnak látszani. Mire jó ez? 
Pénzt hoz a házhoz? Vagy hatalmat szerez?

Nem! Csakis viszályt szít. Aki tud sze
retni, annak a személyisége is más, mint 
azoknak, akik egymást gyötrik. A szeretet 
megvan mindenkiben, csak háttérbe szo
rul esetleg valami miatt. Az embert meg 
lehet sérteni és ellenszenvet lehet ellene 
kelteni.

De mi a hatásos gyógymód?
A szeretet, a megértés, hogy ne sértsük 

meg véletlenül se társunkat. S még kell 
valami. A tapintat. A szeretetben élőknek 
ez is fontos. A szeretet képes összefogni az 
embereket, s ezért ez az együttélésben 
talán a legfontosabb.
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A negyedik x-ben járó Valika és Józsi 
nem Örkény darabjának a szereplői.

Ők közöttünk élnek. Élettörténetük még 
átlagos is lehetne, ha nem jött volna a 
korszakváltás.

A feleség, Ferenczi Vali a gimnázium 
elvégzése után a megyeszékhelyen egy 
számítástechnikai cégnél dolgozott, köz
ben felsőfokú végzettséget szerzett, majd 
fia születése után, a gyes leteltével az 
oroszlányi bányákhoz jött. Itt akkor tör
téntek az átalakulások, a káefték létre
jötte. Osztályát is magánosították. Egy 
darabig bírta a végzettségénél a la 
csonyabb értékű munkát.

Józsi esztergályosként került ki a helyi 
szakmunkásképzőből, leérettségizett, 
majd jö tt számára a “ lehetőség” , 
jelentkezett kamionosnak. A vizsgabizott
ság előtt megállta a helyét és elindul
hatott százkerekűjével a ködös Albionba, 
német földre, az arab térségek felé.

A múlt

Míg neje a gyerekkel itthon volt, ő járta 
az autópályákat, a keskeny hegyi szerpen
tineket. Az út szélén aludhatott, konzer- 
veken élhetett. Ezzel ha nem is nagy va
gyont, de tisztes összeget haza hozhatott.

Közben hazánkban létrejött a hatalom 
váltás, bejöhettek a külföldi vállalkozók, 
így egy kanadai magyar úr is, akinek kint 
már létezett egy általa létrehozott fotó
üzlet hálózata. Magyarországra érve hir
detést adott fel, vállalkozókat keresett 
egy új üzlethálózat létrehozásához. Ez volt 
a Sooter’s.

S innentől kezdve Tóth ék élete fordulatot 
vett.

Egy pályázattal kezdődött
-Miként kerültetek a Sooter’s-hez?
-Hirdetést olvastunk egy újságban, és 

jelentkeztem rá. A cég vezetője közölte 
kívánalmait. Mi Józsival ezek alapján 
kerestünk helyiséget. Pesten intenzív kép
zést kaptunk fényképezésből, marketing
ből, hiszen a tulajdonos nagyon sokat ad a 
vevőkkel való kapcsolattartásra. Én 
vállalkozóként kötöttem szerződést John 
Krész úrral, aki bérelte az üzletet, adta az 
árut. Az üzlet kialakítása viszont már 
részben a mi feladatunk volt. Amit féljem 
keresett a kamionozáson, annak egy részét 
elkezdtük befektetni az üzletbe.

-Az áruitok egy része olcsó tömegáru.
-Igaz, de minőségük nem rossz. S nálunk 

a fotózást érintő minden szolgáltatást meg
kap a kedves vásárló, a film megvételétől 
az előhívásig. A hagyományos géptől a

Tóthék
Egy vállalkozás története

polaroidig minden kapható nálunk.
S ami az olcsó árut illeti, egyre inkább 

igény van ezekre. Ugyanakkor a drágább, 
szebb díszterméket is megtalálják nálunk.

-A sűrű fillér elvét követitek?
-Igen. Nálunk minden vevő fontos, hiszen 

a bevételből tudjuk a boltot, a 
munkatársainkat és magunkat eltartani, 
s ezért mindent meg kell tegyünk. Az ára
ink nem magasak, és ezért sokan betérnek 
hozzánk nézelődni, vásárolni.

-Nemrégiben üzletetek új helyre költözött.
-A régi hely már kicsinek bizonyult, s 

problémás volt, főleg az idősebbeknek a 
lépcsőjárás, ezért kerestünk új helyet, 
melyet a Polgármesteri Hivatal épületében 
találtunk meg. A cégtulajdonos, Krész úr 
lejött, megnézte a helyet és ő döntött a 
költözésről. A bolt és környezetének 
kialakítása sok pénzt elvitt, de úgy érzem 
megérte.

-Ez igaz, hiszen ilyen esztétikusán  
kialakított üzlet jelenleg nagyon kevés van 
a városban. Viszont jön a kérdés, ennyire 
jó l ment az üzlet?

-Na nem. Ehhez kellett a férjem is. Az ő 
keresetének nagy részét forgattuk be.

Franchise-ban
-Ezek szerint bejött a kamionozás?
-Részben. Valika üzletelt, a fiam nőtt, 

én nem voltam itthon. Nem volt már jó az 
országúti élet. Hiányzott a család. Ügy 
döntöttünk, leszállók a kamionról és 
segítek a nejemnek. Amit a sofőrködéssel 
kerestem, elköltöttük az üzlet megvá
sárlására.

-Ma már tiétek a Sooter’s?
-Az oroszlánja igen. Az országban har

madikként éltünk azzal a lehetőséggel, 
hogy megvesszük a cégnevet (franchise), 
vállaljuk a Sooter’s-termékek árusítását 
saját kockázatra. Én is letettem a fény
képész vizsgát, majd megvettük az áru
készletet, s mi béreljük már a boltot. 
Egyben rendbetettük a bolt környékét. 
Részben önállóak lettünk, de továbbra is 
vállalnunk kellett, hogy mindazokat az 
előírásokat betartjuk, amelyek erre az 
üzlethálózatra jellemzőek, így használ
hatjuk csak a Sooter’s nevet.

-Ebbe az udvariasság is beletartozik?
-Feltétlenül, hiszen a mosoly nem kerül 

pénzbe, az udvariasság, a szakszerűség 
pedig alapvet kell legyen. A vásárló csak 
akkor jön vissza, ha elégedett.

-Veletek pedig, úgy látszik, elégedettek, 
hiszen forgalmatok nő. Ehhez a folyamatos 
reklám is kellett?

-Igen, mert saját érdekünk, hogy ál
landóan jelen legyünk a sajtóban, akkor is 
ha jól megy, s akkor is, ha egy kicsit 
rosszabbul. Mi még ma is havonta járunk 
továbbképzésre, ahol marketing és szak
mai ismereteinket bővíthetjük.

-Közben új boltot nyitottatok.

-Tapasztaltuk, hogy mi mindent keres
nek nálunk, ugyanakkor a Sooter’s-ben 
csak a saját termékeket árusíthatjuk, s 
ezért döntöttünk a papír-, játékbolt njdtása 
mellett. Úgy érzem, nem volt rossz döntés, 
ezért nemsokára növeljük a bolt területét.

-Jól megy az üzlet, feltételezem, most 
már pihenhettek.

-Na nem. Napi tizennégy, tizenhat órát 
dolgozunk ma is, annak ellenére, hogy 
négy alkalmazottunk is van. A napunk a 
program tervezésével kezdődik és este az 
aznap történtek és a másnapi teendők 
megbeszélésével fejeződik be. Ez olyan, 
mint a mókuskerék. Beszálltunk, s most 
már hajtani kell, nem lehet megállni.

-Ezek szerint jövedelmező az üzlet?
-Nem vagyunk milliomosok, nincs ba

latoni nyaralónk, milliós nyugati kocsink. 
A nyereség nagy részét visszatesszük a 
vállalkozásokba. Igaz, elértünk oda, hogy 
az átlagnál egy picivel jobban élünk, de

S ez a jelen

nyaralni tavaly voltunk ’91 óta először.
-A vállalkozót irigylik. Benneteket is?
-Konkrétan így még nem mondták 

nekünk, de érezzük. Nálunk még nem 
örülnek a másik sikerének, inkább meg
jegyzéseket tesznek rá. Nem érdem még, 
hogy saját erőből megállunk a lábunkon, 
munkát adunk embereknek, szebbé 
tesszük környezetünket. Úgy gondolják, a 
vállalkozó az milliomos, az nem csinál 
semmit. Pedig reggeltől estig talpon va
gyunk, nekünk nem ér véget a műszak a 
nyolc óra leteltével.

-Ezt most keserűen mondod?
-Nem. Itthon dolgozhatok a feleségem

mel együtt, és ez nekem, aki hosszú időt 
töltött távól a családjától, nagyszerű érzés. 
Különben is számunkra a nyolc óránál 
hosszabb munkaidő régebben sem volt 
ismeretlen.

-Elégedettek vagytok?
-Van munkánk, ma már azt csináljuk 

amit szeretünk. S jól esik, hogy akkor 
amikor bejön valaki a boltba, és köszönünk 
neki, visszaköszön és legközelebb is hoz
zánk jön vásárolni. Ha így érted az elé
gedettséget, akkor igen. Számunkra fontos 
a vevő, akkor vagyok elégedett, ha leg
közelebb is hozzánk jön bevásárolni.

S elégedettek lehetünk azért is, mert 
minimális hitel nélkül értük el mindezt. 
Nálunk hiába nyereséges egy vállalkozó, 
ha nincs milliós nyaralója, kocsija, nem 
számít a bankoknak.

Tóthék a "kényszerből" csináltak erényt.
Molnár
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A BÉBI-MAMI
? szaküzlet
> üzlet Önnek is!

Oroszlány, 
Népekbarátsága u. 33. 

a  360-460

BELL 
ÁLLATELEDEL BOLT
Tápok, mirelitek, felszerelési 

cikkek, vitaminok, ápolási cikkek 
Törzsvásárlóknak 
3% kedvezmény! 

Oroszlány, Kossuth u.
»  362-273

Oroszlány Város 
Önkormányzata 

PÁLYÁZATOT HIRDET

az
Oroszlány Városi Televízió 

intézményvezető-főszerkesztői 
munkakörének betöltésére 

5 éves időtartamra.

Feltételek: 
felsőfokú iskolai végzettség, 

érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
legalább kétéves, televíziónál, 

rádiónál szerzett szakmai gyakorlat, 
illetve újságírói tevékenység, 

szakmai önéletrajz, 
oklevélmásolat(ok), 

szakmai-vezetői program.

A munkakört 1995. július 5 -jétől 
lehet betölteni.

Bérezés a hatályos jogszabályok 
(közalkalmazotti törvény és 

végrehajtási rendelet) 
szerint.

A pályázatokat Oroszlány város 
polgármesteréhez 

(2841 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.,
Ff.: 9) kell benyújtani.

Jelentkezési (beküldési) határidő: 
1995. május 22.

] I
A pályázatok elbírálásának határideje: 

1995. június 30.
V_________________    J

A Petőfi Sándor Óvoda “M icim ackó barátaiért” 
alapítványa köszönetét mond m indazoknak, akik  
támogatásukkal hozzájárultak az alapítvány által rendezett 
bál sikeréhez.

A bál támogatói voltak: Bálint & Tsa ABC, Bányász Klub, Bállá János 
gumijavító, Bébi-Mami bébibolt, Bököd és VidékeTakarékszövetkezet, City 
Burger, Czuppon fodrászat, Dini büfé. Finom falatok, Gazdabolt Geizerke 
Kft.., Gigi kozmetika, HBH söröző, Indhi shop, Jolly papír írószer, KÉT11ETES 
újság, Kecskédi borozó, Kontyos ABC, Kristyák &, Holecz KKT., KROKI 
Vas-Műszaki és Vegyeskereskedés, Marika virágbolt, Mc. Dolna gyorsbüfé, 
MINI bolt - Kecskédi út, OKTÁN benzinkút, Pálma virágbolt, Pelikán papír, 
írószer, Rigó Jancsi Cukrászda, Saci virágbolt, Spindler-BOSCH Autószerviz 
és szaküzlet, Starking zöldség-gyümölcs, Telek Antalné háztartási bolt, 
Transmit Power Bt. Kapocs Műszaki Szaküzlet, Transmit Power Bt. 
Vagyonvédelmi bolt, Unicum büfé.

TRANSM IT - POWER  
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS MŰSZAKI 

FEJLESZTÉSI MÉRNÖKI B T .
CENTRAL POINT 

COREL 
HARDVARD 
GRAPHICS 
MICROSOFT 
SYMANTEC 
Word Perfect 

Novell 
szoftverek!

HP-
NYOMTATÓK

Hewlet-Packard 
perifériák 

tintasugaras és lézer- 
nyomtatók! 

Logitech-Dexxa 
egerek és scannerek. 

Intel hálózati termékek.

Irodánk a HUBER UZLETHAZ I. emeletén található. 
Telefon/fax: 361-122/1508

V Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombat: 9-12-ig J
KAPOCS Műszaki bolt 

népek barátsága u. 6/a. 
(Lakásszövetkezet épü lete)

Lakatok, ajtó- és ablak
kilincsek, biztonsági 

zárak, zárcimkék, 
bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok 
és kéziszerszámok.

Kedvező árakkal váijuk 
Önöket!

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig: 

8-12 és 13-17 óráig,
 ̂ szombaton: 8 -12 óráig

Vagyonvédelmi szaküzlet 
Oroszlány, Rákóczi út t. 

Biztonságban akarja tartani 
értékeit? Lakást újít fel? 

Szeret barkáesolni? 
Mindehhez kínálunk : 

riasztókat, biztonsági zárakat, 
pénzkazettákat, lakatokat, 
ajtó- és ablakkilincseket, 

zárcimkéket, bútorzárakat, 
Keisser-csavarokat, olasz 

rögzítéstechnikai termékeket, 
élfóliákat, villanyszerelési 
anyagokat kedvező áron.

Nyitva tartás: 
h étfőtől-péntekig:

8-12 é s  13-17 óráig 
szom baton : 8-12 óráig.

f  N
VGRT DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics M. u. 59.

Biopon 1000 gr
169.-

Tomi Sztár 600 gr
109.-

RAMBLER mosópor 
3 kg 389.-
Ariel 2.4 kg 635.- 
COLGATE fogkefe

99.-
MENNEN
dezodor stift 149.-
2 1-es visszaváltható
flakonos Queen üdítő:
narancs 83.-+betét
cola
tonic
deit
SUNKIST 100%-os 
narancs 1 1 99.-
röstos őszi 1 1 89.-
alma-szőlő 11 76.-
0.2 1 alma-szőlő 29.- 
0.2 1 narancs-őszi 29.- 
FAVORIT kávé 
250 gr (vákuumos)

199.-
v________________________  y

v e g y i á r u

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány,

Táncsics M. u. 87.
®  fax: 361-002, 364-482

A  F E S S  D I S Z K O N T  
Ú J  Á R A J Á N L A T A :

Biopon automata és 
Color + ajándék 2.4 kg 

614.-
Persil 2.4 kg 702.-
Tomi kristály 2.4 kg

438.-
Global öblítő 4 1 298.-
Lina öblítő 4 1 386.-
Clorox plusz 11 144.-
Clorox 11 80.-
Clorox 2 1 140.-
Pantene prov. sampon 

230.-
Panteneprov. sampon 2:1 

248.-
Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig 
8-17 

szombat 
8-12
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ható ki a befekte
tési, és sajnos, a 
csak piacszerzé
si törekvés sem.
Kérdés az, hogy 
m ennyire van 
kényszerhelyzet
ben az ország, 
muszáj-e a piacot 
eladnia, van-e 
más megoldás?!

Az eladó szán
dékait -az iparág 
privatizációs el
veit tartalmazó 
koncepciót- az 1994 decemberében meg
jelent kormányhatározat tükrözi. A gya
korlatban azonban számos változtatás
nak, szabályozási hiányosságnak -főleg a 
garanciákat illetően- vagyunk tanúi. A 
bánya-erőmű társaságok további speciális 
elemeket visznek a privatizációba. Az tény, 
hogy a mélyművelésű szénbányászat nem 
gazdaságos, nyugaton is támogatásra 
szorul. Szerintem a nemzeti szénbányászat 
feltétel és átmenet nélküli leépítésére Ma
gyarországon nem célszerű gondolni.

Ma az a gond az-energiaiparban, hogy 
nincs pénz, nem tudunk miből fejleszteni, 
beruházni, holott erőművet építeni kell, 
mert az ezredfordulón már teljesítmény
hiánnyal számolhatunk. De a finan
szírozási problémák a normál üzlet
menetet is kritikussá teszik.

Úgy néz ki, pénze csak a külföldinek 
van, de valószínűleg hiteltőkét hoz, aminek 
költségeit el fogja ismertetni az energia-

Majális ’95.
Az MSZP, a BDSZSZ az önkormányzat 

támogatásával sikeres majálist rendezett 
ebben az évben a város központban. A 
szórakoztató programokat több ezren néz
ték meg az ünnepet meg-meg szakító zápo
rok ellenére is.

Ugyancsak ezen a napon a Márkushegyi 
LIGA szakszervezet több száz részvevőnek 
szervezett családi majálist a bányaüzem 
szabadidő központjában.

árakban. Az is 
biztosra vehető, 
hogy a befekte- 
tésekcsak nyeresé
ges vagy nyeresé
gessé tehető ter
melésben jelennek 
meg. A dolog vége, 
hogy mindenkép
pen a fogyasztó 
teszi finanszíroz
hatóvá a term e
lést, ő fizeti meg az 
árat, ami fedezi a 
költségeket és a 

tulajdonos nyereségét is.
-A m agyarországi szénerőm űvek  

rangsorában hol áll az oroszlányi?
-Hadd feleljek egy konkrét példával. Az 

MVM Rt. és egy amerikai cég a közel
múltban írt alá egy rendszerirányítási 
fejlesztésről szóló szerződést, ami azt 
jelenti, hogy így az országos teherelosztóból 
az egyes erőműveket és azokon belül külön 
a berendezéseket is szabályozni lehet. Az, 
hogy ebbe kit vontak bele, azt hiszem, mu
tatja az erőművek fontosságát. Nos, ebben 
a rendszerben a nagy erőműveken kívül 
kizárólag az oroszlányi van benne.

Molnár - Forgács Ifotó: Sooter’s

Mi lesz veled, oktatás?
Döntés előtt!

A  KÉTHETES és a Művelődési Központ 
és Könyvtár 1995. május 11-én 18 
órától a kamarateremben fórumot 
rendez a városi oktatás jövőjének kér
déseiről, melyre tisztelettel meghívjuk 
városunk érdeklődő lakóit.

Akérdésekre a város oktatási szakem
berei és képviselők válaszolnak.
M egh ívó . A II. világháború befejezésének 
50. évfordulója alkalmából 1995. május 7- 
én, lOórakormegemlékezéstéskoszorúzást 
rendeznek a haraszthegyi emlékműnél. 
B eszédet m ond: Székely A ntal polgár- 
mester.

Ki mit tudott?
A 4. sz. Alt. Iskola - immár hagyományt 

teremtve - megrendezte a városi Ki mit 
tud?-ot. Agálára a Művelődési Központban 
került sor 1995. április 20-án. A zsűri 13 
főből állt,melynekelnökeismét anépszerű 
Dzsupin Ibolya volt. Mielőtt a városi 
versenyre került volna a sor, minden iskola 
elődöntőt rendezett, s onnan a legjobbak 
mérhették össze tudásukat. A rendezvény 
igen színvonalas volt. A 28 versenyszám 
mellett 2 nagyobb csoport is lehetőséget 
kapott a versenyen kívüli bemutatkozásra, 
így körülbelül 300 gyerek lépett színpadra 
ezen a gálaműsoron. Hat kategóriában 
hirdettek eredményt, a díjakat Dzsupin 
Ibolya színm űvésznő és iskolánk 
igazgatónője, Kis Györgyné adta át.

I. Vers: 1. Koleszár Anna (Arany J. Alt. Isk.), 2. 
Simon Zoltán ( József A. Ált. Isk.), 3. Kovács 
Ildikó (4. sz. Ált. Isk.)

II. Hangszer: 1. Major Mariann ( 4. sz. Ált. 
Isk.), 2. Handl György (Lengyel J. Gimn.), 3. Tóth 
Sándor (Arany J. Ált. Isk.)

III. Ének: 1. VáradiHajnalka (Gyermekotthon), 
2. Grúber Petra ( Lengyel J. Gimn.)

IV. Néptánc: 1. Galgamácsai lakó dalmas (4. sz. 
Ált. Isk.), 2. Kozák tánc (Gyermekotthon), 3. Az 
Arany J. Ált. Isk. 2. sz. tánccsoportja

V. Tánc: 1. A 4. sz. Ált. Isk. balettcsoportja, 2. 
Diszkótánc (Ságvári E. Ált. Isk.), 3. Aerobic 
másképp (Ságvári E. Ált. Isk.)

VI. Egyéb: 1. A muzsikás kismalac - színdarab 
(4. sz. Ált. Isk.), 2.KisGáborbábelőadása (Ságvári 
E. Ált. Isk.)

Különdíjban részesültek: Botos Zoltán - vers 
(5. sz. Ált. Isk.), Modern tánc (5. sz. Ált. Isk.)

Ez a rendezvény nem jött volna létre, ha 
nincsenek szponzoraink, akiknek az értékes 
díjakat köszönhetjük:

Oroszlányi Távhő Kft, KÉTHETES újság, 
Madarász István, Észak-dunántúli MÉH Rt., 
Oroszlányi Városgazdálkodási Rt., Spindler 
Tibor, Túra Kft., Gáspár János, Gasztronómia 
Kft., Fess Vegyiáru Kft., Pap László, Kertalja úti 
Totózó, Éva Kozmetika, Pelikán papírbolt, 
Vodicska Imre, Riasztástechnika 2000Bt., Kovács 
Zoltán, Sooter’s és Tomi papírbolt, Művelődési 
Központ és Könyvtár könyvesboltja, Székely 
Antal polgármester, Saci virágbolt, Hűvös-Récsy 
István, Huber üzletház, Ágrez Attiláné, Huber 
Henrik, Patika Könyvüzlet, Juhász Attila, 
Művelődési Központ és Könyvtár.

Bajusz Regina
Ingyenes jogi tanácsadás a Művelődési

Központ és Könyvtárban minden szerdán!
Páratlan héten: dr. Kaestner József ügyvéd,
páros héten: dr. Sunyovszki Károly ügyvéd.
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A vevő csak piacot vesz?
Előkelő helyen az oroszlányi erőmű

Sooters
Filmkidolgozás rövid 

határidővel 
+ ajándékfilm 

+ album 
+ 100 forintos bőn 

+1 db ajándék A/4-es színes 
____  fénymásolat!_________

Papír-írószer-j áték 
füzetek-ceruzák-tollak 
háztartási papíráruk a 

Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18 

szó.: 8-12

mONTAl
hűnritothoa'Iroda Bt.
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Oroszlányban újra itt az

Kül- és belföldi utazások, 
üdülések, helyfoglalás.

Oroszlány MÜillÁh 
Furst S. U. 13. iroda Bt.

(Huber Üzletház) 1 KÉTHETES jj 
B  361-122/14-14 \ ^ £ r r /

SORSFORDULÓ A Z  EZREDFORDULÓ
MARKUSHEGY

A húszmilliomodik tonna szén előtt és után
A húszmilliomodik tonna szenet termelte ki 

május 9-én a M árkushegyi bányaüzem , de a 
bányászok m égsem  ünnepelhetik  a győzelem  
n apjakén t ezt az esem ényt. Az en erg ia ip a r  
általános válságán belül a kisebb-nagyobb helyi

győzelmek, sikerek csak pirruszi győzelemként 
értékelhetők. Felhők gyülekeznek az oroszlányi 
szénbányászat eddig legalábbis csak fátyolos 
egén. A jö v ő  nem csak a bányászok, hanem  
Oroszlány számára is meglehetősen lehangoló...

Fejezetek Márkushegy történelméből
A Márkushegyi bányaüzem 

létesítését a kormányzat a 70- 
es évek közepén határozta el. A 
döntést alapvetően a szénhid- 
rogén-ellátásismétlődő zavarai 
indokolták, ezért abányatelepí- 
tési koncepció arra épült, hogy 
a meglévő közvetlen szállítási 
kapcsolat felhasználásával az 
új bányatávlatokban biztosítsa 
az Oroszlánja Hőerőmű tüze
lőanyag-szükségletét, a kom
munális széntermelés pótlását 
a 60-as években njdtott aknák 
bezárása után. A bányanjdtás 
finanszírozása az induláskor 
állami alapjuttatás volt. A be
ruházás végül is teljes egészé
ben állami kölcsönből, az akkor 
elérhető legkorszerűbb techno
lógiával valósult meg. Az épít
kezések 1974-ben kezdődtek. 
1981. április elsején indult meg 
a termelés. Később, 1994-ben 
ugyanezen a napon jött létre a 
bánya-erőm ű integráció. A 
múltról és a jövő kilátásairól 
Szálkái Sándorral, a Vért bá
nyászati vezérigazgató-helyet
tesével beszélgetünk.

-A bányaüzem sajátosságai
ból adódóan milyen körülmé
nyek között telt el az elmúlt 14 
év?

-Nos, ebben az időszakban 
Márkushegy az ország legna
gyobb bányaüzeme volt a méret 
és teljesítmény szempontjából 
is; kapacitása meghaladta az

évi 2 millió tonnát. Az üzem 
mérete miatt a termelésszer
vezés, előkészítés összefogása, 
a bányaveszélyek elleni védeke
zés feltételrendszerének bizto
sítása az üzemvezetés közép- 
és felső szintjét 1977 óta és je 
lenleg is napi próbatétel elé 
állítja, ezért a termelés felfut
tatása után szinte “szerencse” 
volt, hogy a XXI-es, XXII-es és 
a XXIII-as aknák bezárásával

Egyre zaklatottabbak az 
oroszlányi pedagógusok is, hi
szen az oktatás fenntartása ér
dekében elbocsátások, csoport- 
összevonások, megszorítások 
vannak napirenden, csakúgy, 
mint az országban mindenütt. 
Az iskolabezárások rémképe 
lebeg a szülő előtt, ám a város 
görcsösen erőlködik, hogy elke
rülje ezt a szakadékot.

Az utóbbi időben futótűzként 
terjedt el az országban, hogy az 
önkormányzatok megyei fenn
tartásba adjákközépiskoláikat,

szakember utánpótláshozjutot- 
tunk. A váj árokat azonban még
sem sikerült a közeli és tágabb 
térségből pótolni, ezért külfól- 
diekfoglalkoztatására kénysze
rültünk.

-Miért nem lehetett szakembe
reket idecsábítani?

-Lehetett volna, hiszen Tata
bányán drasztikus kapacitás 
csökkenés történt és szabadult 
fel munkaerő. Azonban sokan 
igénybe vették a 25 év földalatti
3  folytatás a 2. oldalon

hiszen csak az alsó fokú intéz
mények fenntartása kötelező. 
Márpedig, ha ezt valami ve
szélyezteti, akkor bizony drasz
tikus lépéseket kell tenni. A 
helyi oktatási ágazat érdek
egyeztető fórumán elhangzott, 
hogy Oroszlány nem akar meg
válni középiskoláitól, mert az 
katasztrófa lenne az intéz
m ények számára. Cikkünk 
elébe megy annak, hogy mi 
várható a következő tanévben 
középfokon.

3  folytatás a 3. oldalon

Búcsúzunk
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk immár közel har

madik éve je len ik  meg 
Önöknek.
Tudósítottunk városunk 

eseményeiről, történéseiről.
Vélhetőleg megkedvelték 

lapunkat, hiszen az eddigkét- 
hetente megjelent 38 szám 
lehetőséget adott a városban 
történtek, azok hátterének 
megismerésére.
Ebből a 38 számból az elmúlt 

időszakban 21 szám ingye
nesen jutott el Önökhöz.
Azonban most a kiadó, bár

mily fájdalmas is, meg kell 
szüntesse az ingyenességet. 
Tennie kell ezt azért, mert az 
elmúlt időszakban megnőttek 
az újság költségei.
Ennek ellenére szeretnénk 

felajánlani Önöknek egy lehe
tőséget: fizessék elő lapunkat.
így “csak” 10 forintért kap

ják majd meg, míg az árus 
példányunk díja 15 forint 
lesz.
Amikor ingyenes lett a lap, 

úgy gondoltuk, van és lesz a 
városban olyan vállalkozói 
csoport, mely termékét, szol
gáltatását lapunkon ke
resztül (is) el szeretné juttat
ni a városban élőkhöz. Sajnos, 
nem így van. Nagyon kevesen 
ismerték még fel a reklám 
jelentőségét. (Ez nemcsak a 
mi újságunkra igaz!)
Tisztelt Olvasóink!

Amennyiben eddig elége
dettek voltak lapunkkal, és 
továbbra i s szeretnék olvasni, 
kérjük ne sajnálják rá a 15 
forintot, illetve szerkesztősé
günkben jelezzék előfizetési 
szándékukat.
Lapunkat az utcai árusaink

nál, illetve előfizetés esetén 
lakásukon kapják meg.
Rem éljük ezek után is 

találkozunk, mint eddig, 
minden második héten.

A kiadó

Feleslegessé válik a 
több mint 5® milliós 

kollégium ?
A középiskolák gyerekekre vadásznak
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A  hűszmilliomodik tonna szén előtt és után
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Márkushegy = Oroszlány
munka után járó nyugdíj kor- 
kedvezményt, és mivel a bányá
szat 80-as évek végén körvona
lazódó perspektívája nem tette 
vonzóvá e szakmát, így a fiata
lok csak elvétve választották a 
bányát. Ráadásul mindeköz
ben sorra megszűntek a bánya 
privilégiumai: tanácsi lakások
nál az első bérlő kijelölési jog, a 
kedvezményes lakáshitel; és 
erősen csökkent a lakásépítési 
támogatás is. Nem volt már 
csábító a bánya dolgozójának 
lenni. így ma Márkushegyen 
mintegy 300 külföldi (lengyelek, 
erdélyiek) dolgozik.

Az integrációba kerülésünk 
óta többször szóba került a kül
földiek létszámleépítése. Csak

hogy a probléma ott van, hogy 
Márkushegynek m eg kell tarta
nia az évi 1,3-1,4 millió tonnára 
leesett kapacitását, mért-olyan 
magasak az állandó kiadások, 
hogy ez alatt az energetikai 
széntermelés fajlagos költsége 
kezelhetetlenül megnőne. En
nek következtében annyira 
emelkedne a villamos energia 
termelési ára, amivel nem tud
nánk beállni a sorba, mert az 
ország erőműveit aszerint ter
helik le, hogy hol állítják elő a 
legolcsóbban a villamos energi
át. Tehát lényeges, hogy minél 
olcsóbb energetikai szenet tud
junk adni az erőműnek, s ez le
hetetlen egy bizonyos termelési 
szint alatt.

A külföldi olcsóbb
-Utóbb egyre több szó esik a 

bányabezárásról és többen fel
vetik, hogy az nem is okozna 
gondot, hiszen külföldről ol
csóbb energetikai szén hozható 
be. Mi erről a véleménye1 

-A feltételezés igaz, de rossz a 
megközelítés. A 80-as évek vé
gétől ugyanis végbement egy 
közel 50%-os energia fogyasztás 
csökkenés. Emiatt most hatal
mas szabad kapacitások van- 
nakkihasználatlanul. Körülbe
lül 1 millió tonna energetikai 
szenet tárolnak az erőművek 
depóin, amit az integráció előtti 
évek szakszervezeti nyomásá
ból adódó kötelező szénmennyi
ség átvétele okozott. A másik: 
az integrációból kimaradt bá
nyáknál is energetikai szénfe
lesleg gyűlt fel, ami nincs szink
ronban az országjelenlegi villa
mos energia igényével. Ebből 
én sajnos úgy látom, hogyha 
egyik napról a másikra bezár
nák az oroszlányi erőművet, azt

az ország minden zökkenő 
nélkül elviselné az energia- 
termelés oldaláról...

-Igen ám, de a megye legna
gyobb munkáltatójának meg
szűnése komoly földindulást 
okozna, s legfőképpen Oroszlá
nyon. Hiszen a Vért-ben össze
sen 4500 ember dolgozik, s ebből 
3500-an a bánya üzemeinél!

-Igen, ez a város sajnos egy 
lábon áll. Én nem ismerek más 
érdemi munkáltatót és nem is 
körvonalazódik ezzel azonos faj
súlyú munkahelyteremtő beru
házás. Egy biztos, a szenes erő
művek a mélyművelés miatt 
drágák, de szükség van rájuk, 
ugyanis nem hiszem, hogy ol
csóbb az importszén, ha a mély
művelés költségeivel össze
hasonlítjuk az esetleges bezá
rásból eredő foglalkoztatáspoli
tikai terheket. Meggyőződé
sem: a fenntartás jobb alter
natíva!

Új bánya nyitása
-Az eddig elhangzottakban 

csak kerülgettük a forró kását. 
A privatizációra gondolok. A 
kormány eldöntötte, hogy többek 
között az energiaipart is privati
zálni akarja, amiből még az 
idén 150 milliárd forint bevételt 
szeretne. Jogos a kérdés: mi lesz 
veled, oroszlányi szénbányá
szati

-Hiányosak erről az informá
cióim. Nagy kérdőjel, hogy a 
villamos energia árát, valamint 
az integrált erőművek és bá
nyák műszaki állapotát figye
lembe véve milyen privatizációs 
2 --------- ■

technikákra lehet számítani. 
Nekünk az erőművel együtti 
magánosítás lenne megnyugta
tó. Mi ugyanis még nem mond
tunk le egy szénvagyonpótló 
beruházás létjogosultságáról, 
vagyis egy új akna nyitásáról 
Bököd határában. Az oroszlányi 
bányaüzemek nagyjából még 
három évig tudnak helytállni a 
jelenlegi termelési szinten.

Ezért a döntést az új bánya 
nyitásáról még ez évben meg 
kellene hozni, mert a megvaló
sítás legalább három évet igény
be vesz.

-Ki a döntéshozói 
-Az MVM Rt. Ám a gond ott 

jelentkezik, hogy nincs anyagi 
forrás, mert a mai kamatokkal 
hitelt felvenni bányanyitásra 
meglehetősen kockázatos, s rá
adásul mindezt még a privatizá
ció is hátráltatja. Megítélésem 
szerint idén nem lesz döntés.

-Mi lesz, ha elmarad a bokodi 
akna megnyitásai 

-Legkésőbben 1998-ban me
rülhet ki a majki XX-as akna és 
a külfejtés, ahonnét összesen a 
mostani termelés kb. egyhar- 
mada származik, vagyis kb. 5- 
600 ezer tonna.

-Ez elbocsátásokat is jelenteni 
fog?

-Csak bizonyos területeken. 
A XX-as aknáról ugyanis min
den földalatti dolgozóra szükség 
lesz, akik természetesen az el
sőként elbocsátandó külföldi 
munkaerő helyére lépnek Már
kushegyen. A külszíni és a nem 
fizikai állományból megítélé
sem szerint kb. 2-300 ember el
bocsátása várható. Márkus- 
hegynek a 2000-es év után nagy- 
jából 5 millió tonna szénvagyo- 
na marad.

-Érdekes módon már tavaly 
felröppent a hír, hogy a majki 
aknát azonnali hatállyal be 
akarják zárni.

-Az információ részben téves. 
Majk alatt több százezer tonna 
jó minőségű lakossági szén ta
lálható. Annyi igaz, hogy tervez
tük három fejtési terület kiala
kítását a műemlék együttest 
körülvevő arborétum pilléré
ben, de ezt megkérdőjelezte a 
Műemlékvédelmi Felügyelőség.

Ha a területen nem sikerül a 
művelés megindítása, akkor a 
XX-as aknán 1998-nál előbb is 
megkezdődhetnek a bezárási 
munkák. Az eredmény ugyan
az, Márkush egy egyedül marad, 
ahol viszont egyre kevesebb a 
kitermelhető lakossági szén.

-Gondok lesznek a közeljövő
ben a lakossági szénellátással1

-A termelésünkmár korábban 
egyharmad mennyiséggel visz- 
szaesett. Idén örülünk, ha el 
tudunk adni 200 ezer tonnát. 
Ennek oka részben a gázprog
ram, másrészt pedig az import
szén megjelenése az országban. 
Ráadásul a március 12-ei kor
mánydöntés nyomán az import- 
szénféleségek vámadómentes
séget élveznek, ami nekünk 
nagy kárt okoz. De mindemel
lett még azt is látnunk kell, 
hogy a város importszén árusí
tását engedélyezi itt, ahol a 
szénbánya foglalkoztatásának 
fenntartása, azt hiszem, közös 
érdek.

/
Érdemes volt?

-Volt-e pénze az oroszlányi 
bányaüzem eknek technikai 
fejlesztésekre az elmúlt években1

-A 80-as évektől sajnos, egyre 
kevesebb, s ennek következté
ben nagyon leromlott a techni
kai színvonal. Sok esetben meg
szűnt bányáktól hoztunk el gé
peket és berendezéseket, de ma 
már ezek a források is elapad
tak. Jelenleg 100-150 millió fo
rintos hiány van a beruházások 
és géppótlás területén ahhoz, 
hogy csak a minimális üzem
viteli, üzembiztonsági igények
nek megfeleljenek az eszkö
zeink.

-Márkushegy az eocénprog
ram részeként épült meg. Ak
kor a "hurrá optimizmus" volt a 
jellemző, ma pedig a megvála
szolatlan kérdések sorozata és 
a bizonytalan jövő. Véleménye 
szerint érdemes volt Márkus- 
hegyet kiépíteni?

-Egyértelműen igen, hiszen 
Márkushegy kezdettől fogvájói 
termelt, s ennek révén az orosz

lányi szénbányászat nagyobb 
megrázkódtatás nélkül élte át 
az országban végbemenő leépí
téseket.

-Végezetül, visszatekintve 
hogyan értékeli a szénbányászat 
helyzetét az integráción belül?

-Az ezzel kapcsolatos kor
mányzati döntés megítélése 
szerintem ma még túl korai 
lenne. Az biztos, ha az Orosz
lánja Bányák nem került volna 
be az integrációba, ma komoly 
gondj ai lennének az energetikai 
szén értékesítésével.

Mind az erőműnek, mind a 
bányának nagy biztosíték, hogy 
az oroszlánja erőművet nemrég 
újították fel -gondolok itt pél
dául a tavaly megépültkorszerű 
szalagpályára is-, de az sem 
mellékes, hogy az oroszlányi 
szénmedencében folyamatos 
termelés biztosítható.

Biztató jövőt azonban csak 
az együttes privatizálás jelent
het.

Molnár-Forgács



OROSZLÁNYI KÉTHETES

Versenyben a 
középfokú iskolák

Lengyel kontra Eötvös?

Az Eötvös
Az Eötvös Loránd Ipari Szak

munkásképző Intézet és Szakkö
zépiskolában már lezajlott a kö
vetkező tanévi beiskolázás. A 
munkaerő-piaci igények és a gaz
dasági kényszerűségek előrevetí
tik, hogy a városi fenntartású  
intézményben újabb szerkezetát
alakítás veszi kezdetét. Kérdése
inkre Gruber György, az iskola 
egyik igazgatóhelyettese vála
szol.

-Milyen tendenciák látszanak 
a közeljövőre nézve az iskolai 
képzés-oktatásban?

-Azt látjuk, hogy megnőtt a 
szakközépiskola népszerűsége, 
s eközben a tavalyihoz képest 
csupán feleannyi (65 fő) a “csak” 
szakmát elsajátítani akaró fia
tal első osztályban. Emiatt 95- 
96-ban csak két szakmunkás
osztályt indítunk hat szakmai 
csoporttal. Ezekből hiányzik a 
cipőfelsőrész-készítő, a géplaka
tos és a vájár-bányaelektro-la- 
katos képzés, mert nincs rá je 
lentkező és igény sem, hiszen 
az utóbbihoz a bánya már nem 
toboroz vidéki ifjakat. Ha kifut 
a még meglévő két évfolyam, 
akkor valószínűleg teljesen 
megszűnik e három szakma ok
tatása. Folyik azonban a he
gesztő betanított munkások 
képzése, ahol a dolgozók két év 
alatt szerezhetnek bizonyít
ványt.

Szakközépiskolában is két 
osztály indul a mechatronika 
és elektronikai műszerész, va
lamint a női ruhakészítő szak
mában. Fémszerkezet-szerelő 
szakközépiskolai csoport a ke
vés jelentkező miatt nem lesz. 
Nagy az érdeklődés viszont a 
szakmunkások szakközépisko
lája iránt (58 fő); itt kétéves in
tenzív tanulással nappali ta
gozaton sajátíthatják el a gim
náziumi ismereteket.

Egyébiránt az iskola kény
szerpályán mozog. A városi 
költségvetés közismert szűkös
ségéből adódó megszorítások 
miatt mintegy 10 fővel csökken - 
tenünk kell a pedagógus állás
helyek számát. Profilunk a 
szakközépiskola felé mozdul 
(ami egyébként olcsóbb a szak
képzésnél), ezért a szakoktatók 
helyett inkább a közismereti 
tárgyakat és nyelvet tanító ta
nárokra van szükség. Ezeket

figyelembe véve gondolkodunk 
a továbbélésről.

-Volt olyan időszak, amikor 
az iskola megítélése a városi- 
közvéleményben nem volt túl jó. 
Arra gondolok, hogy ráragadt 
az iskolára a “Tahó“ becenév. 
Vége ennek a korszaknak?

-Folyamatos, kemény harc
ban álltunk az esetenként becs
mérlő megítéléssel, ami sok év 
ragadványa volt, de mai ered
ményeink már egyre pozitívab
bak. Több vonalon is léptünk, 
pl. bemutató filmet készítet
tünk a Kom árom i TV-vel. 
Egyébként pedig hadd mondjak 
csak egy példát: az idén 22 szak
középiskolás tanulónknak kö
zel a fele már most felvételt 
nyert főiskolára. Ja, és még 
annyit, az iskolát ma már 
mindenki Eötvösnek hívja!

-Hogyan alakul a létszám?
-Jövőre 500 tanulónk lesz, s 

ez a létszám 26-tal kevesebb az 
ideinél. Egyébként arra büsz
kék vagyunk, hogy rengeteg 
céggel és üzemmel állunk kap
csolatban, tehát nem okoz gon
dot a tanulók gyakorlati okta
tása.

-Milyen a vidékiek aránya?
-Csökkenő. Ebben a tanévben 

kb. 30%, jövőre pedig kb. 20%, 
s ennek oka a már említett to- 
borzós szakmák oktatásának 
megszűnése.

A  gimnázium
A Lengyel József Gimnázium  

és Szakiskola 250 fős nappali 
létszáma jövőre 300 fölé emel
kedik. A hagyományos és a hat- 
osztályos gim názium ban két 
osztály indul, igaz, tekintélyes 
létszámmal. Az újonnan induló 
ötöd éves  szá m ítá stech n ik a i 
képzésre 68-an je len tk ez tek . 
Magas a létszám az esti tago
za ton  is (164). E gész nap  
nyüzsögn ek  az isko lába n  a 
tanfolyamokra, edzésekre já ró  
fiatalok.

H rubi G áborral, az iskola  
igazgatójával beszélgetünk.

-Mennyi a felvételi átlag?
-Tavaly 4.19 volt, idén vala

mivel alacsonyabb. Felvételi 
vizsgát a környék más közép
iskoláihoz hasonlóan mi sem 
tartottunk.

-Ebben szerepet játszik, hogy 
az állami fejkvóta miatt vadász
nak a gyerekekre?

-Az osztálylétszám feltöltése 
nem okozott gondot. Nem árt, 
ha több jut az állami normatí
vából; minden középiskola így 
tett. Például Tatabányán több 
szakközépiskola indított gim
názium i osztályt, ami oda 
vezetett, hogy több az üres hely, 
mint a végzős gyerek. A 
másodsorban jelentkező tanuló 
kevesebb.

-Többen támadták a gimná
ziumot, mert sok vidéki gyermek 
tanul itt. Egyfajta sovinizmus 
látszik ezen a téren. Vagy inkább 
irigység?

-A tanulólétszám kb. egyne
gyede vidéki. Ok a környező 
kisközségekből jönnek.

-A gimnázium nem tartozott 
a jó  hírűek, vonzóak közé, köny- 
nyű volt bejutni. Ennek alapján 
minősítették is a színvonalát. 
Hogy látja Ön, ma mi a helyzet?

-Néhány éve kezdtünk el egy 
új pedagógiai programot, ami
ben nagyobb hangsúlyt fekte
tünk az idegen nyelvi és a szá
mítástechnikai képzésre. Nem 
annyira köztudottak, de van
nak kiugró eredményeink. Pél
dául két évvel ezelőtt az egyik 
végzős osztály felvételi aránya 
kirívóan meghaladta a korábbi 
sokéves átlagot. Ehhez persze 
hozzátartozik, hogy az utóbbi 
években bizonyos típusú felső
fokú iskolákba könnyebb lett a 
bejutás.

-Mintegy 100 fővel emelkedik 
a nappalisok száma. Elfér-e a 
félkész iskolában ez a sok 
gyerek?

-Már most sem férünk el, hi
szen egyes órákat a büfétérben 
illetve az ebédlőben kell meg
tartani. Ez is azt mutatja, hogy 
az átépítendő hátsó szárny ter
meire nagy szükségünk lenne. 
Oda eszközigényes oktatást kie
légítő termeket terveztek, mert 
ma van, amit osztályról osztály
ra kell hurcolni. Az épületrész 
megépítéséről még folynak a 
tárgyalások, egyeztetések. 
Csak annyit tudok, hogy a 
címzett támogatás rendelke
zésre áll hozzá.

-A legutóbbi érdekegyeztető 
fórumon Székely Antal polgár- 
mester kijelentette, hogy az 
oktatási ágazat nehéz helyzete 
a gimnáziumi beruházásnak 
köszönhető. Mit szól ehhez?

-Nem tartom helyénvalónak. 
Az átépítés nélkül is lennének 
nehézségek. Ezt a fel adatot még 
az előző képviselő-testület vál
lalta, a tervek már 1989-ben 
készen voltak.

En szeretném hinni, hogy 
előbb-utóbb kilábalunk ebből a 
gazdasági recesszióból, mert
3  folytatás a 4. oldalon

Alhírek
-A művelődési bizottság

magáévá tette Tihanyi Zoltán 
MSZP-s képviselő észrevételét 
és úgy döntött, hogy visszaál
lítja a negyven fős általános is
kolai osztályokat, leszerelteti a 
számítógépeket, helyette a pa
latáblát hozzák vissza.

Egyben a többséget alkotó he
lyi szocialista frakció kinyilat
koztatta, hogy nem zár be isko
lákat, legfeljebb ideiglenesen 
szünetelteti azokat, mint a 
MÁV a borbálái felüljárót.

-Székely Antal polgármes
ter megtalálta a fonál végét a 
hivatalban.

-Dr. Sunyovszki Károly volt 
polgármester bejelentette, hogy 
a legközelebbi választáson in
dul a polgármesteri tisztségért, 
mert már unja a hosszúra nyúlt 
testületi üléseket.

-Keleti György országgyű
lési képviselő éshonvédelmi mi
niszter a közelmúltban Orosz
lányon járt a lottó sorsol ásón. A 
húzás után szomorúan állapí
totta meg: a kormány nem 
nyert. Ez rossz húzás volt!

-Árnyékönkormányzatot 
alakított a helyi FIDESZ-frak- 
ció, mivel a mostani önkor
mányzat, úgy tűnik, csakámyé- 
ka a réginek.

-A városi tv megfogadta 
Balogh képviselő javaslatát, s 
a magyar tv-től elbocsátott mű
sorvezetőket fog alkalmazni. 
Többek között H. Bóna Márta 
fogja ismertetni a városlakók
kal az oroszlányi szénmedence 
időjárás jelentését, Chrudinák 
Alajos fog harctéri jelentéseket 
adni a széncsaták helyszínéről, 
dr. Bálint György (Bálint gazda) 
pedig a fejtrágyázásról fog elő
adást tartani, s az objektív tájé
koztatás végett az oroszlányi 
Objektívben a TV (mese) MACI 
tájékoztat a testületi ülésekről.

-A képviselő-testület elké
szítette a város középtávú gaz
dasági programját. Ebben töb
bek között szerepel, hogy meg
állapodtak a dr. Torgyán képvi
selte távol-kel éti cégekkel, hogy 
2002-re, Márkushegy bezárá
sára elkészülnek azok az új ipa
ri üzemek, melyekben cukrá
szati mikrochipeket gyártanak 
majd volt bányászaink.

Ezzel megoldottnak lehet 
majd tekinteni a mintegy 3000 
munkavállaló gondját. A terve
zetben szerepel, amennyiben 
nem sikerülne az ipartelepítés, 
akkor a város testvérvárosi 
kapcsolatra lép Banglades 
fővárosával, Dacca-val.
^ ---- --------- ----------- -----— 3
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O folytatás a 3. oldalról

Hol vannak a vidéki gyerekek?
Közel 100 milliót költött az elmúlt években a 

város a szakmunkásképzőre és a kollégiumra

Sok dühös ember

színvonalas iskolát nemcsak a 
mának építünk, hanem a jövő
nek is.

■Hogyan jelentkeznek itt az 
ágazatot érintő megszorítások?

-A tárgyalások azzal végződ
tek, hogy a kötelező óraszámok 
25%-áig, plusz 10 gyerekenként 
1 óra erejéig lehet csoportbon
tásokat megszervezni az osz
tályokból.

-Ezen összevonás miatt kell 
pedagógust elbocsátani?

-Nem, mert heten nyugdíjazás 
és más okokból távoznak (haza
mennek például az anyanyelvi 
amerikai tanárok), jóllehet épp 
emiatt legalább óraadó nyelv
tanárra szükségünk lesz.
(A cikkíró megjegyzése: Az előb
biek alapján kitűnik, hogy Orosz
lány két középfokú iskolájának 
profilja közelit, s már ma is sok 
helyen átfedi egymást. Ráadásul 
a szakmunkásképző kihasznált
sága mintegy 30%-kal csökkent, 
míg a gimnázium kb. 120%-on 
működik.

Kollégium
ifö S TI A A • •felgozon

Felröppent a hír, hogy az alig 
másfél éve, több, mint 50 millió 
forintért készült középfokú kol
légiumnak a következő tanévtől 
nem lesz lakója. (Az intézmény a 
szakm unkásképző igényeinek  
kiszolgálására épült meg, majd 
tavaly m árciusban ön á llóso
dott.) L ázár O ttó  m egbízott 
igazgatót kérdeztük a kialakult 
helyzetről.

-1994 januárjában kezdtük a 
működést, s akkor még ponto
san betöltöttük a 100 férőhe
lyet. Szeptemberben már csak 
92-en jelentkeztek. A létszámot 
koedukálással próbáltam emel
ni, vagyis 8 leányt is felvettünk. 
Mára mégis csupán 73 fiatal 
van, mert sok elsőéves elhagyta 
a szakmunkásképzőt tanulmá
nyi és egyéb okok miatt.

-Mennyi lesz a jö v ő  évi 
létszám?

-A legjobb esetben is csak 50 
fő, de ennél kevesebb is lehet.

-Hogyan alakulhatott ki ez a 
helyzeti

-Úgy öt vagy hat évvel ezelőtt 
még 200 fős létszámmal műkö
dött a szakmunkásképzőben a 
kollégium, mert akkor a bánya 
még toborzott távoli vidékekről 
is. Ez megszűnt és a két közép

iskolának nincs akkora vonze
reje, hogy messziről is idecsá
bítson gyerekeket. A közelben 
lakók pedig inkább az ingázást 
választják. Ráadásul 140 he
lyett jövőre csak 60 szakmun
kástanulója lesz az Eötvösnek.

-Milyen a kollégisták megosz
lása a két középiskola között?

-Egyetlen gimnazista lakónk 
van.

-Megéri működtetni ezt az in
tézményt félgőzön?

-Semmiképpen sem tudom 
felvállalni, hogy a létszámcsök
kenésből adódóan 50 gyermek 
állami normatíváját visszave
gyék. Több, mint 1 millió forint 
bevételtől esünk el, amit nem 
tudunk kitermelni a szállásol- 
tatásból.

-Akkor mi lesz a sorsa ennek a 
frissen átépített intézménynek?

-Épp a közelmúltban beszél
gettem erről a művelődési bi
zottsággal. Ok annyit mondtak, 
hogy a képviselő-testület elé 
viszik az ügyet. Elsődlegesen 
oktatási, kulturális célra sze
retnék az épületet megtartani.

-Ön hogyan döntene?
-Nos, abban nem tudok állást 

foglalni, hogy volt-e létjogosult
sága vagy felesleges volt a 
megépítés. Azonban felvetődött 
bennem, hogy talán az alsó 
szinten helyet kaphatna az 5. 
számú iskola, a felső szint pedig 
megmaradhatna kollégium 
ként. Más esetben talán kis át
alakítással az épület alkalmas 
lenne a városban törvény által 
előírt szociális feladatok ellá
tására. De ezek csak ötletek.

Forgács József
(Terjedelmes utat já rt be a volt 

rendőrségi épület. Öt év és több, 
mint 50 millió forintos ráfordí
tás után ugyanaz a kérdés, mint 
annak idején:mire hasznosítsák 
az épületet?)

Nem tizenkét dühös ember 
volt városunkban az utóbbi 
időszakban, hanem majdnem 
az egész város. S mindez az 
ÉDÁSZ jóvoltából.

Történt, hogy -állítólag- el
romlott az áramszolgáltató cím
kéző gépe, és némely település, 
köztük Oroszlány lakói is késve 
kapták meg a villanyszámlát. 
Annyira késve, hogy a befizetési 
határidő már régen lejárt, mire 
kihordták a fenyegetést is tar
talmazó szöveggel a számlákat 
-miszerint a határidőre nem 
fizetőket kikapcsolják az áram
szolgáltatásból-.

Ezek után nem is bánnám, ha 
egy olyan cég venné meg az 
áramszolgáltatót, aki tudja, mit 
jelent az: marketing. Mivelhogy 
ez egy szemlélet. Szemlélet,

Aszongyák, hogy amikor én még 
csak a konzervesdobozt húztam, 
akkor eccer mán vót lottósorsolás 
Oroszlányban, úhhogy nem olyan 
nagy szám, hogy itten lett kihúzva 
az a sok szám. Hát nem tóm, de 
mégis úgy megtelt a Beton lelátó
ja, hogy még egy árva lottószel
vényt se lehetett vóna leejteni.

Nekem viszont leesett kérem az 
állam, amikor a műsornak a kö- 
zepin a Csongrádi leugrottá szín
padról és megláttam, hogy kivil- 
lanik az a nagy fehér bugyija a fe
szes fekete otthonkája alól. Hű!!!

No, nem mintha nem láttam 
vóna még ilyet (naná!), de hát ek
kora tumultusban azér mégiscsak 
belém villanyozódott a vén házsár- 
tos Böske néném mondása, már 
tudniillik, amit ő szokottvótmon- 
dani, mikor a bogyós Ili végigri- 
szálja magát a főuccán, oszt nem 
elégneki, hogy virít a két meztelen 
combja, mint a hántolatlan tén- 
geri a fekete éccakában, még le is 
hajol minden háznál, hogy a falu 
összes kóbor macskáját végig
simogassa. Szóval aszongya az 
öreg Böske: A ménkű egyengetné 
ki a csontos fenekedet!

mely szerint a legfontosabb a 
fogyasztó. Minden neki van 
alárendelve. Nem lehet az ide
geivel játszani.

S talán az sem lenne lehet
séges, hogy előre kell fizetnünk 
az el nem használt áramért, és 
a végelszámolásnál még nem is 
fizetnek kamatot. Pedig a mai 
világban az nem is kevés.

Miért válj a el az ÉDÁSZ, hogy 
az állampolgár nekadjon hi
telt? Kamatmentesen.

Jó, annál sem számítanak fel 
kamatot, aki kevesebbet fize
tett év közben, de ez kit érdekel? 
Az az ÉDÁSZ és a fogyasztó 
ügye, de ne használják saját 
hasznukra amások pénzét, bár
mekkora legyen is az.

Sok kicsi sokra megy!
Molnár

Mondom, ezjutott eszembe, de 
menten ki is szállt belőlem a go
noszkodás, meraKata ezután még 
vagy háromszor kandikáltatta ki a 
pendelyit, én meg ebbűi levontam 
a konzervenciát, hogy ez bizony 
afféle művészi mutatványosság, 
ami máma szokásba van, tehát a 
magamfajta ne károgjon rá, mer 
nem érti a magasabb körök húr
jának pendülését. Örüljön a hoz
zám hasonló, ha eccer ingyen tát
hatja a száját a suvickos színházi 
sámliról, oszt süsse le a szemit, ha 
akaija, a sok bámész kőiké helyett, 
azok meg úgyis kiröhögik.

Hát nekem csak a Csongrádi 
bugyija maradt meg az egészből. 
Má arra nem is emlékszek, mit 
adott elő a Sücc meg a Harsányt 
Mer fölléptek ám ezek is!

Na, battyogok kifelé, mikor ösz- 
szeszaladtak a firhangok, s hát 
nem odalihegi a pofámba a puc
cos Kovács: Tudod, öcsém, ezt a 
műsort direkt neked hozták le 
ide Pestről!

Én meg nézek rá, mint boij ú az 
újkapura. Hát asziszik, én hülye 
vagyok?

A NAGY DURRANÁS PÉNZÜGYI INJEKCIÓ

Telitalálat?

4



OROSZLÁNYI KETHETES

Pff

Szerkeszti a Hal'ey Csillagász Szakkör

Egyperces sci-fi novella 

Forgács József:

EURÓPA 2000
Az Európai Megkülönböztető 

Bizottság elnöke a Nagy Folyó 
partján fekvő rezidenciáján töl
tötte a hétvégét. Éppen a reggeli 
lágytojások szertartásos feltö
résével foglalatoskodott.

Reltih elnök a szervezet öt 
évvel ezelőtti megalakulása óta 
tölti be a vén kontinensen most 
legnagyobb hatalommal járó 
posztot. A B izottság létre
hozásának kezdeményezője ő 
maga volt azzal a szándékkal, 
hogy végre politikai erőben is 
m egnyilvánítsa a tömegek, 
Európa uralkodó nemzetének 
akaratát. Ajövő záloga ugyanis 
csak az lehet, ha gyökerestül 
kiirtják a körvonalazódó fel
sőbbrendű társadalom ból a 
másságot, a különbözőket. Ez
által leomolhatnak azok a gá
tak, amelyek eddig fékezték a 
gazdasági haladást és a poli
tikai egyetértést. Ha így lesz, 
soha nem látott fellendülés és 
virágkor köszönt Európára.

Reltih elnök meg volt győződ
ve erről.

Falatozás közben a faliórára 
pillantott. Még hatvan perc 
hiányzott a főpróbáig, amikor 
is Európa Törvényhozó Testüle
tének felhatalmazása alapján 
bevetik az újonnan kifejlesztett 
megkülönböztető robot-csésze
aljakat. A Városban mit sem 
sejtenek a gyilkos tervről, s ez 
elégedettséggel töltötte el az 
elnököt...

Hangtalanul függött a Város 
egén a Bizottság óriáshelikop
tere. Körötte darázsrajként 
korong alakú szerkezetek raj- 
zottak.

Az elnök rövid szónoklatot 
intézett a gépben ülő tanács
tagokhoz és magas rangú 
katonatisztekhez. -Hölgyeim és 
Uraim! Mint tudják, e szokat
lan összejövetelünket az Euró
pa 2000 modell sorozatgyártá
sának megindulása indokolja. 
Most valamennyien szemtanúi 
lehetnek egy új rend megterem
tésének. Ezek a nagyszerű gépe
zetek megtisztítják az utcákat 
az oda nem illő rasszoktól. 
Optikai érzékelőik képesek 
több ezres tömegből a bőrszín,

a szőrzet színe és anatómiai 
jegyek alapján kiválasztani és 
célzottan megsemmisíteni az 
alacsonyabb rendű alanyokat. 
Kérem, forduljanak hát az 
ablakokhoz, és figyeljenek!

A csészealjak lecsaptak a 
Városra. Lézersugarak siste
regtek odalenn; minden lövés 
célba talált. Vér és pánik tom
bolt. Amegkülönböztetési tiszt
viselők elégedetten szemlélőd
tek. Ám ekkor az egyik au
tomata kivált a halálosztó raj
ból, sahelikopter mellé emelke
dett. Sugárvetőinek csöve 
egyenesen Reltih elnök fejére 
szegeződött, akinek későn 
villant át az agyán, hogy hibát 
követett el. Tegnap este túl 
sokáigidőzött a szolárium alatt.

A helikopter robbanása oda
lenn a fékevesztett zűrzavarban 
senkinek sem tűnt fel.

m i#t

Aforizmák és más
ERZSI ASSZONY 

TÖRVÉNYE
A pletyka gyorsabb, mint a 
fénysebesség, de nem abszolút 
állandó.

KULTÚRTÖRTÉNETI
ÚJRAÉRTÉKELÉS

Ptolemaiosz részeges volt. Azt 
hitte a világ forog körülötte.
Mit mond a hippi csillagász, 

ha verekedni akar?
-Üss tökös!

Mi a párhuzam a rendszer- 
váltás és a csillagászat között? 
-A vörös hullócsillagok.
Miért nem veszik fel velünk az 

UFO-k a kapcsolatot? 
-Mert vezetőik zöldek, tehát 
éretlenek.

STELLÁRSTATISZTIKA
A csillagok fényessége egyene
sen arányos az elfogyasztott al
kohol mennyiségével.

A FIZIKUS 
HÁZASÉLETE

Az asszony verve, a tér-idő gör
bítve jó.

Csak érdekes!
Számos alkalommal előfor

dult már a történelemben, hogy 
valamilyen esemény véletlenül 
összekapcsolódott egy termé
szeti jelenséggel. (Például a 
nándorfehérvári diadal évében 
tért vissza a Halley-üstökös.) 
Most valami hasonlóra bukkan
tunk, jóllehet a két esemény 
között (mint példánkban sem) 
nincs összefüggés.

Szóval élt századokkal eze
lőtt Franciaországban egy ki
rály, a nagy hí
rű XIV. Lajos.
Tőle származik 
a mondás: Az 
állam  én v a 
gyok! (Lex rex!)
Uralkodásának 
ideje (1643- 
1715) a francia 
feudális abszo
lutizmus fény
kora volt, ezért 
is nevezték 
“napkirálynak”.

Az égitest 
azonban, ami
nek a nevét

jelzőként viselte, korántsem 
mutatott a királyhoz hasonló 
aktivitást. Az 1800-as évek 
végén csillagászok kimutatták, 
hogy a Nap éppen 1650-től 
1715-ig a szokványostól eltérő 
állapotban volt, alig jelentek 
meg rajta úgynevezett nap
foltok. A naptevékenység e 70 
évig tartó minimumát később 
radioizotópos mérésekkel isiga
zolták. Micsoda véletlen és szin
te hajszálpontos egybeesés.

A velencei Arzenál részlete.
Egykoron hadihajó üzem, ma hajózási múzeum.

Fotó: Forgács

UJOROSZLANYI
Elgondolkodtak már azon, 

hogy a nyelv, a szavak, melyeket 
mindennap használunk, meny
nyire “beszédes”? Nemcsak gon- 
dolatainkról, érzelmeinkről, 
véleményünkről adunk vele tá
jékoztatást, hanem sok minden 
másról is: például, hogy mely 
tájról származunk.

Egy emberről már akkor is el 
tudjuk dönteni, hogy Szegedről, 
Zalából vagy éppen Palócfoldről 
való, ha semmi egyebet nem 
tudunk róla, csak beszélgetünk 
vele. Vannak ugyanis sajátos 
kiejtéssel rendelkező nyelv
járások.

Nos, felfedeztük, hogy Ko- 
márom-Esztergom megye eme 
déli csücskét sem kerülik el az 
ilyen “nyelvi ujjlenyomatok”. Az 
oroszlányi köznyelv azonban 
nem egy táj szólás része, hanem 
inkább rossz beidegződés, tor
zulás, de főleg lezserség követ
kezménye. Néhány ismerősöm 
hívta fel a figyelmemet, hogy 
az országban szinte felismerik 
beszédéről az oroszlányiakat, 
illetve a megyében élőket.

íme, pár példa: hazánkban 
például sehol másutt nem 
mondják azt, hogy: “esik a eső” 
vagy “ott a autó”.

Magánhangzóval kezdődő szó 
elé pedig a másik határozott 
névelő (az) dukálna. Jellegzete
sen oroszlányi az is, hogy a sza
vakból következetesen elhagy
juk az “l” mássalhangzót, pl. 
föld helyett “fő d ”, olvasni 
helyett “óvasni”, föl helyett “fő”, 
és még sorolhatnánk. “Ekezdi, 
hogy nem megyek el. "-szintén 
oroszlányi kifejezés, mely az 
“Azt mondta, hogy” szerkezetet 
hivatott helyettesíteni eléggé 
egyedi módon.

Mindazonáltal beszédkultú
ránk romlása, az, hogy elhanya- 
goljuk egyes betűk, szavak 
helyes és teljes kiejtését, nem 
csupán térségünkre jellemző.

Csak e lustaság következté
ben, (bábeli zűrzavarral), 
nehogy úgy megrontsuk saját 
nyelvünket, hogy a végén egy
más szavát se értsük!

Barla Szabó Attila



OROSZLÁNYI KÉTHETES
“Kell egy csapat”

A városi televízió 10 éves korszakának első öt évét meghatározta 
-amint ma is meghatározza- a főszerkesztő személye.

Akkor, a kezdetek kezdetén, 1985-ben Gábor Pétert nevezte ki a 
városi tanács a televízió élére.

Új kor volt az, hiszen a nyilvánosság, a szabad szó -már 
amennyire az akkori hatalom azt megengedte- eszköze lett e 
közintézmény. A tv története a tíz év során nem volt mentes a külső

és belső viharoktól. Ebből szerencsére nem sokat érzékelhetett 
közvetlenül a néző, hacsak nem a műsorok változó színvonalából, 
a feldolgozott témák tálalásából.

A mai tv megítéltetése helyett inkább a hőskorral foglalkozzunk, 
hiszen az akkor történtek ma már némiképp a feledés homályába 
vesznek. 1987-88 után -s akkor az még “bűnnek” számított-, a tv 
átalakítását, privatizációját újra feszegetik néhányan, talán nem 
árt emlékezni a kezdetekre.

nAz élet nem habos torta" 10 éves az OVTV

Az információ hatalom
Gábor Péter még ma is fiata

los, tettre kész szabadfoglalko
zású. Egy fővárosi alapítvány
nál beszélgettünk a múltról.

-Miként, milyen körülmények 
között kerültél Oroszlányra?

-1985-ben pályázattal jöttem 
ide. Az akkori vb nyolc pályázó 
közül választott engemet. Ak
koriban egy kisszövetkezet tag
ja voltam, feladatunk az akkor 
szerveződő helyi tv-stúdiók kia
lakítása, műszaki felszerelteté- 
sében való részvétel volt. A ma
gyar tel evíziónál a Péntek délu
tánban, a Hírháttérben, a Hazai 
tükörben és még számos bel
politikai műsorban dolgoztam, 
így volt elképzelésem a helyi tv 
kialakításáról.

A  kezdet
-A “nagy” városi tv kiala

kítását megelőzte egy kísérleti 
szakasz. Az abban résztvevőkkel 
találkoztál?

-Mura József, H artm ann  
István, akikre most vissza 
tudok emlékezni. Az ő munká
juk győzte meg a vezetést a tv- 
stúdió szükségességéről. Vala
mi miatt azonban a pályáztatás 
után már nem vettek részt a 
munkában.

-Milyen körülmények között 
kezdted meg a munkát?

-Az akkori tanácselnöknő 
irodájának előterében kaptam 
egy fotelt a sarokban. Itt kezd
tem meg a stúdió kialakítását, 
a munkatársak kiválasztását. 
Az én feladatom volt a többek 
között a tv szervezeti szabályza
tának a kidolgozása is.

-Ezek szerint a te “képedre” 
lett formálva a tv?

-Bizonyos értelemben igen, de 
nem hiszem, hogy ez gondot je 
lentett volna. Nekem kellett a 
stúdió berendezéseinek beszer
zését irányítani Üjszászi Tibor
ral, mely az akkori technikai 
színvonalon minden igényt ki 
tudott elégíteni, hiszen a “nagy” 
tv kezdetektől tudta fogadni az 
általunk készített anyagokat.

-Nehéz volt a kollégákat 
kiválasztani?

-A városban nem voltak vég

zett tévés személyek, így lelkes 
amatőr szerkesztőkkel, opera
tőrökkel kezdtem el dolgozni. 
Együtt tanulták meg a tévés 
munkát. így utólag úgy vélem, 
nem végeztem rossz munkát, 
hiszen az akkor kezdett csapat
ból, ma már szinte mindenki a 
“nagy” tévénél, vagy annak 
közelében dolgozik.

E m lékképek
-Milyen emlékeid vannak a 

kezdeti időszakból?
-Ideérkezésemkor arról volt 

szó, hogy szolgálati lakást ka
pok. Első nap szerettem volna 
elfoglalni a szállásomat, és ek
kor közölték: lakás az nincs, 
csak férőhely a pedagógus szál
láson. Megkerestem a gondno
kot, aki egy paplant és párnát 
nyomott a kezembe és ezekkel 
mehettem végig az utcán. A 
konyhában a villanytűzhely 
m ellett, az ételm aradékok 
szomszédságában kaptam egy 
tábori ágyat.

Kezdetnek nem is volt rossz, 
a folytatáshoz méltó.

A másik emlékem a kezdeti 
technikához kapcsolódik. Leg
elején mégVHS rendszeren dol
goztunk és Gombkötő Lajossal 
vágtuk az anyagokat. Ez akkor 
nem is volt egyszerű, hiszen a 
kéthetente megjelenő műsort 
egyszerre lehetett csak elkészí
teni az adáskazettára. A vágás
kor kettőnknek kézzel, 1-2-3 
számolás után kellett meg
nyomni a megfelelő gombokat 
a videómagnókon. Bizony elő
fordult, hogy az anyag vágásá
nak a legvégén pár másodpercet 
elnéztünk, és kezdhettük ellöl- 
ről az egészet. Ma már ezt a 
munkát elektronika végzi.

-A vezető azért vezető, hogy 
tartsa a hátát a munkatársaiért 
is, és ha kell, vállalja a kon
fliktusokat. Neked volt-e részed 
olyan helyzetben, amikor ki 
kellett állni a munkatársaidért?

-Többször. Én hetente egy szer- 
kétszer jöttem le Oroszlányba 
-ami nem azt jelenti, hogy adás 
előtt nem láttam volna az összes 
anyagot, sőt, volt olyan, hogy a

kezdés előtt fél órával is javí
tottunk az anyagon- ésilyenkor 
bizony az akkori hatalom kép
viselőivel vitáztunk, mert nem 
engedtem beleszólást sem a mű
sorpolitikába, sem a szakmai 
munkába.

Sajnos, ilyen többször előfor
dult. A legjellemzőbb volt egy 
bizonyos Evangélikus énekkari 
riport, mely semmi másról nem 
szólt, csak arról, hogy a város
ban is van olyan önszerveződő 
csoport, mely képes önmagának 
és másoknakis örömet szerezni.

Ezt a kész műsort akarta le
vetetni a városi pártbizottság 
és a tanács vezetés. Én ekkor 
rendkívüli stábülésen, melyre 
meghívtam a városvezetést is, 
nyomdafestéket nem tűrő sza
vakkal kikeltem magamból, és 
kikértem a stáb és átvitt érte
lemben a város nevében a tör
ténteket. Tál án ennek a hatásá
ra ilyen komoly összetűzésünk 
több nem volt. Megmaradtak 
az apró szurka-piszkák.

Feljelentve
-1990 tavaszán hirtelen el

tűntél a színről. Ma már el
mondható, hogy miért?

-A rendőrség megj elent a tévé
ben ésbeszállított Tatabányára 
a megyei kapitányságra, mint 
vádlottat. Közölték velem, hogy 
az akkori Oroszlányi Szénbá
nyák Jogi Osztálya jelentett fel 
a népgazdaságnak okozott nagy 
vagyoni kár okozása miatt.

-Ez vicc?
-Nem, és akkor még inkább 

nem tűnt annak. A történethez 
tudni kell, az akkori viszonyok 
között (1985) m egszabták, 
mennyi lehet egy-egy tanácsi 
intézmény létszáma. Az akkor 
alakult tv-stúdiónk 3 helyet ka
pott, de kellett még kettő, így 
az akkori tanácsi vezetés meg
állapodott a szénbányák vezér- 
igazgatójával, hogy ők fognak 
alkalmazni két főt, akit mun
kavégzésre kirendelnek a tévé
hez. A szerződést az akkori ta
nácselnök-helyettes készítette 
elő, én írtam alá. így jöhetett 
hozzánk Gombkötő Lajos és

Varga Ágota. Később nem 
tudták elviselni a bányánál, 
hogy ezek ellenére is megőriz
tük a függetlenségünket, és 
nem hunytunk szemet egyné
mely, a bányánál történt dolog 
felett, és kritikus anyagokat 
készítettünk.

A vád szerint a két kolléga bé
rét vissza kellett volna minden 
évben fizesse a tv, de a munka 
törvénykönyve szerint erre, mi
vel szerződés volt, nem volt 
szükség.

Engem zsuppoltakbe, mivel a 
szerződést én írtam alá, és az 
azt előkészítők közül senki nem 
állt ki mellettem.

-Milyen büntetést szabtak ki ?
-A mai napig nem tudom, mert 

egy idő után abbamaradtak a 
vizsgálatok és minden értesítés 
nélkül elhalt az ügy. Ezek után 
érthető, ha nem akartam a to
vábbiakban maradni.

Nem kellett a
segítség

-H irtelen távozásod után 
találkoztál-e az utódoddal?

-Jóval a váltás után, egy alka
lommal, de úgy érzem, elég is 
volt. Azt hiszem, népművelő.

Én, mikor eljöttem, felaján
lottam a stábnak a segítsé
gemet a későbbiekre is, de vala
mi miatt nem kérték a szakmai 
támogatást.

-Összegezve az itt töltött öt 
esztendőt, azt miként értékeled?

-Mi készítettünk a helyi tele- 
víziókközül előszörélőhelyszíni 
közvetítést (egy május 1.), mi 
vezettük be a testületi ülések 
élő közvetítését. Sok szakmai 
elismerést sikerült elnyernünk. 
Egy kezdő csapattól ez nem is 
volt rossz.

Én, mikor Oroszlányba men
tem, úgy gondoltam, a tisztes
ség határain belül mindenről 
lehet majd beszélni, feltárni 
azokat a gondokat, melyek a 
város lakóit foglalkoztatják. 
Sikerült valamit elindítanom.

Úgy tudom, ma az akkori stáb
ból többen is az országos médiák 
környékén vannak. Ez is siker.

Molnár



OROSZLÁNYI KÉTHETES

A z  AEG, BOSCH, FESTŐ, 
METABO, SM L cégek 

term ékeinek bemutatója 
a KAPOCS Műszaki Szaküzlet és a 
dorogi Hobby Kisgépszaküzlet és 

Szerviz szervezésében 
m ájus 26~án, a ISépekbarátsága u.

6, sz. alatt 
(KAPOCS Műszaki Szaküzletben). 

EZT LÁTNIA KELIJ 
Jöjjön el Ön isi

Május 28-án a Művelődési 
Központban és 

környékén

-Versenyautó és csillagá
szati bemutató 
-Égből pottyant ... Gryllus 
Dániel és vendége (10.30 óra) 
-Walt D isney m ozi: Az 
Oroszlánkirály (9 és 13.30 
óra)
-V idám park, luftburg, 
lovaglás
-Bütykölő (14 óra)

-Jelenetek az általános 
iskolások előadásában

^  Lakásának felújításában az Ön partnere: ^
Varjas Istvánl

Műanyag- és szőnyegpadló fektetése, 
parkettázás!

Festés, mázolás, tapétázás!
Varjas István 

Oroszlány, Kertalja út 7. 
________________ a 364-369________________ J

-Koloman Handler asztali- 
tenisz kupa (nevezés: 8.30 
óra)
-Falfestő verseny (9 óra) 
-Városi sakkbajnokság
(nevezési határidő: május 22., 
az 5. sz. Alt. Iskolában) 
-Aszfaltrajz verseny (14 óra) 
-K ö z le k e d é sb izto n sá g i  
vetélkedő (10 óra) 
-Szépülő városközpont 
koncert (18 óra)

INGYENES
APRÓHIRDETÉSEK
2 és fél szobás, komfortos családi 
ház +beto nkeverő és kompresszor 
eladó. Szákszend, Győri u. 83.

Itt Ön is 
hirdethetett

______volnál______
RADAX Autósbolt

Rákóczi u. 114. ( új üzletsor) 
3  360-215 

Nyitva: 9-17-ig 
Ismét itt a nyár! 

Napfény tetőablak 
beszerelési akció! 

Május 27-én (szombaton) 
többféle típusból választ
hat (10.800-27.000.-Ft.)

Az árak a beszerelést is 
tartalmazzák. Időpont

egyeztetés a fenti 
telefonszámon.

Autó és ingatlan 
közvetítés.

Garantáljuk, hogy 
nem fog csalódni!

Versenyképes ár.
Olcsó közvetítési díj!

Diszkréció!

Oroszlány, 
Rákóczi u. 112.

@  361-391, 
rádótel. :06-60-393-581

VGRT
DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics M. u. 59.

Favorit kávé 250 gr
239.-

Favorit kávé 1000 gr
925.-

Konzum Mokka
250 gr 258.- 

vákuumos kávé
500 gr 499.- 
1000 gr 975.- 

Rambler mosópor 3 kg
389.-

TIX mosópor utántöltős 
2.4 kg 499.- 

Colgate fogkefe 
(gyermek, felnőtt) 99.- 
Mennen dezodor Stift

149.-
100 db-os papírzsebkendő 

79.-
Sunkist
100%-os narancslé 11 99.- 
Uzsonnahús 70gr 29.50.- 
Uzsonnahús 140 gr 69.- 
Különleges vagdalt 150 gr 

59.-
V____________________________ /

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 

8 fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Trinát zománc fehér 1 1

625.-
Trinát zománc barna 1 1

522.-
Cellcolor barna 1 1 412.-
Cellcolor fehér 1 1 524.-
Gemini A+B 2.5 1 1528.-
Budalux 1 1 788.-
Budalux 5 1 3300.-
Trinát zománc fehér 5 1

3210.- 
Trinát alapozó fehér 5 1

2420.- 
Festhető tapéta 750.- 
Diszperzit 2 1 460.-
Diszperzit 4 1 750.-
Diszperzit 8 1 1450.-
Diszperzit 16 1 2620.-
Diszperzit kültéri fehér 16 1 

6180.-
Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig 8-17 
szombat 8-12



OROSZLÁNYI KÉTHETES

Ne szemben állva
Lapunk első két oldalán talál

hatják olvasóink a Szálkái Sán
dor vezérigazgató-helyettessel 
készült anyagot. Ámbár nem 
emeltük ki főcímben, de benne 
van, hogy 2005 táján' hacsak cso
da nem történik, véget ér váro
sunkban a bányászkodás. S mivel 
jelenleg más nagy cégek nincse
nek, így a munkanélküliség töme
gesen fogja felütni fejét, vagy 
megkezdődik az elvándorlás 
Oroszlányból.

Pedig nem kellene így lennie. 
Van még néhány évünk, mely 
alatt megteremthetnénk egy 
másfajta foglalkoztatást. Ehhez 
fejleszteni kellene az oktatást, s 
nem leépíteni, ahogyan e kény
szerű időkben tesszük. Ipar csak 
oda megy, ahol van képzett mun
kaerő. Nálunk most elkezdődött 
valami. Csoportösszevonásokat 
hajtatnak végre az általános

iskolákban és a gimnáziumban, 
így döntött a művelődési bizott
ság. A szakmunkásképző vala
milyen oknál fogva nem parancs
szóra, hanem saját belátása 
szerint készíti el a leépítést. S a 
dolog lényegénél vagyunk. Evek 
alatt elkészítettük a kollégiumot, 
fejlesztettük a szakmunkáskép
zőt, és belefogtunk a gimnázium 
felújításába. S most egyszerre le 
akarják állítani a rekonstrukciót.

Pedig nekünk fejlesztenünk 
kellene, sőt, arra törekedni, hogy 
valamilyen főiskolai kar is ide 
települjön.

Ahhoz, hogy városunk ne halott 
város legyen, mindenképpen vég
re kell hajtanunk azokat a fejlesz
téseket, melyeket elkezdtünk. 
-Ipari park, oktatás, egészség
ügy.- 7-10 év egy város életében 
nem nagy idő. Lépnünk kell, de 
nem visszafelé.

Ellenkező esetben csak gyűrt 
fényképek lesznek a mai értékek.

£ 1  
f i  Ö  P

Privatizálnak, 
de kiét?

A mai privatizációs korban a 
legnagyobb bolt állami válla
latnak lenni.

S az sem elhanyagolható, hogy 
amit megvesznek, az a mienk. 
A zsebünkből lopják ki a pénzt.

Kemény szavak? Igen, de a 
tények, azok makacs dolgok.

XY építkezik és csatornát, 
vizet, villamosenergiát, gázt ve
zettet a telkére.

Mindezekért keményen fizet, 
majd ezek elkészülte után fizeti 
a használati díjat.

Csakhogy az ő pénzén meg
épült csatorna, vízvezeték, vil
lamos és gázhálózat, antenna- 
rendszer szakasz, melyet ő meg
fizetett, nem lesz az övé, hanem 
az áramszolgáltatóé, a víz- és 
csatorna- és a gázmüveké és a 
többi cégé.

Az ő pénzén létrehozott érték 
megjelenik a “szolgáltató” cégek 
főkönyvében mint vagyon, és a 
jelenkori privatizációban má
sok fogják azt megkapni, és az 
állam zsebe fog duzzadni.

Tehát, hogyan is van ez?
Én fizetek, és a kész mű nem 

lesz az enyém? Akkor miért 
kémek pénzt? Vagy ez csak egy 
magyar sajátosság?

Vélhetőleg igen, hiszen a fej
lett nyugaton -s mi oda tartunk 
(?)-, a szolgáltató az szolgáltat. 
M ikor építkezni kezdenek, 
megjelennek a cégek, és ők 
ajánlkoznak, hogy elkészíthes
sék ezt vagy azt a közművet és 
a polgár majd csak a fogyasz
tásért fizet.

Persze a díjban majd benne 
lesz a kiépítés költsége is, de 
részletekben, s nem úgy mint 
nálunk, hogy egyszerre jelenik 
meg a kiépítéskor.

Nálunk azok, akik a pénzük
kel létrehozták az értékeket, 
kétszer fizetnek. Másodszor rá.

Vajon miért áll a 
tábla?

Még az őskorban kitették és 
valaki ottfelejtette. Pedig már 
nincs kitől védje az üres beton- 
placcot, nem jár már arra a ma
dár és a busz sem. Pedig de jó 
lenne, ha be lehetne hajtani, 
várakozni lehetne a boltnál, és 
nem kellene a szinte mindig 
zsúfolt elülső útszakaszon 
várakozni vásárláskor.

Nem merünk várakozni, hi
szenjön a rendbősz őre és meg
büntet.

S hogy kinek jó ez?
Talán a potyatulajdonos 

Volánnak, hiszen így nem kell 
karbantartania az útszakaszt.

A vásárlónak semmiképp!

A polgári 
Magyarországért
E címet viseli a Fidesz április 

végén megtartott hetedik kong- 
resszusán elfogadott prog
ramnyilatkozat.
Avárosi FIDESZ részéről ezen 

Modrián Vilmos és Takács 
Károly vett részt.

A dokumentum szerint ha
zánkban a polgári átalakulás 
megrekedt. A kormány tevé
kenysége során a privatizáció 
lelassult, és a törvénykezés fo
lyamata a központosítás felé 
halad.
Ajelenlegi helyzettel szemben 

a FIDESZ olyan korszerű, de
mokratikus államot kíván, 
mely integrálódik Európába, 
esélyegyenlőséget biztosít az or
szágban élőknek. A dokumen
tum egy Széchenyi és Kossuth 
eszmeiségén alapuló Magyaror
szágot vázol fel, melyet szabad 
polgárok közössége alkot.
Ezt az anyagot a párt belső ön

meghatározására alkották.
A kongresszus a több névmó

dosítójavaslat közül a FIDESZ 
Magyar Polgári Párt nevet 
fogadta el.
így a programnyilatkozat a 

párt nevében is megjelent.

Huber
ÜZLETHÁZ___

A HUBER festékbolt 
vásárói 5000.- forint 

feletti vásárláskor 5% 
értékben ajándékot 

kapnak. 
Ajándékunk: 

a vásárlás értékének  
5% -ig újból vásárolhat, 

m elynek összegét mi 
fizetjük. 

Számoljon! Vásároljon 
nálunk, és nyerhet!

Sooters
Filmkidolgozás rövid 

határidővel 
+ ajándékfilm 

+ album 
+ 100 forintos bón 

+1 db ajándék A/4-es színes 
_______fénymásolat!_________

Papír-írószer-játék 
füzetek-ceruzák-tollak 
háztartási papíráruk a 

Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18 

szó.: 8-12
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Tíz év a szakrendelő 
intézet élén

"Amit elkezdtünk, 
fejezzük Is b©!"

Dr. Bende Katalin belgyógyász 
főorvos kereken 10 éve, 1985 óta 
él Oroszlányban, s vezeti az 1982- 
ben átadott Szakorvosi Rendelő
intézetet. A tavaly megúj ított ve
zetői megbízatása ellenére nem 
tartozik a város legismertebb 
személyiségei közé, mert kap
csolata a városlakókkal, bete
gekkel javarészt csak közvetett,

-Az elmúlt 10 év csak egy 
állomás, bár nyilván meghatá
rozó az Ön életében. Hol dolgo
zott azelőtt, hogyan került 
Oroszlányba?

-Tolna megyében születtem, 
Szekszárdon jártam középis
kolába és a Pécsi Orvostudo
mányi Egyetemen avattak or
vossá 1970-ben. Rokoni kötő
dések, kapcsolatok, valamint 
praktikus szempontok alapján 
kerültem  Tatabányára. A 
megyei kórház II. számú Bel- 
osztályán dolgoztam 15 évig, 
itt készültem fel a szakvizsgára 
és 1975-ben a belgyógyászat 
szakorvosa lettem. Az orosz
lányi Szakorvosi Rendelő- 
intézet vezetői állását kollé
gáim, barátaim biztatására 
pályáztam meg, de előtte meg
kerestek a város akkori vezetői 
is. Foglalkoztatott akkoriban 
már a váltás gondolata, mert 
belgyógyász főorvosként dol
goztam, emellett félállásban 
tanítottam az Egészségügyi 
Szakközépiskolában, időnként 
ügyeletet vállaltam a III. számú 
Belosztályon és alkalmanként 
mentőztem is. Mindezzel bruttó 
11.000 forintot kerestem, így 
részben egzisztenciális indítéka 
is volt a változtatásnak. Szeret
tem a hivatásomat, és igazán 
sohasem akartam irányító or
vos lenni, de akkori tapasztala
taim alapj án fontosnak éreztem 
az egészségügyi munka felté
teleinek javítását, és ambici
onált az akkori kisvárosi köz- 
igazgatási modell is, mely sze-

noha felelnie kell a szakorvosi 
ellátás egészét és az alapellátás 
egy részét érintő kérdésekért.

Beszélgetésünkben munká
járól kérdeztük, a város egész
ségügyének elmúlt 10 évét bon
colgatjuk, illetve megkísérelünk 
felvázolni egy portrékarcolatot 
az amúgy zárkózott természetű 
emberről.

rint egy Oroszlány nagyságren
dű város szervezése és alakítása 
egy személy hatáskörébe kerül
hetett.

A gondolkodásom is újszerű 
volt akkoriban, mert sokkal 
nyitottabban beszéltem  az 
egészségügy dolgairól, mint 
korábban elődeim.

3  folytatás a 2. oldalon

Szalontay Csabát, a megyei 
MDF elnökét fogadta Székely 
Antal polgármester május 23- 
án, a testületi ülés előtt. A be
szélgetésen szó esett a város 
pénzügyi és hitelhelyzetéről. A 
polgárm ester tájékoztatója 
szerint még nincs gond, a város 
ma még kedvező helyzetben 
van.

Hangsúlyozta, hogy az állás
helyek megszüntetése zömében 
nem elbocsátást jelent, hanem 
nyugdíjazásokat, az üres állás
helyek megszüntetését.

Székely Antal kijelentette, 
hogy jelenleg nem akar seme
lyik pártnak a tagj a lenni, mivel 
a pártok között még nem kristá
lyosodott ki a különbség, a helyi 
szervezetekben nem látszik az 
országos pártirányvonal, nem 
tükröződnek helyi szinten a 
különbségek.

A ’90-es évek fordulóján szinte 
mindennapos beszélgetési téma 
volt a megye, mint közigazgatási 
egység jövőjének kérdése. Mi a 
szerepe és mi lesz ennek a közi
gazgatási egységnek?

A város nemrég tárgyalta az 
elmúlt évi költségvetésének tel
jesítését.

Ezekről és a város jövőjéről 
beszélgettünk a megyei közgyű
lés alelnökével, a város pénzügyi 
bizottságának elnökével, dr. 
Sunyovszki K ároly  fideszes 
politikussal.
Megy-e a megye?
-Megyei közgyűlés alelnöké- 

nek lenni protokolláris, vagy 
tényleges feladat?

-Jelenleg két alelnöke van a 
megyének, egyikük a humán 
kérdésekkel, a másik a terü
letpolitikai kérdésekkel foglal

Szalontay Csaba szerint 
polgári engedetlenség folyik, 
mikor nem fizetik az állampol
gárok a közüzemi díjakat, és 
eredm ényesnek nevezte az 
Oroszlányban bevezetett köz
üzemi díjak adó m ódjára 
történő behajtását.

Az egyórás eszmecserén szóba 
került még a majki akna és 
Majk kérdése is. A polgármes
ter ellenzi a bánya aláfejtési 
szándékát a majki pillérek alá, 
még akkor is, ha ez lerövidíti az 
üzem élettartamát.

Egy kérdésre elmondta, hogy 
szükségesnek látja egy városi 
múzeum és egy levéltár létreho
zását, de ez a jövő kérdése.

Közvetlenül a találkozó után 
kezdődött az önkormányzati 
ülés.

3  folytatás a 8. oldalon

kozik. Az utóbbi az én felada
tom, és szükség esetén helyet
tesítjük a közgyűlés elnökét, 
tevékenységünket társadalmi 
megbízásban látjuk el.

-A ’90-es évek elején volt egy 
szlogen: Megy-e a megye ? Milyen 
szerepet tölt be ma ez a köz- 
igazgatási egység?

-Valóban felmerült a megyék 
megszüntetése, de érdemi poli
tikai döntés e kérdésben nem 
született a középszint helyze
téről. Jelenleg a helyi önkor
mányzatok és az országgyűlés 
között helyezkedik el.

A közgyűlés a hozzá tartozó 
intézm ények m űködtetését 
végzi elsősorban. Ebben az év
ben várhatóan nagy változások 
lesznek, mert egyre több önkor
mányzat adja át -főleg az okta
tási- intézményeit a megyék
nek, mivel nem tudják azokat 
működtetni.

Ezenkívül összefogja a telepü
léseket egy régióvá, és össze
hangolja a térségi fejleszté
seket.

így az elmúlt években az ide
genforgalmi, informatikai és a 
térségi gázprogramok koordi
nálását végezte.

Mostanában a kérdés: ka
punk-e pénzt a fejlesztésekre, 
vagy csak jelképes szerepet fo
gunk betölteni a települések 
fejlesztésében.
A város pénzügyi 

helyzete
-A közelmúltban tárgyalta a 

városi képviselő-testület az el
múlt évi költségvetési teljesítést. 
Milyennek értékeli Ön a ’94-es 
évet?

-A tavalyi költségvetés volt 
az elmúlt négy évben a legrend
hagyóbb, mert ekkor fejeződtek 
be a ’92-’93-ban eldöntött és el
kezdett beruházások.

1994 a legtöbb hitel, a legtöbb

3  folytatás a 3. oldalon
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Minden kezdet nehéz

Kényszerű visszalépés a 
szociálpolitikában elért 

vívmányokból...



OROSZLÁNYI KETHETES
3  folytatás az 1. oldalról

-Melyek voltak azok a 
problémák, amikkel a kezdeti 
időben szembe találta magát?

-Egy évembe került, míg a 
várost megismertem. A jobb 
munkához a feltételeken kellett 
javítani. A helyi egészségügy
ben nem volt akkor következe
tes a követelményrendszer és 
bizonyos ellenállásba ütközött 
a régi beidegződések változta
tása is. Bár elődeim értékes 
munkát végeztek és sokat tet
tek a város egészségügyéért, 
tapasztalataim szerint az ered
ményességet olykor hátrál

tatta, hogy az ágazat irányítói, 
felügyelői néha nem azonos 
vagy egy irányba ható zsinór- 
mérték szerint hozták dönté
seiket. A legnagyobb problémát 
szerintem az orvosi fluktuáció, 
az igényes, rendezett szakmai 
szemlélet és a korszerű felsze
reltség hiánya jelentette. Sok 
betöltetlen orvosi állás volt az 
ellátás szinte minden szintjén; 
például szemész vagy bőrgyó
gyász évek óta nem rendelt a 
városban. így aztán három évre 
volt szükség a személyi állo
mány stabilizálására.

Korszerűen gyógyítani
-A másik lényeges feladat a 

kezdeti években az egészség- 
ügyi szolgálatok tárgyi, funk
cionális feltételeinek átalakí
tása, átszervezése volt, hogy 
jobb körülmények fogadják a 
betegeket és gyógyítóikat. A 
korszerűtlen orvostechnikai fel
szereltség is megújításra szo
rult annak érdekében, hogy a 
betegségek felism erésének 
javuljanak az esélyei. Pl. ne 
azért ne tudja felismerni az or
vos időben az emésztőszervi da
ganatokat, mert röntgen-kép
erősítő nélkül dolgozik, vagy 
nincsenek ezen betegségek tük- 
rözéses vizsgálatára szolgáló 
műszerei.

-Mit ért el ebben a tekintetben ?
-1985 óta fokozatosan javult 

a műszerezettség az alapellátás 
területén és a szakellátásban 
is, ahol új szakmai profilokat is 
sikerült meghonosítani a város
ban, pl. a reumatológia és a 
helyben végezhető komplex 
fiziotherápia. 1989-90-ben 4 
millió forintot kaptunk a me
gyei műszerkeretből a Gyógy- 
ház műszereire. Közben a me
gyei keret megszűnt, s még 
abban az évben létrehoztuk a 
Gép-Műszer Beszerzési Alapít
ványt. így például városi és vá
roskörnyéki segítséggel ultra
hang készülékeket, sürgősségi 
műszereket, a gyomor-és bél
rendszertükrözésére endoszkó
pokat, röntgengépeket, lézer- 
készüléket és további fiziothe- 
rápiás műszereket vettünk.

-Milyen betegségek jellemzőek 
ma a városban?

-A városban is sok a szív- és 
érrendszeri beteg. Az országos 
trendekkel megegyezően Orosz
lányban is sok a daganatos meg
betegedés és előfordulásuk saj
nos, a fiatalabb életkor felé toló
dik el. Érdekes szakmai meg
figyelés egyes városi területek
re, vagy egy-egy lépcsőházra 
vonatkoztatható halmozódásuk 
is, amelynek okát egyelőre nem 
ismerjük. Jellemzőek továbbá 
a korábbi iparosítottságból adó
dóan a mozgásszervi beteg
ségek...

-...Ez igazolja, hogy szükség 
volt a Gyógy ház megépítésére?

-Igen, hiszen a reumatológiai
szanatóriumi ellátások már 
szinte elérhetetlenek a lakosság 
számára. Emellett a betegek
nek szükségük van mozgásszer
vi “karbantartó” és baleseti utó
kezelésre is. Nagy előny továb
bá, hogy ugyanitt működik egy 
24 ágyas nappali kórház, amely 
napjaink gazdasági megszorító 
jellegű egészségpolitikai körül
ményeiben is ad lehetőséget a 
továbbfejlődésre, illetve túl
élésre. A költségkímélés miatt 
az egynapos ellátások felé moz
dul az egészségügy; a szakmai 
irányelvek a műtétek átmeneti 
megfigyeléssel járó ambuláns 
elvégzését támogatják. Emel
lett külön költségráfordítás nél
kül értágító és egyéb ambuláns 
infúziós kezelésekre is van itt 
lehetőség. Jövőnket tehát a 
diagnosztikus ellátások további 
fejlesztése mellett mi is ezekre 
koncentrálva alakítjuk.

Fontos a képzettség
-Az orvosokról már esett szó, 

de kanyarodjunk még vissza 
hozzájuk. Betöltött jelenleg va
lamennyi állás a szak- és alap
ellátás területén?

-Az alapellátásban igen, 9 
felnőtt- és 5 gyermekorvos dol
gozik. A rendelőintézetben 26 
szakorvos gyógyít, de vannak

üres helyek. Bőrgyógyászunk 
egy éve elpályázott, most he
lyettesíteni kell, de betöltetlen 
még az onkológiai, a sportorvosi 
és az iskola- és ifjúság-egész- 
ségügyi állás. Napjainkban 
élénk viták közepette folyó 
egészségügyi reform alakítja ki, 
hogy karcsúsítja vagy fejleszti

A főorvosnő
"kényszerből" politizál
a helyi lakosság szükséglete
inek megfelelő szakmai profilo
kat és szakmai kapacitásokat.

-A tanácsi korszak után Ön 
egészségügyi referens volt a 
Polgárm esteri H ivatalban. 
Milyen szempontok alapján 
készítette elő a vállalkozói 
orvoslás bevezetését?

-A korábban már érintett és a 
városban szükségesnek mon
dott minőségi orvoslás érde
kében, valamint saját értékren
dem szerint is csak jól felké
szült, igényes munkát végző, 
önálló tevékenység folytatására 
alkalmas, feltétlenül szakor
vosi képesítéssel rendelkező 
orvos vállalkozóvá válását java
soltam támogatni. Nem azért, 
mert a vállalkozást ellenző a 
szemléletem, hanem elsősorban 
a betegek érdekében, azért, 
hogy a vállalkozás-szervezés 
egyéb terhei ne vonják el az or
vost a gyógyítástól és ne ro
moljon az eddig elért és kiépített 
gyógyítási színvonal. Helyze
temből adódóan nem voltam 
döntéshozó, javaslatom at a 
vállalkozókkal kötött önkor
mányzati szerződésben nem is 
tudtam maradéktalanul érvé
nyesíteni, bár a lakosság szem
pontjából változatlanul fontos
nak tartom az elmondottakat. 
Jelenleg 14 alapellátási szol
gálatból 11 vállalkozó, 3 szol
gálatot továbbra is a szak
rendelő működtet.

-Ha Ön bármely orvosnál 
szakmailag hibát talál, mit tud 
tenni a beteg érdekében?

-Az alapellátás szakfelügye
lete ma már az Állami Népe

gészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat. A rendelőintézet 
igazgatójának az egyetlen 
megmaradt hatásköre jelenleg 
még a keresőképesség felül
véleményezése. Az ebből adódó 
ellenőrzések, a rendszeres, ún. 
“négyhetes bizottsági felülvizs
gálatok”, az időnkénti belgyó
gyász konzíliumok, és a megyei 
kórház egyes osztályainak jel
zései és a hozzám forduló be
tegek panaszai alapján tudok 
rátekinteni az alapellátás 
munkájára. Néha adminisztra
tív vagy szakmai kérdésekben 
fel kell világosítani egy-egy 
kollégát, főorvosi vagy orvos
szakértői bizottság elé, vagy 
kórházba kell utalni egy-egy 
beteget. Kirívó esetben szakmai 
észrevételt teszek a szakmai 
felügyeletnél vagy a fenntartó 
önkormányzatnál. A panasz
ügyek tapasztalata szerint 
gond a betegek nem egyenran
gú partnerként való kezelése, a 
nem eléggé alapos gondozási és 
megelőző munka, valamint az 
alap- és szakellátás együttmű
ködésének néhány hiányos
sága. A  skandináv egészségügyi 
modellek állnak közel a szem
léletemhez, de követendőnek 
érzem a holland példát is, 
amelynek a szervezettség, a 
magas színvonalú szakmai 
képzettség, a korszerű felsze
reltség, alakossággal folytatott 
intenzív kapcsolattartás és az 
egyes ellátási szintek saját 
lehetőségei határának szabá
lyozása és ismerete a jellemzője. 
Ettől a magyar egészségügy 
még nagyon messze áll.

A politikus
-Váltsunk most témát. Tavaly 

óta Ön tagja a helyi képviselő- 
testületnek. M iért kezdett 
politizálni?

-Nincsenek politikusi ambí
cióim, elsősorban szakmapoli
tikát és várospolitikát kívánok 
képviselni. A kampány során a 
jelöltek között nem találtam 
olyan személyt, aki felvállalta 
volna a város egészségügyének 
képviseletét. Ezek alapján 
tehát részben kényszer, részben 
az értékek megtartása és a job
bítás szándéka vezetett. Arra 
szeretnék hatni, hogy igényes 
és nyílt kapcsolattartásban kia
lakult orvoslás legyen a város
ban és helyben, az anyagi hely
zetüktől függetlenül megfelelő 
ellátást kapjanak a város lakói.

-S miért éppen az SZDSZ

szekerére szállt?
A szakmapolitika fő vonalai

ban az SZDSZ mindig értéket 
képviselt. Gondoljunk például 
arra, hogy ők alapították a 
SZETÁT, jó színvonalú szociál
politikai programot fogalmaz
tak meg, imponált a hajlék
talanság leküzdésére kidolgo
zott elképzelésük és az egész
ségügyben a minőségre törek
vés. Legmélyebb érzelmeim 
szerint közelebb áll hozzám a 
baloldali értékeket is hordozó 
egészség- és szociálpolitika, de 
ennek képviselőitől elszigete
lődtem. Az SZDSZ kért fel a 
képviselői munkára és én 
szívesen vállaltam.

A képviselői munka nehéz
ségeit saját tapasztalataim

3 folytatás a 3. oldalon
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OROSZLÁNYI KETHETES
O folytatás az 1. oldalról

A gimnázium 
építését folytatni kell

Jó  oktatási iprogranra kell a kollégiumhoz is

alapján is látom és néha már- 
már megértem kollégáimat, 
akik az előző ciklusban hamar 
felhagytak a politizálással.

-Miért jutott el idáig?
-Mindig is tudtam, hogy a po

litika embert próbáló feladat, 
és a politikusok általában nem 
a jellem bajnokai. Szerintem a 
testületnek töviről hegyire 
ismernie kell a város helyzetét, 
s ennek alapján szakmád célok
ban is gondolkodva kell meghoz
ni a döntéseit. Én magam nem 
szeretem a lobbizásos érdekér
vényesítést, semmivel sem tar
tom különbnek, mint a régebbi 
kijárásos rendszert. Emellett a 
helyi politikában is sokfajta, 
többnyire nem időtálló értéke
ket hordozó, az értékrendemtől 
idegen érdekek hatnak, melye
ket helyzetemből adódóan be
folyásolni nem tudok. Arra kí
vánok törekedni, hogy az álta
lam jónak tartott és szükséges
nek ítélt szempontokat is meg
fogalmazzam, és ezzel, ha kis 
mértékben is, de hassak a dön
tésekre.

-Hátravan még egy aktuális 
téma. Felröppentek olyan hírek, 
hogy szóba kerülhet a jövőben a 
szakrendelő bezárása. Vannak- 
e információi a helyi szakellá
tást érintő várható kormány- 
döntésről?

-A már említett szükséglet és 
kapacitás felmérésekről csak 
munkaanyagokat ismerek, de 
ezek alapján is úgy látom, hogy 
a városban kiépített rendszer
nek, jóllehet, a döntési szem
pontoknak csak a töredékét is
merjük, nem várható draszti
kus leépítése.

Utaltam rá, hogy jövőké
pünket alakítjuk, ennek érde
kében a saját stratégiánkat is 
meghatározzuk. Az azonban 
biztosan vázolható, hogy az ön- 
kormányzatoknak mint tulaj
donosoknak az eddigieknél job
ban kell az ellátás mellé anyagi 
eszközöket is rendelniük, ame
lyek a Társadalombiztosítás tá
mogatását kiegészítik.

-Zárjuk le ezt a beszélgetést a 
magánélettel. Jut-e idő kikap
csolódni, van-e szabadideje ?

-Idősek a szüleim, egészségi 
állapotuk miatt többnyire velük 
töltöm az időt, kiterjedt rokon
ságom van, kapcsolatot tartok 
középiskolás és egyetemi idő
szakból megmaradt és a város
ban kialakult baráti körömmel. 
A klasszikus szabadidős elfog
laltságra viszonylag kevés idő 
jut. Szeretek autót vezetni, és

-Mégis meglehetősen ellent
mondásos az Ón megítélése a 
városban, sokan azt mondják, 
hogy egy szűk baráti körre 
hallgatva cselekszik. Ez meny
nyire különbözik a lobbizástól?

-Azt hiszem, az természetes, 
hogy egy vezető megítélése el
lentmondásos, hisz helyzeténél 
fogva nem tud mindenkinek tet
sző döntéseket hozni, és persze 
nekem is vannak emberi hiba
ként m inősíthető tulajdon
ságaim. A “sokak” vélekedése 
azonban -úgy gondolom- infor
máció-hiányon alapul, hiszen 
döntéseim a tíz év alatt változó 
és lehetőleg a kreativitáson a- 
lapuló vezetői körrel, az ágazati 
érdekképviseleti szervekkel, az 
egészségügyhöz közeli profilú 
humánintézményekkel, a civil 
szervezetekkel, pl. a korábban 
működtetett szociális kerékasz
tallal és más lakossági fóru
mokkal való kapcsolattartás
ban érlelődnek és alakulnak. 
Szubjektív szempontjaim nin
csenek, értékrendemben az igé
nyes, tisztességes munkának 
van prioritása.

kiadás és bevétel éve, ebből kö
vetkezően erőltetett ütemben 
haladt az önkormányzat a beru
házásokkal.

-Szükséges volt az erőltetés?
-Úgy éreztük, a ’94-es év az 

utolsó, amikor pénzügyi-poli
tikai döntések születhettek a 
beruházások indításáról, amit 
pedig elkezdtünk, azt csak be 
kell fejezni.

-Előre látták a pénzügyi, 
gazdasági megszorításokat?

-Lehetett előre látni abból, 
hogy nőtt az államháztartás tar
tós hiánya, illetve a választások 
is hoztak politikai döntéseket 
kormányzati szinten. Mi ki
használtuk az ebben az idő
szakban tapasztalható, önkor
mányzatokat támogató dönté
seket. Feltételeztük, hogy a vá
lasztások után nem fog támoga
tásokat kapni az önkormány
zat, és ezért erőltettük a fejlesz
tések befejezését, a munkák 
nagy részének elkészítését.

-Az elmúlt két év hitelfelvételei 
mennyire voltak reálisak, hi
szen a jelenlegi vezető önkor
mányzati párt a választási idő
szakban keményen bírálta a 
hitelfelvételi politikát.

-Újra meg újra felvetődik, de 
különösebben nem izgatja a 
kedélyeket.

Amennyiben a hiteleket jó cél
ra költöttük, akkor nem lehet a 
szemünkre vetni semmit.

A legfontosabb hitelfelvételi 
cél a telefon volt. Nem tudom 
elképzelni, hogy normálisan 
gondolkodó ember megkérdője
lezheti ezt a beruházást. Ennek 
a városnak most volt szüksége 
a telefonra, sőt már korábban, 
ezért a lehetőséget nem szaba
dott elszalasztani.

Egyébként m inden hitelt 
beruházásra fordítottunk, és 
nem működés-finanszírozásra.

Szerintem a következő 5-10 
évben a város nem lesz abban a 
helyzetben, hogy hasonló nagy
ságrendű fejlesztéseket hajt
hasson végre.

Oktatásról
-Beruházásoknál maradva. 

Mennyire érzi reálisnak ma a 
kollégium megépítését?

-Funkciót kellett találni a volt 
rendőrségi épületnek. Az 5. sz. 
iskolának nem kellett, de jogo
sultsági kötelezettség miatt 
mindenképpen oktatási intéz
ményt kellett itt létesíteni.

Ekkor kért tanterembővítést 
a szakmunkásképző, mely a 
kollégium megépítése mellett 
érvelt, és ezt az ELISZI vezetése

kifejezetten kérte.
Lehet, hogy most lesz egy-két 

év, mely tragikusnak tűnhet, 
de szerintem közép és hosszú 
távon lesz létjogosultsága a 
kollégiumnak, és térségi szere
pünkhöz ez is hozzátartozik.

Ebben elsődleges szerepet 
kell vállalnia az ELISZI veze
tésének és a gimnáziumnak is. 
Egyébként, amennyiben az 
ELISZI oktatási programja 
időben alkalmazkodott volna a 
valódi igényekhez, ma sem 
lennének gondok a kollégium 
kihasználtságával.

-A város polgármestere az 
oktatási érdekegyeztetőn úgy 
fogalmazott, hogy az oktatásban 
kialakult helyzetért a gimnázi
um rekonstrukciója a fő felelős.

-Nem értek egyet ezzel! A gim
názium felújítása a város jelen
leg érvényes gazdasági prog
ramjának egyik alapvető pont
ja. A nehézségeket sok más 
többletköltség együttesen okoz
za. Pl. mintegy 80 millió forint 
volt a tavalyi évben az oktatási 
ágazat törvényi rendelkezés 
miatti többletbére.

Az általános iskolákban is je
lentős beruházások voltak az 
elmúlt években. Ezek alapján 
nem szabad az oktatási ágazat 
m űködési problém áit a 
“gim názium ra” hárítani. A 
korlátozást az állam lépteti 
életbe, s nem az önkormányzat.

-Abba lehet hagyni jelenlegi 
állapotában a gim názium  
rekonstrukcióját?

-Mindent lehet, de szerző
déses elkötelezettségünk van. 
Egyébként pedig, ha elhatároz
tuk, akkor fejezzük is be. Ez 
nem babaruha. Rendkívül ká
ros lenne a város számára, ha 
leállítaná -akárideiglenesenis- 
ezt a beruházást. Nem lehetne 
jó szájízzel beszélni arról, hogy 
a város mennyi pénzt fordított 
erre.

A város lakói ezt úgy élnék 
meg: na, ez sem sikerült, ezt is 
félbehagyták. Mind a közhan
gulatot, mind a város külső 
megítélését nagyban befolyá
solná, rontaná a leállítás.

-A gimnázium körüli gondok 
nem a két középfokú intézmény 
szemben állásából, rivalizálá
sából adódnak?

-Mindkét intézménynek meg
van a sajátos profilja, mindegyi
kük találhat magának megfele
lő oktatási programokhoz tanu
lókat, akiket oktathat.

Felesleges a rivalizálás.
3  folytatás a 4. oldalon
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B ezárják  a szakrendelőt?
kutyáim is kellemes időtöltést 
jelentenek. Ha tehetem szíve
sen olvasok, elsősorban ver
seket: Radnótit, József Attilát, 
szeretem Örkényt. Szívesen 
hallgatok klasszikus zenét, 
jelentős lemezgyűjteményem 
van. A barokk zenét kedvelem, 
bár erre leginkább csak au tózás 
közben jut időm. Életmódom 
némiképp eltér azoktól az el
képzelésektől, amelyeket egye
temista koromban alakítottam 
ki, mert szabadidőm nagy ré
szét feladataimnak és szakmai 
érdeklődéseimnek rendelem 
alá.

Molnár-Forgács

Július l-jétől fizetni kell 
a fogászati kezelésért.

a fogam tört ki!

Kulcs a nyár örömeihez!



O folytatás a 3. oldalról

Jövő: az Ipari Park
-A város másik nagy beruházása az Ipari 

Park. Látszik, hogy a kormány erőlteti az 
energiaszektor privatizációját, s ezzel, illetve 
a majki akna kimerülésével a városban gon
dok lehetnek a foglalkoztatottsággal. Milyen 
szerepe lesz a Parknak?

-Úgy tűnhet, a kiépítés leállt, deidő ará
nyosan a kiépítés megtörtént. A tervek készen 
vannak, a tereprendezést elvégeztük, az in
frastruktúra kiépítése megkezdődött. Az igaz, 
hogy most gyorsítani kellene, főleg az energia- 
ellátást kell megoldani.

A hivatal kiépítette azokat a kapcsolatokat, 
melyek szükségesek a Park kiajánlására.

Ebben az évben 20-25 millió forint kellene, 
hogy folytathassuk az infrastruktúra kiépí
tését.

Ezzel együtt is csak most jön létre az a 
szabad munkaerő, mely lehetővé teszi a 
vállalkozások megjelenését, hiszen eddig -az 
átlaghoz képest- nagyon alacsony volt a mun
kanélküliség, és a szakmai összetétel sem 
tette lehetővé valamilyen ipar idetelepülését.

A városban a szénbányászati, illetve az 
erőműi fizetések árnyékában nem lehetett 
ipart telepíteni. Most várható az a válság- 
szakasz, mely megmutatja előnyeinket.

Van előkészített terület és majd most lesz 
szabad, olcsó munkaerő olyan bérrel, melyet 
a vállalkozók is el tudnak viselni.

-Na de a városnak nincs pénze a Park 
fejlesztésére.

-A városnak soha nincs elég pénze, de 
találnia kell. A stratégiailag legfontosabb 
célokra akár a többi terület rovására is áldozni 
kell, “játszani” kell a költségvetési bevéte
lekkel, kiadásokkal. Ez politikai elszántság 
kérdése.

Térségi szerepünk
-Az oktatás kapcsán már beszéltünk térségi 

szerepünk egy részéről. Milyen feladata lehet 
itt a városnak?

-Most kezdjük kialakítani azt a kapcsolatot, 
melyből a város profitálhat.

Az oktatáson kívül a közlekedés fejlesztése, 
az igazgatási feladatok egy részének vállalá
sa, a kereskedelem fejlesztése, az egészség- 
ügyi ellátás lehet az, mely központtá tehet 
minket. Ezenkívül az idegenforgalom fejlesz
tése jelenthet előnyt.

•’92-ben jóváhagyták a gazdasági progra
mot, hogy halad ez most?

-Itt egy tízéves programról van szó. Az 
eddig meghatározott feladatokat lépésről 
lépésre végrehajtottuk és remélem a továb
biakban is így folytatódik.

Jelenleg ennek a gazdasági programnak 
nincs kidolgozott alternatívája.

Ma különösen kell az Ipari Park, folytatni 
kell Majk fejlesztését és az oktatásban el kell 
érjünk oda, hogy az ágazat képes legyen ru
galmasan alkalmazkodni a követelmények
hez és valós igényeket szolgáljon ki.

Úgy hozzányúlni a programhoz, vagy azt 
kidobni nem lehet, hogy nem mondja meg 
senki, mit tegyünk helyette.

Az önkormányzat képviselő-testületének 
el kell döntenie, hogy hisz-e saját sorsa alakí
tásának lehetőségében, vagy beletörődik 
abba, hogy az esem ények m edertelen 
folyamként zúdulnak városunkra.

Molnár Ferenc
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

Százkilencvenöten együtt

50 éves a BÁNYÁSZ KONCERT 

FÚVÓSZENEKAR 

20 éves az Ifjúsági Fúvószenekar 

10 éves a Mazsorett Tánccsoport

KÖZREMŰKÖDTEK:

- Oroszlányi Bányász Koncert 
Fúvószenekar,

-  mazsorettek,
- német,
- svájci,
- svéd,
- osztrák,
- magyar,
- francia,
-finn,
- szlovák MÁJFADÖNTÉS
zenészek, táncosok. Fotó: Forgács - Labor: Szilágyi Fotó

Safari út 
Ausztriába 

június 28-án és 
augusztus 9-én 
2010.- forintért!

Ezenkívül több száz 
kül- és belföldi út 
és üdülés közül 
választhat az 

IBUSZ kínálatából. 
Jelentkezés:

MöNíAlt
4

N
3?

M arketing Iroda Bt.
►rj O roszlán y
W @ Fax:
^  361-122/14-14

k 13. (HuV*

Lakásának 
felújításában az 

Ön partnere: 
Varjas Istvánt

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! 

Festés, mázolás, 
tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
V g 364-369 J
Huber

ÜZLETHÁZ
A HUBER festékbolt 

vásárlói 5000.- forint 
feletti vásárláskor 5% 
értékben ajándékot 

kapnak. 
Ajándékunk: 

a vásárlás értékének  
5% -áig újból vásárolhat, 

m elynek összegét mi 
fizetjük! 

Számoljon! Vásároljon 
nálunk, és nyerhet!

s
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Iparszer kezef- 
váltás a 24. érában
Spitzner Csaba települési osztály- 

vezető a közelmúltban az Ipari Minisz
tériumban járt egy ipari parkokat érintő 
megbeszélésenJV munkahelyteremtés, 
szerkezetváltás és az ahhoz kapcsolódó

-Néhány évvel ezelőtt az érdekkép
viselet és érdekösszehangolás céljával 
jött létre az Ipari Parkok Egyesülete, 
melyhez Oroszlány is csatlakozott 
(jelenleg több mint 10 tagja van). Az 
egyesület már tavaly megkereste az 
Ipari Minisztériumot azzal, hogy dol
gozzanak ki egy olyan kedvezményezési 
és támogatási rendszert, ami például 
vámkedvezményekkel, fejlesztési jut
tatásokkal és egyéb állami eszközökkel 
segíti az ipari parkok kialakítását és 
működtetését. Ezért cserébe a parkok 
felválla lják , hogy csak term elő 
tevékenységnek adnak helyet, vállalják 
a gyártott termékek egy bizonyos 
százalékának exportra küldését és 
támogatják az innovációt (műszaki 
megújítást), hogy a település iparának 
előrehaladása mellett technikai fej
lődés is bekövetkezzen. Nos, minderről 
végre a kormány asztalára kerül egy 
előterjesztés, erről folyt legutóbb 
egyeztetés. Úgy tudom, a Minisztérium 
június 15-ig tálja az anyagot a kormány 
elé, s ebben szerepel Oroszlány is Pécs 
és Marcali társaságában.

-Ez azt jelenti, hogy az említett három 
város különleges előnyökhöz juthat?

-Kategorikusan nem tudom ezt kije
lenteni. Tény azonban, hogy kormány
zati körökben elhangzott, hogy az állam 
ereje egy évben legfeljebb két-három 
park támogatására futja. A fő cél egy 
bárhol alkalmazható átfogó, keretrend
szer kialakítása, lehetőleg a helyi sajá
tosságok figyelembevételével, ahol az 
ipari parkok közös teherviselést vállal
nak és az önkormányzat menedzselé
sével meg a kormány kiegészítő segítsé-

átképzés, vagy egyszerűbben egy új 
kenyéradó jövő  alapjainak lerakása 
egyre  in k á b b  k ö zp o n ti k érdés 
Oroszlányban, ezért a tárgyalás céljáról 
és eredményéről érdeklődtünk.

gével haladnak előre.
-A kormány előterjesztése nyomán 

várható már az. idén valami konkrét 
előrelépés Oroszlányban?

-Erre inkább egy-két év távlatában 
lehet számítani. Szerintem az önkor
mányzatnak most az lenne a legfon
tosabb feladata, hogy létrehozzon az 
ipari parkra egy működtető szerve
zetet, ami lehet gazdasági társaság, 
alapítvány, bármi. A lényeg, hogy 
ennek a szervezetnek egységes szabá
lyokat kell alkotnia az idetelepíthető 
ipari tevékenységek jellegére, a pá
lyázati rendszerre és a városi támo
gatásokra vonatkozóan, hogy Fokvá
rostól Grönlandig bárki számára egyér
telmű legyen: mit kínál Oroszlány. Az 
önálló szervezet hatékonyabban tudná 
koordinálni az ipar letelepedését.

-Dr. Sunyovszki Károly képviselő épp 
ebben a lapszámban lényegében azt 
nyilatkozta, hogy a városnak előbb a 
poklot kell megjárnia, hogy a Para
dicsomba jusson, vagyis elő kell állnia 
egy tömeges és olcsó, szabad munka
erőnek a nagyvállalkozók idecsaloga- 
tásához. Ón hogy látja ezt?

-Én annak örülnék, ha az önkor
mányzat a várhatóan nagyszámú mun
kást elbocsátó gazdálkodó szervekkel 
(pl. Vért) és állami szervekkel, illetve 
az esetlegesen letelepülni szándékozó 
munkaadókkal összehangoltan olyan 
átképzési rendszereket dolgozna ki, 
am inek segítségével könnyebben 
lehetne átállni egy új iparszerkezetre. 
Mindenképpen elébe kell menni egy 
kiút nélküli traumának, mert már a 
24. órában vagyunk.

Forgács

A 40 hektáros ipari park. 
Világ vállalkozói, ide települjetek!
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Hág idén 
megnyílik az új

Az elm últ időben évente átlagosan  
kétszázötven új sírhelyet vásároltak a közel 
40 évvel ezelőtt megnyílt régi városszéli 
temetőben. Ebből mintegy évi kétszázba 
tem etkeznek, a fennm aradó az előre 
megváltott hely. A  néhány évvel ezelőtt 
használatba került új és egyben utolsó 
parcella szomorú módon rohamosan telik. 
Közel ötezren nyugszanak a kegyelet és 
emlékezés parkjában. 1995-ben elfogynak a 
megváltható nyughelyek. Hol tart az új teme
tő kialakítása? Spitzner Csaba települési 
osztályvezető válaszol kérdéseinkre.

-1993-ban döntött a képviselő-testület új temető 
létesítéséről a régivel szemközti területen. Hol 
tartanak a munkák, mennyit költött rá eddig a 
város?

-Még a döntés évében megkezdődött a tervezés, 
ami mintegy 800 ezer forintba került. A 4,5 
hektáros területhez részben vásárlással és föld
cserével jutottunk, s ennek egyenlegeként kb. 1 
milliós pénzbeli kiadása volt a városnak. Az 1994- 
ben kezdődött első ütem munkálataihoz 8 millió 
forintot használtunk fel. Megtörtént a terep 
szükséges alakítása, a locsolóhálózat és 
csapadékvíz-elvezetők  kiépítése, valam int 
füvesítés és véderdő telepítése a Majki utcai házak 
kertjéhez. Az ez évi ütemre tervezett 12 millió 
forintnak csak a fele áll rendelkezésre, így a par
koló tervezett bővítését most még el kell halasz- 
tanunk. Kiépítjük viszont a végleges vízkivételi 
helyeket és ideiglenes kerítéssel erősítjük meg az 
élősövényt, kialakítjuk a gyalogutak egy részét, 
valamint megépítjük a bejárati díszkaput. Ezáltal 
négy (egy gyermek- és egy urna-, és két hagyomá
nyos sírmező) válik használhatóvá ebben az évben.

-Más lesz az új, mint a régi?
-Igen. Temetőkert lesz, tehát parkjellegű hely 

sok fával és zöld felülettel, szélesebb utakkal. A 
beton helyett sövénykerítést növesztünk. Rava
talozó nem épül, csak egy várhatóan 1997-ben el
készülő búcsúztatóhely. Továbbra is a régi 
ravatalozóban fog működni az iroda és a kiszolgáló 
helységek.

Egy darabig a két temetőt mindenképpen együtt 
kell használni, mert bár a korábbi temető idén 
betelik, de ott továbbra is lesz temetkezés, hiszen 
sokan előre vettek sírhelyet, hogy ne az új területen 
nyugodjanak.

Az új temetőkert 2000-re valószínűleg teljesen 
elkészül, addig azonban még legalább 30 millió 
forintot kell rákölteni.

-Meddig lehet oda majd temetkezni?
-Ez az új m éltóbb környezet, de egyben 

területpazarlóbb, mégis arra számítunk, hogy a 
hagyományos temetkezés drágasága miatt több 
lesz a hamvasztás, és e kettő helyfelhasználás 
szempontjából kiegyenlíti egymást, tehát kb. 30 
évig elegendő lesz.

Forgács
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Felhívás
Az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő- 

testületének a módosított 22/1991. (IX. 1.) ÖK rendelete 
szól a városi kitüntetések alapításáról.

A rendelet 4. paragrafus (7) bekezdése alapján évente, 
augusztus 20-án

egy darab “Oroszlányért” vésetű aranygyűrű 
kitüntetés (50.000.- Ft értékben) 

öt darab “Oroszlányért” elnevezésű kitüntető 
díszoklevél (20.000.- Ft pénzdíjjal)

adható ki.

Felhívjuk a városban működő pártok, szervezetek, 
egyesületek, különböző közösségek tagjait, a város 
lakosságát, a települési képviselőket, hogy

1995. június 10-éig

indoklással ellátva javaslatokat nyújtsanak be Csonka Béla 
testületi referenshez (Polgármesteri Hivatal, Oroszlány, 
Rákóczi u. 78. II. emelet 42. szoba.) a kitüntetettekre.

Idézet a rendelet 4. paragrafusából:

“(1) A város gazdasági, társadalmi, közéleti, művészeti és 
sportéletének fellendítése, az oktatás, a közigazgatás és az 
egészségügyi ellátás fejlesztése terén a lakosság érdekében 
huzamosabb időn át végzett tevékenységek elismerésére a 
képviselő-testület “OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű 
kitüntetést és “OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető 
díszoklevelet alapít.

(2) Az “OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetés 
annak a személynek, az “OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű 
kitüntető díszoklevél kitüntetés annak a személynek, vagy 
közösségnek adományozható, akik, vagy amelyek a város 
fejlődésének érdekében több éven át tartó kimagasló 
társadalmi, közéleti, tudományos, oktatói, közigazgatási, 
gazdasági, egészségügyi és sporttevékenységet fejtettek 
ki.”

(3) A kitüntetések az Oroszlányban élő -kivételesen nem 
a városban lakó, vagy a városból elszármazott- magyar 
állampolgár személyek részére adományozhatok.

(4) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő 
szerepet játszó, külföldi személy is megkaphatja a 
kitüntetéseket, de ebben az esetben pénzdíj nem 
adományozható és az átadott kitüntetés nem terheli a (7) 
bekezdésben megállapított keretszámokat.”

Oroszlány, 1995. május 24.

Cserhalmi László 
a közigazgatási bizottság elnöke

APRÓHIRDETÉS
Eladó 1 db új, nagyméretű, oszlo

pos kerámia mosdótál és egy hat
bordás vízcirkulációs fűtőtest. Ér
deklődni : 361-150.

Eladó a Homoki-dűlőben 400 d-öl 
kert felszerelt borospincével, kúttal, 
gyümölcsössel. Érd.: Kossuth L. u. 6. 
III/l.

Eladó 1 1/2 szobás összkomfortos 
+ 2 szoba hallos összkomfortos lakás 
, vagy családi házra cserélhető. Érd.:

Táncsics u. 35. 10/1.
Eladó kancaszamár, csikó, hasas!
Érdeklődni lehet Felső-telep 134.
Szolnoki Károly
Eladó Madárhegyen 2x300 D-öl 

gyümölcsös. Érd.: 363-559, Táncsics 
u. 35. fsz. 2.

E ladó kiságy, tv-játék, futó
szőnyeg, sötétítő függöny, arany 
fülbevaló, napernyő (új). Érd.: 363- 
559, Táncsics u. 35. fsz. 2.

VGRT
DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics M. u. 59.

Favorit kávé 250 gr
239.-

Favorit kávé 1000 gr
925.-

Konzum Mokka
250 gr 258.- 

vákuumos kávé
500 gr 499.- 
1000 gr 975.- 

Rambler mosópor 3 kg
389.-

TIX mosópor utántöltős 
2.4 kg 499.- 

Colgate fogkefe 
(gyermek, felnőtt) 99.- 
Mennen dezodor Stift

149.-
100 db-os papírzsebkendő 

79.-
Sunkist
100%-os narancslé 11 99.- 
Uzsonnahús 70 gr 29.50.- 
Uzsonnahús 140 gr 69.- 
Különleges vagdalt 150 gr 

59.-
V_____________________ J

FESS
VEGYIARU 
KERESKEDELMI KFT.

Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 
@  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Trinát zománc fehér 1 1

625.-
Trinát zománc barna 1 1 

522.-
Cellcolor barna 11 412.-
Cellcolor fehér 1 1 524.-
Gemini A+B 2.5 1 1528.-
Budalux 1 1 788.-
Budalux 5 1 3300.-
Trinát zománc fehér 5 1

3210.- 
Trinát alapozó fehér 5 1

2420.-
Festhető tapéta 750.-
Diszperzit 2 1 460.-
Diszperzit 4 1 750.-
Diszperzit 8 1 1450.-
Diszperzit 16 1 2620.-
Diszperzit kültéri fehér 16

6180.-
Egészségügyi-papír vásár!

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12

TRANSMIT - POWER 
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS MŰSZAKI 

FEJLESZTÉSI MÉRNÖKI RT.
CENTRALPOINT 

COREL 
HARDVARD 
GRAPHICS 
MICROSOFT 
SYMANTEC 
Word Perfect 

Novell 
szoftverek!

HP- 
NYOMTATÓK

Hewlet-Packard 
perifériák 

tintasugaras és lézer- 
nyomtatók! 

Logitech-Dexxa 
egerek és scannerek. 

Intel hálózati termékek.

Irodánk a HUBER ÜZLETHAZ I. emeletén található. 
Telefon/fax: 361-122/1508 

Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombat: 9-12-ig

KAPOCS Műszaki bolt 
népek barátsága u. 6/a.
(Lakásszövetkezet épülete)

Lakatok, ajtó- és ablak- 
kilincsek, biztonsági 

zárak, zárcimkék, 
bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok 
és kéziszerszám ok.

Kedvező árakkal várjuk 
ÖnöketI

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig: 

8-12 és 13-17 óráig, 
szombaton: 8-12 óráig

Vagyonvédelmi szaküzlet 
Oroszlány, Rákóczi út I.

Biztonságban akarja tartani 
értékeit? Lakást újít fel?

Szeret barkácsolni? 
Mindehhez kínálunk : 

riasztókat, biztonsági zárakat, 
pénzkazettákat, lakatokat, 
Hjtó- és ablakkilincseket, 

zárcimkéket. bútorzárakat, 
Reisser-csavarokat, olasz 

rögzítés technikai termékeket, 
élfóliákat, villanyszerelési 
anyagokat kedvező áron.

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szom baton: 8-12 óráig.
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Helykeresés az 5. sz. iskolának
oldalról Ülésezett az önkormányzatO folytatás az 1.

A város múlt évi pénzügyi tel
jesítéséről szóló napirendnél 
dr. Sunyovszki Károly, a pénz
ügyi bizottság elnöke hangsú
lyozta, hogyjelenlegnagyon szo
ros Oroszlány és a legnagyobb 
munkáltató, a Vért pénzügyi 
kapcsolata, hiszen az adókon 
kívül a több tízmilliós környe
zetvédelmi bírság is a város 
kasszájába folyik be. Mint fogal
mazott, ez a szoros kapcsolat, 
sajnos nem növeli a település 
pénzügyi önállóságát.

A testület jóváhagyta a múlt 
évi költségvetést, mely jelentős 
hitelfelvétellel volt csak meg
valósítható. Az ez évi költség- 
vetés módosításának indoklá
sánál többek között elhangzott, 
szeptemberben költségvetés 
módosításra lehet szükség, de 
addig is 6 millió forintot a vár
ható bevételek terhére a céltar
talékok közé soroltak, melyet a 
növekvő szociális kiadásokra 
óhajtanak fordítani.

A testület elfogadta a szociális 
ellátásokról szóló rendeletének 
módosítását, mely szerint a 
segélyek egyszeri kifizetésének 
összegét csökkentik, de ezentúl 
több alkalommal lehet igé
nyelni az éves keretösszegen 
belül. így a rendszeres nevelési 
segély összegét egy hónapra, 
egy család részére 5000 forint
ban maximálták.

Mint Varga János bizottsági 
elnök megfogalmazta: ez kény
szerű visszalépés az elért vív
mányoktól.

Az évek során sok mendemon
da keletkezett a városban a 
Majk Kft-vel kapcsolatban. A 
gazdasági társaság mostani 
beszámolója sok kérdésre meg
adta a választ. A képviselők dr. 
Kaestner József ügyvezető tájé
koztatójából megismerhették a 
város számára fontos gazdál
kodó szervezet tevékenységét.

A műemlék együttes tavaly 
közel s távolról 25 ezer látogatót 
fogadott.

Dr. Sunyovszki hangsúlyoz
ta, mivel Majk még jelenleg is 
állami tulajdonban van, feltét
lenül szükséges lenne, hogy az 
arra illetékesek döntsenek a 
kezelői, tulajdonosi kérdések
ben, mert amíg ezt nem teszik 
meg, nem lehet a kastélyépü
letet felújítani, az épületegyüt
tes hasznosításáról dönteni.

Manapság egyre aggasztóbb 
a városi kutyatartás.

Köztereink az ebek harmin- 
cadjárajutottak. Játszótereink 
és parkjaink emiatt éppen csak 
arra nem használhatók, amire 
valók. Régebben még csak öl
ebeket tartottak az emeletes 
házakban, ma már példának 
okáért bernáthegyi is előfordul. 
Magánvélemény, de azt gondo
lom , hogy kutya nem tömbházas 
környezetbe való, állatkínzás 
panellakásban tartani. Ráadá
sul garantáltan jönnek a kon
fliktusok a lépcsőház-szom- 
szédokkal, aztán oda az egykori 
jó viszony, hiszen egyre több 
perpatvar és feljelentgetés 
kerekedik a kutyadolgokból.

A közterület-felügyelők igye
keznek betartatni az 1994-es 
helyi állattartási rendeletet, a 
bírságok nyomán valóban mind 
többet látni szájkosarat az ebek 
pofiján. Ámde sajnos kevés a 
ráhatási lehetőség a kutyáikhoz 
hasonlóan heves vérű, rendsze
rint ifjú gazdikra. Fiatalkorú 
ebtulajdonos ellen, sajna, nem 
indítható szabálysértési eljá
rás, legfeljebb a gyámügy felé 
lehet intézkedni, na de hát ki 
hallott már olyat, hogy szabad-

A város középfokú kollégiuma 
előre láthatólag a következő 
tanévben csak fél létszámmal 
fog üzemelni. Ezért Schmidt 
képviselő felvetette: végig kelle
ne gondolni, hogy a későbbiek
ben az épületet vagy egy részét 
mire lehetne használni.

Dr. Sunyovszki Károly szerint 
a kialakult helyzetért a szak
munkásképző és szakközépis
kola is okolható, hiszen szakmai 
programja nem vonzza a vidéki

jára engedett kutya miatt egy 
gézengúzt, mondjuk, intézetbe 
vigyenek.Tehát a fiatalok nem 
fogják komolyan venni a közte
rületre vonatkozó előírásokat.

Egyébként a legdurvább sza
bálysértés esetén kiróható bír
ság összegemax.: 20.000 forint.

Talán a mostani, sokszor in
dulatokat gerjesztő ebhelyzeten 
segíthetne egy kutyaadó, amit 
mellesleghét évvel ezelőtt szün
tetett meg valamelyik felsőbb 
hatalmi szerv. Szóval, aztjaval- 
lom: adóztassák meg keményen 
a csahosokat! Persze nem a falu
si Rózsi néni jámbor Morzsijára 
gondolok én, hiszen neki komoly 
feladata van, házat őriz és kerí
tés mögött futkározhat. A hob
biból tartott városi burkusok 
gazdáira gondolok. Akkor keve
sebb lenne a kutya és a kutya
baj, s a befolyó pénzből netán 
egy futtatót is építhetne a város, 
ahol kutyamód jól éreznék ma
gukat a megmaradók. Erre a 
felvetésre azonban egyértelmű 
választ ad az 1990. évi törvény 
a helyi adókról, abban ugyanis 
a kutyaadó nem szerepel, így 
hát azt nem is vezethetik be az 
önkormányzatok.

A kutyafáját! (fór)

gyerekeket. Szerinte változást 
fog jelenteni a város ipari szer
kezetének átalakulása, mely
hez e szakiskolának és a rekon
strukció után a gimnáziumnak 
is a maga területén csatlakoz
nia kell, és megfelelő oktatás 
esetén lesz lakója a kollégium
nak.

Rajnai Gábor alpolgármester 
bejelentette, hogy az 5. sz. Álta
lános Iskola (kisegítő iskola) 
szeptembertől új osztályokkal 
indul, s így nem maradhat a je
lenlegi helyén. A testület a pénz
ügyi, a gazdasági és' a művelő
dési bizottságot bízta meg a 
vizsgálatokkal, melyek a követ
kező ülésre tesznek javaslatot, 
hová költöztessék az evangéli
kus egyháznak átadandó 
épületből a gyerekeket.

Az ülés végén Molnár Ferenc 
(MSZP) képviselő interpelláció
jára megtudhattuk, hogy a 
Rákóczi úton csak egy pályázat 
miatt szüneteltetik a mun
kákat, s az elbírálás után folyta
tódik az útkorszerűsítés.

A Kostyál László (MSZDP) 
által a múltkori testületi ülésen 
feltett kérdésekre több mint egy 
hónap elteltével válaszoltak az 
illetékesek. így közölték, hogy 
a Vért anyagi okok miatt nem 
tudja je len leg  a zagyteret 
lefedni, de amint módjuk lesz 
rá, egy új technológiai megoldás 
segítségével a hűtőtó iszapréte
gével fedik be a zagyteret, és 
ezáltal zöldnövényzet kerülhet 
a területre.

A  Borbála-telepi villamos há
lózati gondokra sem tudtak sok 
biztatót mondani az illetékesek, 
mivel az EDÁSZ továbbra sem 
hajlandó a városi trafó bővítésé
re és a kábelhálózat fejlesztésé
re pénzt áldozni. A kielégítő 
szolgáltatás helyett a légveze
tékes 20 KV-os hálózat fejlesz
tését szorgalmazza. MF.

Kutyaadó nélkül

S o o t e r s
Filmkidolgozás rövid 

határidővel 
+ ajándékfilm 

+ album 
+ 100 forintos bón 
+ szerencsekerék!

Papír-írószer-játék 
füzetek-ceruzák-tollak 
háztartási papíráruk a 

Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18, szó.: 8-12.

KETHETES Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt.
Akiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., illetve Oroszlány, 

Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) 
Tfelefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.
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Göncz Árpád régi-új köztársa
sági elnök országgyűlési kije
lölésének másnapján, mikor az 
ország miniszterelnöke szélső
séges, fajvédőkkel szimpati
záns pártoknak nevezte az 
ellenzéki pártok többségét, 
Oroszlány képviselő-testülete 
működési zavarok je le it  
mutatta. A polgármesternek, 
illetve az előterjesztőknek két 
napirendi pontot is vissza 
kellett vonni el őkészíteti enség, 
vagy “gépelési hibák” miatt. A 
két ülés közötti vitánál kiderült, 
hogy a testület elmulasztotta 
megvizsgálni - törvény adta 
határidőig - a középfokú intéz
ményeknek a megyéhez való 
átadás lehetőségét.

A napirendről levétel kapcsán 
a vitában a polgármester kije
lentette: “a képviselők többet 
vállaltak, mint amit el tudnak 
végezni”. A zsúfolt programok 
nem teszik lehetővé a komoly 
és szakszerű vizsgálatok 
elvégzését a kijelölt határidőig.

A képviselőknek július 4-én 
rendkívüli ülésen kell megvitat
niuk a VGRT eladását a német 
OTTO csoportnak.

Új munkahelyek teremtésére 
nincs kilátás a városban, közli 
a polgármester a város képvi
selő-testületével, abban az 
előterjesztésben, amely ajúnius 
20-i, keddi ülésre készült. Ezért 
közhasznú munkások foglal
koztatását tervezi a város, aki
ket szociális, egészségügyi, 
környezetvédelmi, település- 
fejlesztési, bűnm egelőzési, 
vagyonvédelmi feladatok elvég
zésére kívánnak alkalmazni.

A tájékoztató után a város 
rendezési tervét módosították 
és több, jelenleg tilalom alatt 
álló építési területen oldották 
fel a tila lm at, majd a 
művelődési bizottság előtérj esz- 
tésében a nevelési és oktatási 
intézmények létszámgazdál

kodásáról szóló előterjesztést 
vitatta meg. A széleskörű 
szakmai egyeztetéssel készült 
program szerint csoportössze
vonások mellett városunkban, 
az óvodák kivételével nem lesz 
elbocsátás. Nyugdíjazással, az 
üres álláshelyek megszünte
tésével teremtik meg a műkö
dés pénzügyi feltételeit. A vitá
ban dr. Sunyovszki képviselő 
az előterjesztés törvényessé
gével kapcsolatban kétségeit 
fejezte ki.

A Polgármesteri Hivatalban 
már eddig 9 álláshelyet meg
szüntettek, s szeptember 30-ig 
még várhatóan 3 munkahely 
megszűnik. így 59-en dolgoznak 
a hivatalban. A személyi intéz
kedések mellett egyéb pénzügyi

Az élet nem mindig habostor- 
ta; nem csak a jót élvezhetjük, 
van mikor a keserű pirulát is le 
kell nyelni. Igaz ez azokra is, 
akik valamilyen oknál fogva 
elvesztik állásukat és úgy dön
tenek, kezükbe veszik sorsukat, 
nem várnak a állam segítségére. 
Ők a “kényszervállalkozók”, 
akik tőke nélkül kezdenek bele 
ilyen-olyan tevékenységbe. Kín
lódnak, erőlködnek, s egyszer 
csak mintegy dalnak, vége. Nem 
megy tovább.Számíthatnak-e az 
államra, ha véget ér a dal ?

Erről kérdeztük Gogh Miklós- 
né munkaügyi kirendeltség
vezetőt.

-A munkaügyi központ a mun
kavállalók ellátásával foglal
kozik, akkor amikor elvesztik 
munkahelyüket. A vállalkozók 
nem tartoznak ide, mivel nekik 
nincs munkahelyük, nem minő
sülnek munkaviszonyban álló
nak, így nem számíthatnak tá
mogatásra. Kivétel ez alól ami
kor az előző négy éven belül 
volt legalább 365 napigmunka- 
helyük,munkaviszonyuk, ak-

megtakarításokat terveznek. A 
testület a jegyző előterjesztését 
nem fogadta el.

A nyilvános ülés utolsó előtti 
pontjaként a TÁVHŐ KFT 
elmúlt évi gazdálkodásáról 
vitáztak a képviselők. A 4086 
lakást ellátó vállalat 2.634.000 
Ft veszteséget ért el, amely a 
ráfordítások 274%-os emel- 
kedésénekköszönhető. A város
ban jelentős összeggel tartoz
nak a vállalatnak.

1994-ben közel 6500 fizetési 
felszólítást és meghagyást bo
csátottak ki, valamint 434 vég
rehajtási ajánlást kezdemé
nyeztek. A TÁVHŐ KFT veze
tője szerint, “a behajtásra ren
delkezésre álló törvényes esz- 

3  folytatás a 8. oldalon

kor jogosultak a munkanélküli 
támogatásra.

-Igaz ez a betéti társaságra, 
kft-re is ?

-A bt-ben vállalkozás jellegű 
jogviszony van, mely a beltagra 
és a kültagra is vonatkozik. így 
ők vállalkozók. A korlátolt fe
lelősségű társaságoknál más a 
helyzet, mert itt a bevitt vagyo
ni értékig felelnek a tagok. így 
itt lehet vállalkozói vagy al
kalmazotti jogviszony alapján 
dolgozni. Aki munkaszerződés 
alapján dolgozik, az munkavi
szonya után jogosult lesz a mun
kanélküli ellátásra, amennyi
ben megszűnik a munkavi
szonya.

-Gyakorlatilag a vállalkozók 
semmilyen védelmet nem kap
nak ?

-Az állam részéről nem, de 
van lehetőségük úgynevezett 
önsegélyező biztosító pénztára
kat létrehozni, s ekkor ameny- 
nyiben m egfelelő összegük 
összegyűlik, ebből kaphatnak 
segélyt.

Molnár

Egy pillanat 
a múltnak
Ismerősöm Márkushe- 

gyen dolgozik közel tizenöt 
éve. Felesége, aki a kezde
tekkor a kicsivel volt ott
hon, kimondatlanul is félt. 
Féltette férjét, a társát, 
pedig tudta, hogy nem lehet 
gond, hacsak ...

Emlékeiben ma is ott van 
a tizenkét évvel ezelőtti 
júniusi nap, s rokonai síijá- 
hoz kimenve egy pillantást 
vet a temető díszsíijaira.

Férje volt munkatársai 
pihennek ott, örök álom
ban.

S eszébe jut ma is az a 
nap, mikor ő is félt, rette
gett, s boldog volt, hogy “Ő” 
nincs közöttük.

Pedig senki nem hitte, 
hogy az “esemény” megtör
ténhet.

Európa legkorszerűbbbá
nyája; hirdették. De a 
technikát mégis kijátszotta 
a sors, vagy az emberi 
mulasztás.

Az egyik legnehezebb 
munkát végzők közül nem 
csak azon a júniusi napon 
fej eztékbe életüket munka
helyükön, hanem az 58 év 
bányászkodása során más
kor, mások is.

Az okok különbözőek, s 
számuk: sok, 204.

Figyelm etlenség, a 
természet szeszélye, de ez 
mit sem változtat azon, 
hogy hirtelen távoztak 
koll égáik, szeretteik mell ől.

Azonban az élet megy to
vább, naponta indulnak a 
föld mélyére a régiek és az 
újak, teszik a dolgukat, élni 
akarnak, de nem feled
keznek a “voltak"-ról.

Koszorút, csokrot tesznek 
a sírokra, a régi és az új 
emlékműre, s köszönnek: 

Jószerencsét!

A közhasznú munkát
szorgalmazza a város vezetése

Ha véget ér a dal



oroszlányi KÉTHETES

Nem dolgoznak 
minimál bérért

Segítséget a 
segítőknek

Két évvel ezelőtt Némethné 
Szűcs Erzsébet vezetésével 36 
taggal megalakult a Reformá
tus Nőszövetség oroszlányi 
szervezete. Azóta hitéleti és 
karitatív munkát végeznek, és 
egy alapítványt is létrehoztak 
a hátrányos helyzetben lévők 
megsegítésére.

Az alapítványt tevő Martosné 
Csákvári Évától megtudtuk, 
míg 1993-ban 2 gyerek járt 
hittanra, addig ma a 170-en. 
Ez kizárólag Némethné Szűcs 
Erzsébet önfeláldozásának kö
szönhető, aki idejét és pénzét 
áldozta a város iskoláiban folyó 
oktatásra.

A szervezet ezen kívül segít
séget nyújt a városban élő rászo
rultaknak, a lepramisszió ré
szére takarókat készített.

Sajnos az anyagiak itt is gon
dot jelentenek, és ezért létre
hozták saját alapítványukat.

Az ide befolyó összegből töb
bek között nyári táborozásra is 
viszik a rászorult gyerekeket. 
A közösségi élet jellemformáló 
erejét is kihasználják munká
juk soron. A táboroztatáshoz 
tavaly kaptak az önkormány
zattól támogatást, ez évben 
nem, s ez gondot je len t a 
mintegy 40 hátrányos helyzetű 
gyerek nyári üdültetésében.

A Református Nőszövetség és 
az Alapítvány ezért várj a a segí
tőkész városlakók tárgyi (ruha
nemű, stb) és anyagi támoga
tását.

A segítséget a Református 
Hitünkért Alapítvány részére 
adhatják.

A számlaszám: OTP oroszlá
nyi fiók 001201-2 sz.

Felvilágosítást ad Komjáthi 
Gábomé a Kuratórium elnöke 
a 360-297, és Martosné Csákvá
ri Éva a 361-405 telefonon.

HÁZIASSZONYOK 
BOLTJA 

az OTP-vel 
szemben!

A munkahely nélküliek szá
ma nem csökken városunkban. 
Ugyanakkor a vállalkozások 
vezetői szerint nem is akarnak 
munkába állni azok, akiknek 
erre módjuk lenne. Ezen ellent
mondásosnak látszó állapotról 
kérdeztük a munkaügyi kiren
deltség vezetőjét, Gogh 
Miklósnét.

-Nem egyértelmű a helyzet. A 
munkanélküliek elhelyezke
dési szándékát jelzi az is, hogy 
a Móri MICHELS Kábelkon
fekcionáló Bt-nél felajánlott 
munkalehetőségre többszörös 
túljelentkezés volt, és június 
20-tól 20 fő kezdi meg itt a 
munkát. Sajnos a munkáltatók 
egy része alacsony bérért -sok
szor m inim álbérért- akarja 
foglalkoztatni alkalmazottait. 
Ilyenkor a munkahely nélkül 
lévő mérlegel, hiszen a segély 
összege sokszor több.

-Ezzel együtt azonban a 
munkanélküli talajvesztett lesz, 
hiszen megszűnik számára a 
rendszeres napi elfoglaltság. 
Nem kel fel reggel, hogy munka
helyére menjen, teng-leng. Jön 
a stressz, segélyért ácsingózik.

-Mindenképpen az volna a 
jobb, ha visszakerülne a munka 
világába, hiszen emberi tartá
sát ez növelné. Mi erre szeret
nénk rávenni a munkahely 
nélkülieket.

-A jelenlegi állapotot figyelem
be véve elképzelhető, hogy 
amennyiben a városba a befek
tetők ipart hoznának, lenne 
munkavállalójuk ?

-A városba települő ipari 
tevékenységet folytató vállal
kozóknak lenne munkaválla
lójuk. Amennyiben megfelelő 
munkabért kínálnánakvalószí- 
nű, hogy válogathatnának is a 
munkára jelentkezők között. 
Vannak azonban olyan mun- 
katerületek(pl. a varrodai beta
nított munka) ahol a munkál
tató igényeit nem tudjuk kie
légíteni a teljesítményhez kö
tött alacsony kereseti lehetőség 
miatt. A munkateljesítménnyel 
arányos munkabérek elérésé

ben a szakszervezeteknekkelle- 
ne a dolgozók érdekeit védeni.

-Az alakuló cégeknél még 
nincs szakszervezet. Itt miként 
lehet védeni a dolgozók érdekeit ?

-Vannak ágazati szakszerve
zetek, akik a létrejövő munka
helyeken egyezkedhetnének, és 
így elkerülhető lenne, hogy 
minimálbérért alkalmazzanak 
embereket az új cégek.

-A munkaügyi központ milyen 
segítséget tud nyújtani a 
m unkavállalók érdekvédel
méhez 1 

-A megyei munkaügyi köz
pont csak olyan esetekben tá
mogatja a tartós munkanélkülit 
foglalkoztató munkáltatót a 
bérek részleges vagy teljes át
vállalásával, amikor az nem a 
minimálbér körüli összeggel 
óhajtja foglalkoztatni a dolgo
zót. Ez a támogatás akár egy 
éves bérösszeget is jelenthet, 
mely a munkanélküliek elhe
lyezkedését segíti.

-Városunkban mennyien kap
tak ilyen munkáltatói támoga
tást, és ebből mennyi cég műkö
dik még?

-25 munkáltató kap jelenleg 
is támogatást, 1 munkáltató 
szűnt meg a támogatási idő le
telte után.

Molnár

Pályakezdők
figyelem!!!
Városunkban és környé

kén az elmúlt hónapokban 
1420 fő volt a regisztrált 
munkanélküli. Ez több mint 
egy éve állandósuló létszá
mot jelent, s ebben nin- 
csenekbenne a gyesen lévők 
és a katonai idejűket töltők.

Oroszlányban 1200-an 
vannak regisztrálva. Szá
muk vélhetően nőni fog, 
hiszen a most végzett fíata- 
loknagy része nem fogtudni 
elhelyezkedni, ők a pálya
kezdők segélyét kérhetik 
majd. Azért, hogy a jelenleg 
érvényes rendeletekalapján 
a magasabb juttatást kap
hassák, június 30-ig jelent
kezzenek a munkaügyi köz
pontban, mert utána -a par
lament nem régen hozott 
döntése alapján- már keve
sebb támogatást kapnak.

Nyitva 
vasárnap is!

KERÉKPÁROSOK BOLTJA
Oroszlány Haraszthegyi u. 7. 8361-605 

Nyitva: hétfőtől-péntekig9-17 óráig.
Új és használt kerékpárok, kerékpáralkatrészek, 

kiegészítők, kerékpár - motorkerékpár 
tömlők és köpenyek árusítása.

ORTRI és Preventív Humán Misszió Egyesületi tagok 5-10% 
kedvezménnyel vásárolhatnak! 

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

*

Uj vezetés
A FIDESZ-Magyar Polgári 

Párt oroszlányi szervezete 
m egtartotta kongresszus 
utáni tisztújító ülését. Az 
oroszlányi szervezet elnöke 
Lázár Mózes lett, míg az 
elnökség tagjaivá Modrián 
Vilmost, Takács Károlyt és 
Nádasdy Nórát választot
ták.

A megyei választmányban 
az elnök, valamint Takács 
Károly képviseli ezentúl az 
oroszlányi szervezetet. Az 
újonnan megválasztott el
nökség a közeljövőben fogja 
kidolgozni célkitűzéseit, 
elképzeléseit az elkövetkező 
2 évre.

Bokros gondolatok
“A végkielégítés elfogadha
tatlan, csakúgy, mint az a 
magyar gyakorlat, hogy álla
mi tulajdonban lévő vállala
tok, bankok vezetői termé
szetesnek és teljesítménnyel 
igazolhatónak tartanak havi 
több százezer, sőt egymillió 
forinton felüli jövedelmet, 
ugyanakkor fenntartással 
viseltetnek mások teljesít
mény arányos jövedelmének 
kifizetésével szemben.” 
Nagy SándorMSZOSZ elnök. 

NÉPSZABADSÁG

Safari út 
Ausztriába 

augusztus 9-én 
2010.- forintért!

Ezenkívül több száz 
kül- és belföldi út 

és üdülés közül
választhat az 

IBUSZ kínálatából. 
Jelentkezés:

M arketing Iroda Bt. 
►rj OroBzlány /g* 

$® Fax: 
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OROSZLÁNYI KETHSTSS
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

A “döglött tehén” 
meteoritok 

újrafelfedezése
Már az 1850-es években tud

ták a bányászok, hogy a chilei 
Atacama sivatag értékes ásvá
nyokban gazdag. Nem sokkal 
ezután egy bányászati vállalko
zó észrevette, hogy a homok 
nem csak ásványokat, hanem 
valami egészen mást is rejt 
-meteoritokat. Ugyanis olyan 
sötétbarna köveket talált, me
lyek dörzsölésre kifényesedtek.

Egy chilei geológus később 
azonosította a köveket, s rájött, 
hogy azok egy meteorit darab
jai. Nevet is adtak a köveknek, 
egy közeli folyóvölgyről Vaca

Muertának, azaz “DÖGLÖTT 
TEHÉNNEK” keresztelték.

A kövek helye egy idő után a 
feledés homályába merült. A 
XIX. századi tudósítások sze
rint több mint 3 tonna meteorit 
szóródott szét a sivatagban, s 
mindössze 45 kilogrammot 
gyűjtöttekbe a múlt században.

A meteoritok helyét, egészen 
1985-ig homály fedte. Ekkor 
egy fiatal geológus, Edmundo 
Martinez eredt a titok nyomá
ba, s több mint 300 kilogramm 
meteorit törmeléket-darabot 
gyűjtött össze.

Két évvel később Martinez 
elárulta a lelőhelyet volt pro
fesszorának, Canut de Bonnak, 
aki továbbadta az információt 
két csillagásznak, Holger Pe- 
dersennek és Harri Lindgren- 
nek. A három tudós ezután négy 
éven keresztül azzal töltötte 
szabadidejének nagy részét, 
hogy átfésüljék a területet,

behatárolják annak nagyságát, 
s, hogy minél többet gyűjtsenek 
a kőzetből.

Becslésük szerint megközelí
tőleg 3 mázsa meteorit maradt 
a homokban, melyeket kis mé
retük miatt nem érdemes be
gyűjteni. Ez a mennyiség azon
ban eltörpül a kutatók által 
begyűjtött közel 4 tonna (!) 
kőzethez képest.

A “DÖGLÖTT TEHÉN” a 
meteoritok egy különösen ritka 
csoportjába tartozik, ti. össze
tétele félig kő, félig vas. Effajta 
meteoritokból eddig alig ta
láltak valamennyit a Földön, 
ráadásul a Vaca Muterta megle
hetősen fiatal, kb. 3500 éves, 
ami csillagászati viszonylatban 
szinte semmi...

A Sky and Telescope cikkét
Barla Szabó Attila fordította

-A Kandeláber kaktusz, 
Észak-Amerika legmagasabb 
kaktusza, 6-7 tonna súlyú, és 
17 méter magasra is megnő.

-Az Antarktisz partjainál 
időnként 320 km/órás széllöké
sekkel kísért viharok tombol
nak.

-A Seychelle-szigeteken élő 
maldive-dió levelének hossza 
eléri az 5 métert is.

-Ha egy elefántnak viszket a 
háta, ormányával ágakat tör le 
és azokkal vakargatja magát.

-A cápáknak állandóan úsz
niuk kell. Mivel nincs úszóhó-

Tudja-e hogy....
lyagjuk, amellyel lebegésüket 
szabályozhatnák, ezért alsó 
uszonyaikat és hatalm as, 
olajban gazdag m ájukat 
használják e célra. Ha egy cápa 
abbahagyná az úszást, azonnal 
a tenger fenekére süllyedne.

-A villámban a hőmérséklet 
elérheti a 30.000 C°-ot is, ami a 
Nap felszini hőmérsékletének 
többszöröse!

- A Naprendszer legnagyobb 
vulkánja a Marson található, a 
neve Olympos Mons, a magas

sága 23 km.
-Az első radar visszhangot a 

Holdról magyar kutatók fogták 
1946. február 6-án, az Egyesült 
Izzó Laboratórium ában. A 
csoportvezetője Bay Zoltán volt.

-A legnagyobb műhold az 
amerikai Echo-2 nevű 41 méter 
átmérőjű ballon-hold volt.

-Az ember pupillájának átmé
rője rendesen 2,5-4mm közötti, 
de rendellenes esetben mértek 
már 1,5 és 8mm-t is. így méreté
hez képest a pupilla a legtágu- 
lékonyabb részünk.

Schweighardt Henrik

A hattyú 
csillagkép

Nyári éjszakákon az égboltra 
felpillantva, mintha egy hattyút 
látnánk szállni dél felé a csilla- 
gokközött. E Tejútban elhelyez
kedő csillagkép a Cygnus, azaz 
a Hattyú. Néha északi kereszt
nek is nevezik, mivel csillagai 
első pillasntásra ezt az alakot 
rajzolják ki. A Hattyú fényes 
főcsillaga a Deneb, a Nagy 
Nyári Háromszög egyik tagja.

Az ókori görög monda szerint

a csillagkép Orpheust áb
rázolja. Orpheus jeles költő volt, 
aki csodálatos verseivel és da
laival elkápráztatta még az 
isteneket is. Mikor felesége 
Eurüdiké kígyómarás áldozata 
lett, Orpheus elhatározta, 
hattyú alakjában felhozza őt az 
alvilágból. A kapott tanácsot 
azonban nem fogadta meg és 
széttépték odalenn a bacc
hánsnők. Ezért az istenek az 
égre helyezték a hitvesi hűség 
jelképeként.

“A panaszdalt tiszta szívű 
emberek ma is hallják, mint 
hattyúdalt az égboltnak eme 
tájáról.”

Más változat szerint a csillag
kép Phaetont ábrázolja, aki 
apjának, a Napistennek tüzes 
szekerével hajtott át egyszer az 
égen. A lovak azonban megbok
rosodtak és Phaeton a szekérrel 
együtt az Eridanus folyóba

zuhant. A monda szerint a szá
guldó lovak szikrázó patái hoz
ták létre a Tejútat.

Zettisch Róber

VGRT
DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics W. u. 59.

Ariéi 3,6 kg 960,-
TOMI SZTÁR
600 gr-os 119,-
AMO szappan
(natúr, lilla) 39,80-
2 1-es visszaváltható Pepsi

99,- + betét 
2 1-es visszaváltható 7.UP 

99,- + betét 
2 1-es visszaváltható 
MOUNTAIN DEW

99,- + betét 
2 1-es visszaváltható 
MIRINDA 89,- + betét 
Rostos őszilé 1 1-es 

99,-
Vákuumos Favorit kávé 
250 gr 239,-
Vákuumos Konzum Mokka 
250 gr 258,-
Löncs 400 gr 119,-
MENNEN
dezodor stifft 149,-
Colgate fogkefe 99,-
100-as papírzsebkendő 

79 -
8-as CREPTO WC-papír 

V________________ 169,- )
f  Lakásának \ 

felújításában az Ön 
partnere: 

Varjas István! 
Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás!

Varjas István 
Oroszlány, Kertalja 

út 7.
I S  364-369 )

H uber
Ü ZL E T H Á Z____

Xyladekor 1 1 450-624.-
Cellkolor 11 311-446.-
Trinát zománc 503-714.-
Harmonika ajtó 4500.-

Itt a jó idő!
Most újítsa fel 

lakását! 
Tapéták széles 
választékával 

várjuk. 
Számoljon és vásároljon 

nálunk!
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

SIKERES ÉV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

Városunk általános iskoláiban, mint eddig, ebben az évben is többen értek el kiváló tanulmányi, művészeti és sport eredményeket. 
Közülük mutatjuk be azokat, akiket iskolájuk vezetése is bemutatásra javasolt. Városunk iskoláiban pedagógusaink szeretettel és 
hozzáértéssel foglalkoznak a ráj uk bízott gyerekekkel, ezt eredményeik is bizonyítják. Oroszlány mindenpolgára büszke lehet rájuk.

Arany János Általános Iskola

Bulla Barbara (8. oszt.)
8 éven át kitűnő tanuló, 
natematikából, angolból, 

magyarból városi, megyei 
versenyek I-III. helyezettje

Bakonyi Fruzsina (5. oszt.) 
Kitűnő tanulmányi és sport 

eredmények

Micskó Viktor (5. oszt.) 
Kitűnő tanuló, matematikai 

versenyek helyezettje

Deák Lilla (7. oszt.)
1. osztálytól kiváló tanuló, 
városi, megyei versenyek 

helyezettje

Kutis Annamária (8. oszt.) 
Elsős kora óta kitűnő tanuló, 

tanulmányi versenyek 
helyezettje

Bakonyi Lucia (4. oszt.)
Sport és tanulmányi 

munkában kiemelkedő 
eredmény

Simon Zoltán (7. oszt.) 
Kitűnő tanuló, tanulmányi 

versenyek helyezettje

Haveida Balázs (8. oszt.)
1. osztály óta kitűnő tanuló, 
több tantárgyból megyei és 

országos versenyen kiválóan 
szerepelt

Végh Eszter (4. oszt.) 
Jeles tanuló, kiváló judós 

sportoló, hazai és nemzetközi 
versenyek I-III. helyezettje

József Attila 

Általános Iskola

Szedlák Erika (7. oszt.) 
Kitűnő tanuló, versenyek 

helyezettje

Jelenka Ramóna (6. oszt.) 
A Kazinczi, prózamondó és 
szavaló versenyeken kiváló 

helyezés

I ,
Végh Tibor (8. oszt.) 

Kiváló judós sportoló, jó 
tanuló, hazai és nemzetközi 
versenyek I-III. helyezettje

Magyar Borhála (6. oszt.) 
Kiemelkedő tanulmányi és 

sport teljesítmény

Szemes Gábor (4. oszt.) 
Kiemelkedő tanulmányi 

eredmények

Koleszár Anna (6. oszt.) 
Városi szavaló és német 

versenyeken I-II. helyezést 
ért el

Magyar Virág (7. oszt.) 
Kitűnő tanuló, tanulmányi 

versenyek helyezettje

Wikipil Balázs (7. oszt.) 
Kazinczi verseny helyezettje



OROSZLÁNYI KÉTHETES

Ságvári Endre Általános Iskola

Frigyes Tamás (5. oszt.) 
Matematika és angol nyelvből 

I-R helyezett országos 
versenyeken

Hadjadj Leila (5.osztl) 
Matematika, természettu
dományi és angol nyelvi 

országos és megyei versenyek 
H-IV. helyezettje

Lengyel József Gimnázium

Németh Judit
Általános iskolai országos 

francia verseny 8. helyezett

Tóth Bea
Arany jelvényes sportoló, 
karate világkupa ifjúsági 

győztes

.* - ÍSH"
Nagy Viktor

Kajak sportágban és a 
tanulmányában is kiemelkedő 

eredmény

Rapcsák György 
Arany- és bronzérmes 

könnyűbúvár, kitűnő tanuló

Likerecz Gyöngyi (6. oszt.) 
Atlétikában és súlyemelésben 

országos és nemzetközi 
versenyek I-ÜI. helyezettje

Likerecz Attila (8. oszt.) 
Atlétikában és súlyemelésben 

országos és nemzetközi 
versenyek I-II1. helyezettje

Szabó Csaba (8. oszt.) 
Matematika megyei 

versenyek helyezettje

Urhán Anikó (4. oszt.)
Országos és megyei 

matematika versenyek 
II. helyezettje

4. Sz. Általános Iskola

Blacsl Viktória
Kitűnő tanulmáni eredmény 
matematika, magyar nyelv és 

irodalomból

Kovács Ildikó
Kimagasló tanulmányi 

eredmény, városi és megyei 
szavalóversenyeken előkelő 

helyezések

Varga Bulcsú
Matematikából és 

színjátszásból is kiváló, 
jeles tanuló

Viczena Miklós
Városi matematika verseny 
összesített eredményében 

első helyezés, kiváló 
kosárlabdázó

Makrai Szilvia (8. oszt.) 
Atlétikai városi és megyei 
versenyek I-D. helyezettje

Nagy Zoltán (4. oszt.) 
Városi és megyei matematikai 

versenyek I. helyezettje

M^jor Mariann
Hegedűversenyeken elért 

első helyezések

Vodicska Lídia
Városi matematika és német 
versenyek I-ÜI. helyezettje, 

kitűnő tanuló



OROSZLÁNYI KÉTHETES
1995 ősze

Mi a fenét kerestem a Zöld tömb környé
kén? Fogalmam sincs, talán csak a puszta 
kíváncsiság vezetett. Az Isten tudja miért, 
néha vonzza az embert a rothadás szaga, 
különösképpen, ha nap mint nap az orra 
előtt lengedez. Igaz, ez az egykori böhöm 
bérkaszárnya egyáltalán nem lengedezik, 
inkább csak szimplán megül a városon, 
mint valami málló pöfeteggomba. Lényeg 
az, elhatároztam, hogy belülről is 
szemügyre veszem. Doppingolt a kihívás. 
Dögunalom az élet, pláne egy ilyen kisvá
rosban -mondogattam magamnak-, kell 
néha valami extrém.

Az udvar felőli bejárat lépcsőjén kapasz
kodtam fel. Elbizonytalanított, hogy ne 
hagyjam-e a francba az egészet, amikor egy 
tisztességes méretű emberi ürülékre taposva 
majdnem hanyatt vágódtam. Egy kifordult 
ajtófélfa segítségével próbáltam megszaba
dulni a szagos meglepetéstől... Na, ez volt 
az utolsó emlékfoszlány! Valaki úgy tarkón 
vágott, hogy nyomban elsötétült minden. 
Itt elvágták a fűmet...

2015 ősze
Borszagot érzek. Savanyú, büdös bor

szagot... Úgy látszik csapra vertek egy 
hordót a pokolban. De az is lehet, hogy en
gem vertek el annyira, hogy már a kénkövet 
sem ismerem fel.

Egy zsíros hajú, beesett arcú férfi hajol 
fólém, a bal szeme kidülled, mint a biliárd
golyó. Hát persze, hogy kidülled -állapítom 
meg aztán- hiszen hiányzik az egyik szem
üveglencséje, a másik pedig legalább hat 
dioptriás. Fura szerzet.

Ez a Jumurdzsák szájához emeli a boros- 
flaskát, hosszan meghúzza, miközben a 
mell ácsorgó nyálas nedű pazarul megöntözi 
koszos fehér köpenyét. Mintha valami 
orvosféle lenne.

-Üdvözlöm a Szent Borbála kórházban... 
vagyis inkább egyszerűen csak a jövőben - 
bugyborékolja Jumurdzsák, mintha csak 
tósztot mondana az egészségemre. - Maga 
igazán szerencsés fiatalember... izé... hogy 
is hívják? Már vagy öt éve eltűnt a kórlapja, 
mondja csak a nevét!

Koncentrálnom kell. Hirtelen komp
likáltnak tűnik a kérdés. -Ipszilon János 
vagyok - nyögöm ki nehézkesen.

-Szép! Szép! -hümmögi a fél szemüveges. 
-Nos, Ipszilon úr, maga húsz évig hevert 
kómában. Nem akarom elkeseríteni, de 
lehet, hogy jobb lett volna, ha fel sem ébred 
-szögezi 1 e a 1 ény eget két új abb korty között,

Forgács József

Rémálom a 
Fiirst utcában

sci-fx n ovella  (I  rész)

majd nyomban kifordul a teremből, de 
még hanyagul hátraveti. -Mindjárt küldöm 
a nővért, hogy kicsit rendbe szedje magát!

Októbert írnak, mire megszabadulok a 
szörnyű intézménytől. Tatabánya m eglehe- 
tősen feldúlt állapotban vigyorog rám, 
lerombolva és kifordítva, mint egy agyon
használtbili. Az egész kóceráj egy ótvaros, 
újvilágbeli néger gettó benyomását kelti.

Késő délután van, mire a kihalt utcákon 
végre összefutok néhány járókelővel. Sza
kadtak és koszosak, de mégis őket fogja el 
a röhögőgörcs, amikor azt firtatom, hogy 
hol a nyavalyában találokbusz vagy vasút
állomást, hogy Oroszlányba juthassak. Azt 
hiszik az égből pottyantam le. Nem járnak 
messze az igazságtól.

-Barátom, itt nincs semmiféle tömegköz
lekedés, sem Oroszlányba, sem máshová. 
Vagy hat éve annak, hogy a vasgyűjtők fel
szedték a síneket. Ami a buszokat illeti, 
azokban ma nagycsaládosok laknak, min
denkinek kell fedél a feje fölé - világosít fel 
egy hórihorgas kapafogú fickó. -Egyébként 
nem tóm’ honnan szakadtál ide haver, de 
nincs egy kis dugiszened véletlenül? Tudod 
az most jól megy itt a feketepiacon.

Válasz helyett nyakamba kapom a lábam 
és iszkolok, amíg csak bírom levegővel. 
Szerencsém van: hamar rátalálok a jó öreg 
oro szí ányi országúira. Gy al ogosan indul ok 
hazafelé (hogyan is máshogy?) abban a 
reményben, hogy a “haza” szónak később 
is lesz még értelme.

Már a vajda-kanyarban járok, amikor a 
Nap rápöshed a látóhatárra. A városon 
köd ül, úgyhogy semmit sem látok belőle, 
csupán egy idomtalan vattacukorfelhőt. 
Az viszont rögtön feltűnik, hogy ahol az 
autóútbelefolyik avattacukorba, ottvalami 
őrbódé féle kushad, előtte sorompóval. 
Amint közelebb érek, két fegyvert szoron
gató alak is feltűnik, akik egy táblaosz
lopnak döntött háttal húzzák a lóbőrt. A 
táblán meg ez a felirat áll: OROSZLÁNYI 
MONARCHIA

-Hé! Pssz-psssz! - pisszeg rám valaki az 
útszéli gazból. -Öreg! Bújj ide mellém, 
mert ezek mindjárt szétloccsantják a

fejedet.
Beugrók a hang irányába. Nem látom 

jóakaróm arcát a szürkületben, mindössze 
annyit, hogy egy szürke kabátból kikan
dikáló vécékefe gubbaszt az árok mélyén.

-Ki vagy te? - kérdezem az ismeretlent, 
miközben mellétoccsanok a sárba.

-Ezt inkább én kérdezhetném -vág visz- 
sza-, mert aki kijárási tilalom idején úgy 
sétálgat a fegyverrel őrzött határátkelőn 
mint te, az vagy hülye, vagy pedig ólom
hiánya van - összegzi a helyzetet szürke
kabát.

-És te mit gúvasztasz itt? - dühödök fel.
-Ajajh! Te nem ólomhiányos vagy...
Megragadom szürkekabát gallérját.
-Felelsz a kérdésemre, vagy felzavarom 

az őröket! - rivallok rá.
-Nyugi! Nyugi! - horkan fel az ismeretlen. 

-Szóval-, kezdi csöppet sem ijedten, inkább 
kioktatón- arra várok, hogy végképp álom
ba szenderedjenek a határőrök. Akkor majd 
szép komótosan besétálok a városba. 
Minden este így csinálom, ha vadászatból 
jövök vissza...

Szürkekabát nekifog és alaposan 
felvilágosít. Kiderül, hogy villany kerítés 
övezi a várost, s csak egyetlen kapun lehet 
ki-be közlekedni. Kivéve az éjszakát, akkor 
ugyanis szó nélkül lepuffantják a csász- 
kálókat.

Erre én is elmesélem neki a történetemet. 
Úgy felvillanyozódik, mint az a bizonyos 
kerítés. -Barátom! Akkor neked gőzöd sincs 
róla, mi történt itt az elmúlt húsz év során!

Hát, mit mondjak, vág az esze, mint a 
beretva.

-Van még egy röpke óránk sötétedésig. 
Épp elég, hogy elmondjam a történetet - 
fészkelődik szürkekabát. Szinte élvezi, 
hogy ezen a lucskos októberi estén átlé
nyegülhet Seherezádévá, pontosabban 
annak kissé toprongyos XXI. századi 
változatává.

-Vágjunk a közepébe haver! Tudod, úgy 
10-12 éve Oroszlány még bányászváros 
volt. Már olyan értelemben, hogy a 
munkanélküliek egész nap a szeméttelepet 
meg a kukát bányászták, hogy némi élelem
hez jussanak. A bányát ugyanis bezárták. 
Mondták persze a fejesek, hogy a bezárás is 
munkát fog adni még egy darabig az embe
reknek, de ebből csak annyi lett igaz, hogy 
három évig működött egy hivatal, amelyik 
összerendezgette az eocén-program tündök
lésének és bukásának dokumentumait. így 
kezdődött minden.

O Folytatás a következő számban!

Oroszlányban újra itt az

IBUSZ
Utazási Irodák

Kül- és belföldi utazások, 
üdülések, helyfoglalás.

Oroszlány 
Fürst S. u. 13. mONIA>s

lla r k o tlik f Iroda Bt. 
O r o i f lá n j  o

(Huber Üzletház) 3 iy' Mi.ma4.14 Jr
8  361-122/14-14

Közlemény
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a nyár 

folyamán több alkalommal sor kerül a tópart városi 
oldalán, valamint a patakok környezetében melegködös 
szúnyogirtásra. Mivel ez zajjal és füsttel jár, a zavaró 
hatások csökkentésére -a kezelés időtartamában- a 
környéken javasoljuk az ablakok zárását.



OROSZLÁNYI KÉTHETES

Vízszintes: 1. A megfejtés kezdő 
része (zárt betűk: Z, Á, A, Y, E); 12. 
Mocsár, 13. Angolul fel; 14. Én latinul; 
15. Emi tulajdona; 16. Becézett férfi 
név; 17. Angol képmás; 19. Magyar 
Állami Vasutak; 20. Maugli széle! 
21. Fizikus -elektromosság-; 23. 
Opera része; 25. Ezred; 27. Szín; 29. 
Előd; 30. tói-...; 32. Szakadt; 34. 
Macska becenéven; 36. Angol ellen; 
38. Kocsma; 39. Iparosok Országos

Szövetsége; 40. Állóvíz; 41. ...-borsa; 
42. VS; 44. LFG; 46. Kihalt fejlett, 
gazdag nép; 48. Nőstény kutya; 50. 
Professzor; 51. YÖ; 52. Szőlő része; 
53. Alkotja; 56. AU; 58. Kémiai elem; 
60. VÖ; 61. Történelmikor; 62. Csiga 
is van ilyen; 64. EA; 65. Est kezdete! 
66. Doktor; 68. JFD; 70. Nagyon 
kiváló; 74. Himalája egynemű betűi! 
75. Nitrogén, Oxigén, Jód; 76. 
Megkevert közintézmény;

Függőleges: 1. Minden negyedik 
évben rendezik; 2. Keret; 3. Méreg; 
4. Sarok; 5. A lap szélei! 6. Tagadó 
szó; 7. Fordított agy! 8. ízeltlábú; 9. 
Tiltószó; 10. Női név; 11. GIÁ; 17. 
Lám; 18. ERG; 22. Öntelt; 24. 
Megzavart piac! 26. Becézett női név; 
27. íz; 28. Kerti szerszám; 29. 
Testvérke; 31. Gánti egynemű betűi! 
33. Ausztráliai madár; 35. Input / 
Output röv.; 37. Arany János egyik 
verses elbeszélése; 39. Isler eleje! 41. 
SGS; 42. Vasrúd széle! 43. A 
megfejtés befejező része (zárt betűk: 
Ö, F, T); 45. Fénykép; 47. Kavics; 48. 
Hajszín;49. Keleteurópai ország; 54. 
Beszédhibás; 55. Horoszkópjegy; 56. 
Teherautó márka; 57. Felkavart 
tojás! 59. Latinul a hónap közepe; 62. 
Női név; 63. Bizony ómagyar nyelven; 
67. ír; 69. A hőmérséklet 
mértékegysége; 71. US; 72. Angol 
utőirat röv.; 73. Néma röf;

-LC-
A megfejtés beküldendő 1995. 

jú liu s  1-ig a szerk esztőség  
címére.

A h elyes m egfe jtők  k özött 
három 500 forint értékű aján
d ék csom agot sorso lu n k  ki, 
melyet a rejtvényben szereplő 
cég ajánlott fel.

Apró hirdetés
Takács I. úton tömb alatti garázs 

eladó, f i  361-860

ITT ön is hirdethetett 
volna!

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány, Táncsics M. u. 87 

®  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Trinát zománc fehér 1 1

714.-
Trinát zománc barna 1 1

522.-
Cellcolor barna 1 1 412.-
Cellcolor fehér 1 1 524.-
Gemini A+B 2.5 1 1528.-
Budalux 1 1 788.-
Budalux 5 1 3300.-
Trinát zománc fehér 5 1

3210.- 
Trinát alapozó fehér 5 1

2650.-
Festhető tapéta 750.-
Diszperzit 2 1 500.-
Diszperzit 4 1 944.-
Diszperzit 8 1 1670.-
Diszperzit 16 1 2890.-
Diszperzit kültéri fehér 16 1

6600.-
Egészségügyi-papír vásár! 
A 2-es 41.-Ft, a 4-es 74.-Ft. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12

Csak két hétig!
Két hetesért (77, -Ft/kg) a 

kristálycukor a 
PRO COOP-ban

(Oroszlány* 
Táncsics M„ u. 42.sz.)

’95. június 26-tól július 9-ig.
Soha jobb alkalom a 

bevásárlásra!
Egyéb ajánlatunk:

Sertésmájkrém 1/10-es 22,50 Ft/db
Sertésmájkrém 1/5-ös 46,-Ft/db
Marhamájkréml/10-es 22,50 Ft/db
Sertés löncshús 400 gr-os 99,90 Ft/db
Finomliszt /Bia-I/  1/1 28,-Ft /  kg
Törmelék rizs 2/1 59,-Ft/kg
Ételecet 11 55,-Ft/db

Oroszlányon is igaz, hogy a mi 
üzletünk az Ön üzlete!

Vagyonvédelmi szaküzlet
O ro s z lá n y .R á k ó c z i ú t  i .

Biztonságban akarja tartani értékeit? 
Lakást újít fel? Szeret barkácsolni?

Mindehhez kínálunk : 
r ia s z tó k a t, b iz to n s á g i zá ra k a t, p é n zk a ze ttá k a t, 

la k a to k a t, a jtó - é s  a b la k k ilin c s e k e t, 
zá rc im k é k e t, b ú to rz á ra k a t, R e is s e r-c s a va ro k a t, 
o la s z  rö g z íté s te c h n ik a i te rm é k e k e t, é lfó liá k a t, 

v illa n y s z e re lé s i a n y a g o k a t k e d v e z ő  á ro n .
Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig: 8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig. 

Vagyonvédelemi boltunk az Ön 
_____________ biztonságáért!!_____________ _

KAPOCS Műszaki bolt
Népek barátsága u. 6 /a . (Lakásszövetkezet épülete)

Kisgépek (EAG, FESTŐ, BOSCil, METABO, 
SKIL). Lakatok, ajtó- és ablak-kilincsek, 

biztonsági zárak, zárcimkék, bútorzárak, 
villanyszerelési anyagok és 

kéziszerszámok.
Kedvező árakkal várjuk Önöket!

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig: 8-12 és 13-17 óráig, 

szombaton: 8-12 óráig.
V_____________________________________________________________ /
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

PIACMUSTRA“Cipó, ruha garmadával, ol
csóbb lett egy harmadával...”

Ennek a kissé már avítt Skála 
reklámdalocskának a szövege 
jutott eszembe az áruval és né- 
zelődőkkel egyaránt zsúfolt 
“lengyelpiacon”. Szerda van 
(piacnap), tűz a Nap két eső kö
zött, s míg a városi üzletekben 
az eladókmalmoznakunalmuk- 
ban, addig a piaci portéka áru
sok bőszen állj ák a standok közt 
kígyózó embertömeg meg-meg- 
újuló lomha rohamát.

Kevés vásárló jön határozott 
céllal, legtöbben csak nézelőd
nek -hátha akad valami, ami 
megéri azt a zsebben lapuló pár 
százast! Lehet kapni itt kérem 
biciklidinamót százötvenért, le
értékelt könyvet negyvenért, 
akciós mosóport, akciós akció
filmet, papírt, ami elérhető, gó- 
liátelemet és kistestvérét, rok
kant autóemelőt “minyimum- 
áron”, s a madamkáknak príma 
szoknyát.

Rengeteg a butikos, ajánlják 
a szebbnél szebb ruhadarabo
kat, ám az igazi tumultus, mégis 
a túrkáló körül kerekedik. Az 
asszonyok hangyaszorgalom
mal válogatják és mustrálják 
az ömlesztett ruhahalmot: ez
jó lesz az öcsinek, amaz a papá
nak, az unokának -mondogat
ják, “mennyiért adja” kérdések 
közepette. Magáért beszél a 
jelenet.

Szőnyeg borítja a placcot, raj
ta pólók, szíjak és harisnyák 
közt mezítláb lépked a szőke 
árusítóhölgy. -Pici lányká, pici 
cipó! -kedveskedik külföldi 
akcentussal az anyukának, aki 
kislánya lábán méregeti az 
aprócska vászoncipőt. -Olcsó: 
három százötven!

Az anyuka odaadja a pénzt. 
Már indulni készül, amikor az 
árus gyanút fog a vásárlást bá
muló újságíróra (talán azt hiszi 
ellenőr), gyorsan kitölt egy 
nyugtát és a vevő után nyújtja.

A nyugtatömb egyébként

szinte valamennyi elárusítóhe
lyen ott hever, más kérdés, hogy 
a nagy kavalkádbanbizony gya
korta elfelejtenek adni. Pedig 
nem éri meg a rizikó, mert 
mondják, hogy nemrég 50 ezer 
forintjába került az egyik ka
zettaárusítónak a feledékeny- 
ség.

Pusztai Miklós, a terület bér
lője és üzem eltetője, árus
nyilvántartó könyvecskéjével 
járja a piacot.

-Ellenőrzi, hogy legális cikke
ket hoznak-e be a piacra? -kér
dezem tőle.

-Az áru származásához sem
mi közöm -feleli-, de hetente 
j árnak ide a fináncok, az APEH, 
a fogyasztóvédelmi felügyelő
ség, és például a nyugtaadást 
nagyon komolyan veszik. Talán 
csak néhány ukrán és lengyel 
hoz be illegális dolgokat, de az 
csupa bóvli, kacat.

-Minden árusnak van keres
kedői engedélye?

-Most még nem feladatom 
ellenőrizni. Július elsejétől 
azonban, korm ányrendelet 
értelmében, valószínűleg csak 
működési engedéllyel rendelke
ző árusnak adhatok helyet. Épp 
mostigyekszem, hogy érdeklőd
jem erről a polgármesteri hiva
talban.

Pusztai Miklós még megállít 
egy pillanatra. -írja már meg 
azt is, hogy a tisztántartás és 
az őrizhetőség miatt kerítettük 
körbe a területet, és ez nem azt 
jelenti, hogy a vásárlóknak 
belépődíjat kell fizetni.

Két ruhanemű árus között 
egy szomorú arcú fiatalember 
szerszámokat és használt köny
veket árul. Negyven-ötven fo
rint a kopottas könyvek darab
ja, köztük: Szexpiaci körséta, 
Lakatos szakmai ismeretek. 
-M unkanélküli vagyok 
mondja -eladom amim van,

hogy egy kis pénzhez jussak.
Szemben műszaki cikket kí

nálnak. Magnót, tévéjátékot, 
háztartási kisgépet. Csupa is
merősen ismeretlen, különös 
márkanév: pl. POWASONIC, 
meg hasonlók.

-Garancialevelet adtok?-kér
dem a csinos eladólányt.

-Nyugtát adok, és ez egyben 
fél évre szóló jótállást jelent. 
Ha addig elromlik az áru, akkor 
kicserélem. Nem vagyok én 
műszaki ember, nem tudom 
megjavítani. Egyébként ezek a 
dolgok nagykerárasak, sokkal 
olcsóbbak, mint az üzletekben.

-Hogyne -, felelem, de azt már 
nem kérdezem meg, hogy hon
nan valók. (Azt hallottam, hogy 
a garancialeveles termékek 
árának 25-30%-át éppen a 
garanciáért fizetjük. Kb. ennyi
vel olcsóbbak ezeka piaci áruk.)

Egy nyugdíjas házaspár szin
tén műszaki cikkeken ad to
vább. A férfi magyarázza, hogy 
a 7.000 forintos BLACK & 
DECKER ütvefúrót kétszer 
annyiért kapom meg a boltban, 
akárcsak a kétezer valahány 
forintos turmixgépet.

-Jótállási jegy van hozzá?
-Az nincs! Na de hát kérem! 

Ez itt piac! Itt az eladó a garan
cia. (fór)

O folytatás az első oldalról

Uj vezető az 
OVTV élén

Személyi kérdésekről is 
tárgyaltak a képviselők

közök (bírósági) eredményes
sége igen alacsony hatékonysá
gú s amellett jelentős költsége
ket okoz”.

Az interpellációknál Schmidt 
J ózsef képviselő (MSZP) a 
Szeptember 6. utcában lévő 
“kocsm a” kerthelyiségének 
zajával, Metzger Gyula (MSZP) 
a Tópart utca csapadékvíz 
elvezetésével, Kostyál László 
(MSZDP) a Zöld tömb és környé
ke áldatlan állapotával, illetve 
az illegális lakásfoglalókkal 
foglalkozott.

A képviselő-testület tagjai 
zárt ülésen megválasztották az 
oroszlányi televízió új 
vezetőjének Tóth Tihamért, aki 
Kormos Ferencet váltja fel. 
Ugyancsak a következő 5 évre, 
az iskola nevelőinek többségi 
vélem ényével ellentét-ben, 
megbízták Csőre Imrénét az 
Arany János iskola v e z e 
téséve].

Lázár Ottót a középfokú 
kollégium élére nevezték ki.

MF.

Felhívás
Az Oroszlány Város Közművelődéséért alapítvány kuratóriuma 

a nyelvtanulás támogatása érdekében az alábbiak szerint 
kívápja jutalmazni a nyelvvizsgákat:

1. Felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 1 főnek 50.000 - Ft
2. Középfokú C vagy felsőfokú  A, vagy felsőfokú  B típusú 
nyelvvizsgáért 3 főnek 25-25.000 - Ft
A díjazottakat sorsolással választjuk ki. Ha az 1. kategóriában nem 
lenne pályázó, a 2-ban osztjuk ki két további jelentkezőnek.
A pályázatnak két feltétele van
a) Legalább a nyelvvizsga óta állandó oroszlányi lakos, b) A nyelvvizsga 
bizonyítvány kelte 1994. augusztus 1-je és 1995. július 31-e közé esik.
A pá lyáza tok at 1995. augusztus 4-ig leh et b en yú jtan i a 
P o lgárm esteri H ivatal ü g y fé lszo lg á la ti irod á jában  (A 
vizsgabizonyítvány másolatát kéijük, igazolva az oroszlányi lakást).
A dfjak kiosztására augusztus 20-án, Majkon, a képviselő-testület 
ünnepi ülésén kerül sor.

S o o t e r s
Örökítse meg a nyár 

szép pillanatait!
Ha nálunk vásárolja meg 

filmjét, 100 Ft 
kedvezményt adunk a 

kidolgozás árából.

<rroMhR
O O  ~ G 0  O

Papír-írószer-játék 
füzetek-ceruzák-tollak 
háztartási papíráruk a 

Sooter’s mellett. 
Nyitva: h-p 8-18, szó.: 8-12.
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Emelték a szemétszállítás díját

Bstoláteat vonnak
m

M I T  Z4JY©§€ i»© €ÍYY  t á r g y a l t  A
KÉPWISELŐ-YESYtJLEEY

Rendkívüli testületi ülést tartott 
Oroszlány képviselő-testülete, mivel a 
német OTTO-csoporttal folytatott tár
gyalások a VGRt. megvételéről végső 
szakaszba értek.

Az eltervezett két napirendi pont 
mellé felvették Schmidt József kép
viselő (MSZP) javaslatára az oktatási 
intézményeink helyzetét tárgyaló 
előterjesztést is, ámbár dr. Sunyovszki 
Károly (FIDESZ-MPP) szerint az elő
terjesztés napirendre tűzése szabály- 
ellenes volt.

Az ülés első pontjaként tárgyalták 
a képviselők a szemétszállítás díjának 
emelését.

Metzger Gyula (MSZP) hozzászólá
sában kiemelte, hogy az áremelés nem 
jelenti majd a szolgáltatás színvona
lának az emelését is. Tihanyi Zoltán 
(MSZP) augusztus elsejétől javasolta 
bevezetni az emelt díjat adminiszt
rációs okokra hivatkozva, még akkor 
is, ha ezáltal 186.-Ft/hó+ÁFA lett volna 
a díj, mígHuber Antal képviselő (MDF- 
KDNP) a 35%-os emelésből 5%-ot sport 
támogatás céljára adatott volna át a 
VGRt-vel. A testület mindkét javas
latot elvetette.

A döntés szerint 1995. július 10-től 
az 1993. január elsejétől meglévő 130.- 
Ft/hó+ÁFA díj helyett lakásonként 
176.-Ft/hó+12% ÁFA-t kell majd fizet
ni.

Ezek után a testület kirekesztette a 
város nyilvánosságát az ülésről, és zárt 
ajtók mögött tárgyalta a VGRt eladá

sáról szóló előterjesztést és a testület 
által az ülés elején hirtelen napirendre 
vett oktatási intézményi előterjesztést.

A hosszabb ideje folyó tárgyalás 
sorozat eredményeként a mostani ülé
sen döntöttek a képviselők azokról az 
elvekről, melyek alapján felhatalma
zást kapott a polgármester a VGRt ela
dásának szentesítésére, amennyiben 
a német fél továbbra is fenntartja az 
eddigi ígéretét.

Az eladásra azért is szükség volt, 
mivel az országban elsőként gazdasági 
társasággá átalakult városgazdál
kodási cégnek tőkeemelésre van szük
sége, melyet az önkormányzat nem 
tud finanszírozni, illetve a város vezeté
sének pénzre volt szüksége.

A megállapodás lényeges pontja kell 
legyen, hogy az eddigi szolgáltatások 
biztonsága megmaradjon, s biztosítva 
legyenek továbbra is városunkban a 
kommunális ellátások, és műszaki fej
lesztésre is sor kell kerüljön.

Az ülés után Rajnai Gábor alpol
gármestertől megtudtuk, hogy az 5. 
sz. Iskola elhelyezésének megoldására 
külső szakértőket kérnek fel.

Ugyanakkor Kostyál László képvi
selő (MSZDP) kérdésünkre elmondta, 
hogy az elfogadott előterjesztésben az 
is szerepel, szeptember 30-ig ugyan
csak meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi 
4 általános iskola tanulóit el lehet-e 
helyezni 3 iskolába, illetve milyen 
további intézkedések szükségesek az 
intézmények összevonásához.

386-os, 486-os számítógépek, 
nyomtatók, CD meghajtók, 
programok, CD lemezek a 
TRANSMIT POWER Bt.-nél. 

Fürst S. u. 13.

Elérhető 
áron, 

elérhető az 
álom!

A p é n z  a z  úr?
Városunk képviselői iskolák 

összevonását fontolgatják. Érthető 
aggodalmuk a város pénzügyi 
helyzete miatt, de kérdéses, hogy a 
választásokkor ezt ígérték-e a 
szavazóknak?

Még nem volt olyan régen, mikor 
a jelenlegi polgármester határozot
tan tiltakozott minden olyan kijelen
tés ellen, miszerint ő iskolát óhaj
tana bezárni, s pártbeli képviselő- 
társai is mellé álltak.

Senki nem vitatja, hogy az önkor
mányzat nehéz anyagi helyzetben 
van, s ez még csak fokozódni fog, ha 
a Horn-kormány javaslatát elfo
gadja a parlament és a jelenlegi 35% 
helyett csak 15%-ot juttat vissza az 
önkormányzatoknak a személyi 
jövedelemadóból.

Azonban vélhetőleg a testületben 
ülő volt és jelenlegi pedagógus kép
viselők (3) is tisztában vannak azzal, 
sok mindent lehet csinálni, de isko
lát bezárni nem tisztességes, főleg 
akkor, mikor növekedés tapasztal
ható a gyerekszületésben.

Valamikor büszkék voltunk arra, 
hogy egyszakos lett oktatásunk, s 
viszonylag elfogadható létszám jár 
egy-egy osztályba.

A meglévőt könnyű "szétrombol- 
ni", de majd újból felépíteni, s a je
lenlegi szintre hozni nagyon nehéz 
lesz.

A döntés felelőssége még "kedve
ző" szakértői vélemény esetén is 
megmarad a képviselőknél.

Oroszlányban újra itt az

Utazási Irodák

Kül- és belföldi utazások, 
üdülések, helyfoglalás.

rtONTfeOroszlány 
Fürst S. u. 13. 

(Huber Üzletház)|, 
S  361-122/14-14

M a r k s t l n f  I r o d a  B t  
O ro u liB jr  

QhE M1-1SV14-M
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Tilos volt a mosoly, a képviselőbe fojtották a szót

Tét a demokrácia!
Tiszta játékszabályokat kértek a pedagógusok

A város képviselő-testülete legutóbbi 
ülésén személyi kérdéseket is tárgyalt, 
így az Arany János Általános Iskola 
igazgatói posztjára kiírt pályázatot is.

A zárt ülésen sok minden történt, de 
ami utána következett, az szokatlan 
városunk életében. Magyarázatot 
kértek (?) a nevelőtestület egyes tagjai 
a döntésről, mert szerintük nem felelt 
meg a demokrácia játékszabályainak.

Mintegy 20 fő a testületből baráti 
beszélgetésre (?), fórumra (?) hívta az 
iskola nevelőit, az iskolába járó gye
rekek érdeklődő szüleit és a törvé
nyesség betartására felesküdött kép
viselő-testületi tagokat.

A művelődési köz
pontkamaratermében 
megtartott beszélgetés 
(?) témája az igazgató 
kinevezésének mi
kéntje volt. A kiírt 
pályázatra két peda
gógus jelentkezett.
Egyikük a jelenlegi 
igazgató, a másikuk a 
helyettese.

A pályázatot a tan
testület határozata 
alapján mindegyik 
pedagógus megismer
hette, s egyöntetű 
szavazás eredménye
ként mindenki szavaz
hatott is, hogy ki me
lyikjelöltet támogatja.
Ugyancsak vélemé
nyezte a pályázatot a 
Szülői Munkaközös
ség és az Iskolaszék is.

Az SzM és az Iskolaszék egyhan
gúlag, míg a pedagógusok nagy több
sége a jelenlegi helyettest támogatta.

Egyik jelöltet sem minősítették al
kalmatlannak, így a Művelődési bizott
ság a pedagógusok szavazásának 
eredményét ismertette a képviselőkkel. 
Azonban a képviselő-testületi tagok az 
SzM és az Iskolaszék véleményét nem 
kapták meg az írásos előteijesztésben. 
így a testület tagjai ezek után az eddig 
megszokott menettől eltérően mégis a 
tantestület által lényegesen kevesebb 
szavazatot kapott -a jelenlegi igazgató
személyt nevezte ki újabb öt évre az 
Arany János Általános Iskola élére.

A pedagógusok és a szülők ezek után 
szervezték a találkozót, ahol kérdé
seket tettek fel a képviselőknek, sze
rették volna megtudni, mi alapján

döntöttek, miért hagyták figyelmen 
kívül a tantestület többségének a 
véleményét, és miért nem vették 
figyelembe a két véleményezésre 
jogosult szervezet által elfogadottakat? 
Netalán politikai döntés született?

A válaszoknál Schmidt József 
(MSZP) elmondta, hogy a képvise
lőknek jogukbanban állt a teljes 
pályázati anyagot elolvasni a Közmű
velődési Irodán. Kostyál László 
(MSZDP) mint mondta, elfogadta a 
művelődési bizottság előterjesztését és 
szóbeli kiegészítését, akárcsak Balogh 
György (független) képviselő, hiszen, 
szakemberek tettek javaslatot, és mivel

ő nem ért oktatási kérdésekhez, 
támaszkodik a szakemberek vélemé
nyére. Egyben felvetette, miért utólag 
reklamálnak a pedagógusok, miért 
nem a döntés előtt.

A polgármester megvédte a testületi 
döntést s úgy fogalmazott, hogy ő 
személy szerint többre tartja a jelenlegi 
igazgató pályázatát, mert az a 
racionalitások talaján áll, míg a másik 
pályázó tervében szakmai hibákat 
talált.

Ajelenlevőknek ismertették Modrián 
Vilmos (FIDESZ-MPP) levelét, mivel 
nem tudott személyesen megjelenni. 
Ebben a képviselő elismerte fele
lősségét a döntésben, szerinte újra 
kellett volna tárgyalnia a testületnek 
a pályázatokat, de már csak a kine
vezett -képesített- nevelőkkel.

Rajnai Gábor (MSZP) alpolgármester 
szerint a döntés előtt szóban ismer
tették az SzM és az Iskolaszék véle
ményét, mely kijelentést a találkozó 
után több képviselő is cáfolt (SICC!)

Varga János (MUNKÁSPÁRT) kép
viselő, akárcsak Szedlák János (MSZP) 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a tes
tület nemrég tárgyalta az iskola 
munkáját, és ott köszönetét fejezte ki a 
jelenlegi igazgatónak. Szerintük 
ellentmondásba keveredtek volna, ha 
most nem támogatnák. Varga képviselő 
a kijelentésére mosolyra fakadókat 
megkérte, hogy ne mosolyogjanak, 
mert nincs okuk a -szerinte- ironikus 

mosolyra.
Ezek után Schmidt képviselő 

újra szót kapott, s elmondta, hogy 
az iskola az elmúlt hosszú 
időszakban kivételezett volt a 
város iskolái sorában. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy az 
Aranyban annyi álláshelyet kell 
megszüntetni, mint a város másik 
három iskolájában együttvéve, s 
szerinte a testület ellenszavaza
tával büntette az igazgatót. A 
jelenlévő pedagógusok zöme és 
az ottlévő szülők nem hagyták a 
képviselőt kibeszélni, így az 
befejezte mondandóját.

A fő kérdés végig az volt: miért 
kellett a pályázat, ha a képviselők 
semmibe veszik a pedagógusok 
véleményét? Az elhangzottak 
alapján: mert úgy szól a törvény, 
hogy meg kell ismerniük a 
képviselőknek a pedagógusok, 
valamint a Szülői Munka- 

közösség és az Iskolaszék véleményét. 
A testület tagjai 14-4 arányban azt a 
személyt nevezték ki, aki nem élvezte 
(?) az iskolával kapcsolatban lévők 
támogatását, de nem is mondták ki az 
alkalmatlanságát.

A jelenlévő pedagógusok és szülők 
végül is nem kaptak egyértelmű választ 
arra, ismerte-e a testület a véleményü
ket, s ha igen, miért úgy szavazott 
ahogyan. S ha nem, ki a felelős, és 
érvényes-e így a szavazás.

A  lényeg, szeptemberben ki kell nyitni 
az iskola kapuit és oktatni kell a 
nebulókat, irányítani kell a tanárokat.

A  d em okráciát m ég tanulnia s 
gyakorolnia kell mindenkinek, mert 
ellenkező esetben nem beszélhetünk 
róla. De akkor már más a meghatá
rozás. Igaz, az is “d ” betűvel kezdődik.

Molnár
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Iskolaigazgató választás

A látszat
demokrácia 

tipikus példája
Az oroszlányi képviselő-testület 

1995. június 20-án zárt ülésen hozott 
döntést az oroszlányi Arany János Iskola 
igazgatójának kinevezéséről.

A meghirdetett posztra két pályázat 
érkezett az iskola igazgatója és a 
helyettese részéről. A kulturális 
bizottság mindkét pályázót alkalmasnak 
találta, így a pályázatokat a tantestület, 
az Iskolaszék és az SzM részére 
véleményezésre kibocsátotta. 1995. 
május 17-én a tantestületen belül 
szavazásra került sor, ahol az ig. he
lyettes pályázata mellett döntött a 
többség.

Ezután az iskolaszék is összeült, és 
ők is a tantestület véleményével értet
tek egyet, az ig.helyettes pályázatát 
támogatták. Az SzM választás is magas 
arányban az ig. helyettes javára döntött. 
Ezt követően egyértelmű volt, hogy az 
iskolaigazgató az ig. helyettes lesz, hisz 
az eddigi tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a tantestület véleménye döntő.

Aképviselőtestület azonban nem volt 
ezen a véleményen, mert valamilyen 
megmagyarázhatatlan ok miatt a volt 
igazgatót nevezte ki 5 évre ismét az 
iskola élére.

Ez a történet tipikus példája a lát
szat-demokráciának, amikor a döntés
hozók teljesen figyelmen kívül hagyják 
a megkérdezettek véleményét.

A döntés akkor jogos lett volna, ha az 
előzetes szavazás eredménye szoros, de 
amikor 51 szavazatból 30an az ig. he
lyettes mellett, 14-en az igazgató mellett 
és 7-en szavaztak mindkét személyre, 
akkor miért nem bíznak a tantes
tületben, akik ott dolgoznak, ismerik a 
belső helyzetet?

Afentieken túl, márcsak az aggasztó, 
hogy ilyen döntés után, milyen lesz a 
kapcsolat az igazgató és a tantestület 
között? Hogyan működik tovább az 
iskolaszék és az iskolai SzM?

Vagy a nyári szünetben lecsitulnak a 
kedélyek és mindent elfeledve, ismét 5 
évig tudnak együtt dolgozni, szakmailag 
a maximálisát nyújtani?

Most, amikorgazdaságilagis nagyon 
rossz a helyzet, még azt is megvonják az 
iskolától, hogy legalább nyugodt légkör
ben, teljes egyetértésben, a gyerekeket 
figyelembe véve dolgozhassanak a pe
dagógusok azzal a főnökkel, akit a több
ség választ.

Mayerné Wilcsek Edit
az Iskolaszék elnöke

Czihlár Károlyné
tanító

Gombás Istvánné
az iskolai SZM elnöke

HiSs©
gondolatok

fóruma
Úgy tűnik, nem 

ért aranyat az új kép
viselő-testület első 
in té zm é n y v e ze tő i 
kinevezése, legaláb
bis az Arany János 
iskola dolgozóinak 
mintegy 59%-a sze
rint, Ezért hívták 
össze a képviselőket 
vallató “baráti beszél
getést” a Szülői Mun
kaközösség és az Isko
laszék nevében. Az 
időnként indulatokat, 
ám a pedagógus oldal
ról még több ironikus 
megjegyzést sem nél
külöző felelősségre 
vonás szagú talál
kozón sértettnek és 
egységesnek tűnt a 
képviselő-testü let, 
amikor szinte va 
lamennyi tagja a ho
zott döntés védelmére 
kelt. A tisztázás he
lyett azonban legfel
jebb a hátsó gondo
latok fóruma minő
sítés állítható ki a 
rendezvényről.

Az akciófilm  
hosszúságú beszél
getés után egy fontos 
kérdés mindenkép
pen a levegőben ma
radt.

Mégpedig az, hogy 
a zárt ülésen a Mű
velődési Bizottság 
tájékoztatta-e vagy 
sem a testület tag
jait, hogy az SzM és 
az ISZ nem Csőre 
Imréné, a korábbi 
igazgató pályázatát 
támogatja.

Nem vonható 
kétségbe a képviselő- 
testületnek az a joga, 
hogy tagjai alapos 
mérlegelés után az 
iskolai szervezetekés 
a pedagógus többség

véleményével akár 180 
fokban ellentétes döntést 
hozzanak.

Csakhogy ez esetben 
ott van akutya elásva, hogy 
amennyiben hiányos is
meretek alapján döntött a 
testület, akkor ez a döntés 
semmiképpen sem tekint
hető objektívnek, törvé
nyesnek, és igaza van a 
háborgó pedagógusoknak, 
amikor a látszatdemok
ráciát emlegetik, hiszen 
azt nyilvánvalóan tudo
másul kell venniük, ha 
vélem ényüket alapos 
okokkal lesöprik az asz
talról, de azt már nem, ha 
véleményük egyáltalán 
kifejezésre sem juthat, 
mert elhallgatják. Ebben 
az esetben ők az a bizonyos 
harmadik koldus, aki a 
süket és a vak mellett csak 
úgy VAN.

Hogy valóban történt- 
e elhallgatás vagy elfe
lejtés, az kideríthető az 
ominózus zárt ülésen ké
szült jegyzőkönyvből. Re
mélhetőleg nem igazoló
dik be ez a feltevés! De ha 
mégis, akkor a képviselő- 
testületnek le kell vonnia 
a konzekvenciát és megis
mételni a szavazást, még 
akkor is, ha előre tudható, 
hogy a végeredm ény 
ugyanaz lesz.

A dem okráciának 
ugyanis vannak játék- 
szabályai, amiket be kell 
tartani. M indenkinek. 
Döntéshozónak és a döntés 
“elszenvedőnek” egyaránt.

F.

Van benn© 
walami ff 1

-Ami a politikában elromolhat, 
az el is romlik, illetve ami a poli
tikában nem romolhat el, az már 
rég elromlott.

-A jó politikai lapot különleges 
nyom datechnikával nyomják, 
hogy a sorok között is lehessen 
olvasni.

-A képviselő-testü leti ülés 
közvetítésén épp akkor kapják le 
a képviselőt, am ikor ásít, 
vakarózik, vagy az orrát piszkálj a, 
s ezért rendelnek el zárt ülést 
amikor csak lehet.

-Aki több rendszert is kiszolgált, 
az nem ártatlan, az politikus.

A KOROK VÁLTOZNAK DE

-A szocializm usban minden 
közös volt, kivéve a jót.

-A sikerről a polgármester, a 
kudarcról a helyettese nyilat
kozik.

-A választáson elhangzó 
ígéretek  minimuma m egvá
lasztás után maximummá 
változik.

A VÁLASZTÁSOKRÓL 
-Sok lúd disznóra szavaz.

SZAVAZÓELV 
-Ha nem mész el szavazni, az 

fog nyerni, akitől tartottál.
A DISZKRÉT 

POLITIKUSRÓL 
-Biztosan van jó politikus, de 

ügyesen titkolja.
A FÖLD ALAKJÁRÓL 

-A világ azért kerek, hogy a 
politikusokat ne lehessen sarokba 
szorítani.

A MÉDIÁRÓL 
-D em okráciában az önkor

m ányzat nyom ása az összes 
médiára egyenlő - ezt nevezzük 
semleges médiának.

AZ OPTIMIZMUSRÓL 
-Az optimista képviselő tudja, 

hogy a gödör mélyén vagyunk, de 
azt is tudja, hogy innen már csak 
felfelé vezet az út. Téved.

FEJELVE 
-Apolitikai fejetlenségfüggetlen 

attól, hogy mi van a fejekben. 
MINDENÉRT FIZETNI 

KELL
-A képviselő-testület dönté

sének az árát a polgárok fizetik 
meg, míg a képviselő a szava
zatáért tiszteletdíjat kap.

Montőr

KERÉKPÁROSOK BOLTJA
Oroszlány, Haraszthegyi u. 7. 8361-605 

Nyitva: hétfőtől-péntekig9-17 óráig.
Új és használt kerékpárok, kerékpáralkatrészek, 

kiegészítők, kerékpár és motorkerékpár 
tömlők és köpenyek árusítása.

ORTRI és Preventív Humán Misszió Egyesületi tagok 5-10% 
kedvezménnyel vásárolhatnak! 

Viszonteladókat is kiszolgálunk!
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Forgács József

Rémálom a Fiirst utcában
Oroszlány vezetői hangoztatták, hogy 

megoldják a város több lábon állását. Sike
rült nekik, mert emlékszem, abban az évben 
több új talponállót is nyitottak.

Hogy mi lett a nagybecsű ipari parkkal? 
Kellemes kis sétány nyílt benne. A közepén 
felállítottak egy grandiózus emlékművet, 
Oroszlány egykori iparának szentelve. Ki 
is írták a bejárat fölé: IPARI PARK. Csak 
a “FELTÁMADUNK” szó hiányzott. Meg
ható volt.

Ezután viszont, hogy ne kísértsen a 
múlt, lebontották a főtéri bányászemlék
művet és valamelyik polgármester szobrát 
emelték a helyére.

-Miért? Mit tett a városért az a polgár- 
mester? - vetem közbe.

-Az égvilágon semmit, épp csak fel
állíttatta azt a szobrot magának. Bizony 
nehéz idők voltak! - dörmögi szürkekabát. 
- Úgy adták egymásnak a kilincset a 
polgármesterek meg a képviselők, mint a 
sorban állók az urológián. A baj azonban 
nem a hólyagjukkal volt.

Végül is 2005-ben bezárták az utolsó is
kolát. Azt, amelyik hosszú évek óta egyedül 
állta a sarat, mivel a többit már jóval ko
rábban kiürítették és eladták vállal
kozóknak. Emlékszem egyikükre, aki miu
tán üzletházat csinált a gimnáziumból 
szétloccsantotta a saját agyát az aulában, 
mert a kutya sem akart beköltözni.

A város különböző pontjain gyakorta 
felütötte a fejét akkoriban az éhínség. Nem 
azért, mert nem volt mit, hanem mert nem 
volt mivel enniük az embereknek, s ez így 
volt az egész országban, miután bevezették 
a fizetős fogorvoslást. Ugyan ki költött volna 
tekintélyes összegeket a fogai karban
tartására? Mindez végül is odavezetett, 
hogy 2006-ban a képviselő-testület annak 
ajánlotta fel az OROSZLÁNYÉRT kitün
tetést, aki rendelkezik legalább egy saját 
növesztésú foggal. Úgy emlékszem, abban 
az évben végül is nem adtak ki díjat.

A végső krach azonban akkor ütött be, 
mikor plira... pritavi... plivari...

-Privatizálták... - segítem ki szürkeka
bátot.

-...eladták azt a francos bokodi 
erőművet, na! Eladták, a külföldi finánc 
meg vagy fél évre rá leállította. Hozott be 
helyette frankó nyugati áramot, az erőművet 
pedig darabokra szedték és eladták az ázsiai 
piacon. Volt erőmű, nincs erőmű. Képzel
heted mi volt itt. Aki tudta, szedte a sátorfá
ját és melegebb éghajlatra költözött. Aki 
maradt - mert hova ment volna? - az igye
kezett elkerülni az éhenhalást. Vittek hát 
mindent ami mozdítható volt, csencselt.ek 
ruháért, kenyérért, ami akadt. Kitört a 
teljes anarchia. A tetőpont az volt, amikor 
a nyugdíjasok m egrohanták az élei-

Sci-fi novella (2. rész)

Az 1. rész tartalma: 199S őszén 
az elhagyatott Zöld tömbbe 
merészkedő Ipszilon Jánost úgy 
kupán vágják, hogy húsz évre 
kómába esik. 2015-ben ébred fel, 
visszatér Oroszlányba, de csak a 
határig ju t. A monarchiát 
villanykerítés védi, a határátkelőt 
pedig fegyveresek. Egy szintén 
kívül rekedt helyi csavargóval 
elegyedik szóba, aki mesélni kezdi 
az elmúlt két évtized történetét. 
Kiderül, hogy minden a bánya 
bezárásával kezdődött.

miszerb oltókat és egytől egyig kifosztották. 
Ez volt ám a kommunizmus: vett mindenki 
szükséglete szerint! A rendőrség tehetetlen 
szemlélője volt az eseményeknek, a rendőr
főnök lemondott. És ekkor átvette a hatal
mat az alvilág.

Korábban se babazsúrra járt le a 
városba a pesti maffia. Jobban szervezett 
volt a helyi alvilág, mint az önkormányzat, 
de most szabad kezet kaptak. Sorra levegőbe 
repült néhány jóhiszemű polgár háza, akik 
ellenállni merészeltek, vagy egyszerűen csak 
véleményük volt az eseményekről. Terjedt 
a feketézés meg a kábítószerezés. Azt 
mesélték akkoriban, hogy még a pék is 
heroinból sütötte a kenyeret. Lényeg az, 
hogy már a hollywoodi filmek sem 
Chicagóról, hanem Oroszlányról szóltak.

-És hogyan reagált erre a nyomorúságos 
helyzetre a helyi sajtó?

-Csak egy példával tudom illusztrálni. 
Amikor kitudódott, hogy az egyik helyi 
hatalmasság fegyverraktárt létesített a 
birtokán, akkor az Oroszlányi Rádió 
készített egy riportot az illetővel. Ebből az 
derült ki, hogy ez az egykoron seggnyalásból 
meggazdagodott ürge, dehogy tart vagy 
árul kukoricagránátot meg aknavetőt (sőt!) 
jó l jövedelmező nyúlfarmot üzemeltet és 
legalább két tucat embernek ad munkát, no 
és temérdek adót fizet a városnak. Tudod, 
hogy van ez: a média hatalom, pláne ha a 
hatalom kezében van!

Hét éve aztán egy gazdag helybéli 
vállalkozó lovagolta meg a helyzetet. Ez az 
ember már a 90-es évek végén is első számú 
volt a városban, nepperei járták a várost: 
egy kis marihuána, LSD, mikor mi volt. 
Ezt persze mindig letagadta a rendőrség. 
Szóval, ez a fickó kiegyezett a maffiával és 
összehozott egy bábönkormányzatot. 2010 
táján már mindent ez a sötét alak elle
nőrzött. Adót vetett ki, vámokat rendelt el, 
majd fegyveres testületet toborzott a 
jövedelmei behajtására. Úgy emlegette 
m indenki: a heroinherceg. Bázisa a 
Művelődési Központ lett. Jó, masszív

betonépület, erődnek sem utolsó, itt rendezte 
be az első, futószalagon termelő heroin
labort. Később az egész város egy kábszer- 
gyárrá alakult; s ez az új ipar, biztos piacra 
termelt.

A helybélieknek még egy utolsó 
elkeseredett akcióra futotta. Alápakoltak 
néhány kiló trotilt a víztoronynak és zsupsz: 
a levegőbe röpítették. Ha láttad volna, 
micsoda árhullám  höm pölygött le a 
Haraszt-hegyről! Úgy söpörte el a házakat, 
mint a gyufaskatulyákat. Értelmetlen 
pusztítás volt, mert nem annak okozott 
fájdalmat, akinek szánták, de hát ekkor 
már kiveszett a racionalitás az emberekből. 
A gyűlölet és a rettegés uralta az agyakat.

Közben besötétedett, s én letaglózottan 
meredek a feketeségbe. Szürkekabát- 
Seherezádé befejezte mondanivalóját.

-Valamit nem értek - fordulok hozzá. 
Miért nem hagyod te itt ezt az egész rohadt 
szemétdombot?

-A király nem hagyhatja magára alatt
valóit!

-Mit zagyválsz össze?
Szürkekabát felegyenesedik. Valami 

prittyen az ujjai között, s a következő 
pillanatban az őrbódék tájékáról egy 
vakítóan éles reflektor pászmája robban 
rám. Mire a pupillám alkalmazkodik a 
fényhez, szürkekabát már fegyveresek 
gyűrűjében magasodik fólém.

-Én vagyok a város ura - dörgi ez a 
békából lett királyfi.

-Mátyás király is el vegyült annakidej én 
a népe közt - folytatja -, de én csupán 
sportból űzöm az átváltozást. Kis 
kikapcsolódás! - hangja gonosz, disznószerű 
röfógésbe fullad. -Lőjétek le! - int a 
végrehajtóknak és teátrálisan lelép a 
színről.

Kilenc géppisztoly ugat fel egyszerre. 
Nem is égető, inkább csiklandozó érzés, 
amint a golyózápor szétpörsenti a bőrömet.

A földön fekszem. Milyen hideg, s 
mennyire kemény. De állj! Ha ilyesmin 
töprengek, akkor én nem is haltam meg. 
Ez lehetetlen!

1995 ősze
Felemeltem a fejem. A Zöld tömb romos 

folyosója vágódott a képembe. Lehangoló 
látvány volt, mégis mázsás súly billent le a 
szívemről. Körbe tapogattam a testem. 
Kiderült, hogy valaki lehúzta a dzsekimet 
és a zsebeim kiforgatta.- Engem bizony 
elegánsan kiraboltak!

-Milyen jó, hogy csak lázálom volt az 
egész - nyugtatgattam magam útközben 
hazafelé, de azért húsz lépésre elkerültem 
minden szürkekabátos férfit.

Sose lehet tudni!
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Oroszlány Város 
Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET

Oroszlány Város 
Jegyzője

PÁLYÁZATOT HIRDET

önkormányzati egészségügyi 
és szociális referens

munkakör határozott idejű 
megbízással, nem főállás 

keretében történő betöltésére.

Feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettség, érvényes erkölcsi 

bizonyítvány, legalább ötéves szakmai 
gyakorlat, szakmai önéletrajz, 

oklevélmásolat!ok).

A munkakört 1995. augusztus 
1-jétől lehet betölteni.

Bérezés megegyezés szerint.

A  pályázatot 1995 július 17-éig 
Oroszlány város 

polgármesteréhez
(2841 Oroszlány, Pf. 9) 

kell benyújtani.

A  részleges pályázati kiírás 
megtekinthető az oroszlányi 

polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.

a polgármesteri hivatal 
művelődési és sport ügyintézői 

munkakörének betöltésére.

Feltételek: felsőfokú iskolai 
végzettség, 

érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
legalább öt éves szakmai 

gyakorlat, szakmai önéletrajz, 
oklevélmásolat(ok).

A munkakört 1995. augusztus 
15-étől lehet betölteni.

Bérezés a hatályos jogszabályok 
szerint.

A pályázatot 
1995. augusztus 1-jéig

Oroszlány város jegyzőjéhez 
(2841 Oroszlány, Pf. 9) 

kell benyújtani.

A  részleges pályázati kiírás 
megtekinthető az oroszlányi 

polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján.

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány, Táncsics M. u. 87 

a  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Trinát zománc fehér 1 1

625.-
Trinát zománc barna 1 1

522.-
Cellcolor barna 1 1 412.-
Cellcolor fehér 1 1 524.-
Gemini A+B 2.5 1 1528.-
Budalux 1 1 788.-
Budalux 5 ] 3300.-
Trinát zománc fehér 5 1

3210.- 
Trinát alapozó fehér 5 1

2420.-
Festhető tapéta 750.-
Diszperzit 2 1 460.-
Diszperzit 4 1 750.-
Diszperzit 8 1 1450.-
Diszperzit 16 1 2620.-
Diszperzit kültéri fehér 16 1

6180.-
Persil -ajándékkal- 2,4 kg
__________ 796,-Ft__________

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12

Nyári Áfész 
Napok

akciós ajánlata: 
július 10-15-ig 

a 31.sz. oroszlányi 
DISZKONTUNKBAN 
/Táncsics M. u. 42./

Kristálycukor 1 kg 79,-Ft/kg
Finomliszt 1 kg 27,-FtTkg
Sertésmájkrém 65 gr 22,50,-Ft
Marhamájkrém 65 gr 22,50,-Ft
Sertéslöncs 400 gr 99,90,-Ft
Ételecet 1 1 55,-Ft
Új Delma margarin 250 gr 59,-Ft
Bisztró kávé őrölt 250 gr 259,-Ft
Dunakavics cukor 100 gr 39,-Ft
Győri édes keksz 200 gr 55,-Ft
Bedeco kakaópor 400 gr 219,-Ft
Persil mosópor 2,4 kg 699,-Ft
Coca-Cola, Sprite,
Fanta üdítők 1,5 1 85,-Ft
Coca-Cola, Sprite,
Fanta üdítők 0,33 1
dobozos 49,-Ft
Atlantis és Harmat víz
1,51 69,-Ft
Pepsi-Cola, Pepsi-Cola Light,
7up, Mountain Dew,
Pepsi Max üdítők 2 1 
visszaváltható, palackos 99,-Ft 
Mirinda üdítő 2 1 
visszaváltható, palackos 89,-Ft

PRO COOP a 
vásárlókért, 

ha nálunk vásárol, 
______ jól jár!______

Á" Lakásának Á  
felújításában az Ön 

partnere: 
Varjas Istvánl 

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás!

Varjas István 
Oroszlány, Kertalja 

út 7.
V ■B  364-369 J

Huber
ÜZLETHÁZ

Diszperziós falfesték 16 1 
2595.-Ft 

Supralux egyes 
termékeire 10% 

kedvezmény!
Gemini 2,5 1 1545.- Ft 

Csemperagasztók 
kedvezményes áron! 

Műpadló 732-1025 Ft/m*

Itt a jó idő!
Most újítsa fel lakását!

Tapéták széles 
választékával várjuk.

 ̂ Vagyonvédelmi szaküzlet N
O ro s z lá n y , R á k ó c z i u . 1. 

Biztonságban akarja tartani értékeit?
Lakást újít fel? Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk : 
r ia s z tó k a t, b iz to n s á g i zá ra k a t, p é n zk a ze ttá k a t, 

la k a to k a t, g jtó - é s  a b la k k ilin c s e k e t, 
zá rc im k é k e t, b ú to rz á ra k a t, R e is s e r-c s a v a ro k a t, 
o la s z  rö g z ité s te c h n ik a i te rm é k e k e t, é lfó liá k a t, 

v illa n y s z e re lé s i a n y a g o k a t k e d v e z ő  á ro n .
Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig: 8 -12  és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig. 

Vagyonvédelmi boltunk az Ön 
\______________ biztonságáért!______________ J

'  KAPOCS Műszaki bolt '
n épek barátsága u. 6 /a . (Lakásszövetkezet épülete)

Kisgépek (EAG, FESTŐ, BOSCIi, METABO, 
SKIL). Lakatok, ajtó- és ablakkilincsek, 

biztonsági zárak, zárcimkék, bútorzárak, 
villanyszerelési anyagok és 

kéziszerszámok.
Kedvező árakkal várjuk ÖnöketI

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig: 8-12 és 13-17 óráig, 

szombaton: 8-12 óráig
v_____________________________________________________________ /
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"Csomag9' a fekete 
gazdaságért?

A “Kezdőlépés” 
kezdő lépései

A “Bokros-csom agnak” 
nevezett gazdaságstabilizációs 
program részeként többek kö
zött 44% társadalombiztosítási 
járulékot kellett volna fizes
senek azok is, akik mellék- 
foglalkozásban végezték vállal
kozásukat, s ezért semmilyen 
juttatást sem kaptak volna.

Vélhetőleg ez játszott közre 
abban, hogy a városunkban 
működő 1040 egyéni vállalkozó, 
kereskedő, iparos (1995. május 
1-jei adat!) közül május 12. és

június 3. között 96-an adták 
vissza vállalkozói igazolvá
nyukat.

A parlament által elfogadott 
törvénycsomagból több más 
rész mellett ezt is alkotmányel
lenesnek minősítette az Alkot
mánybíróság.

A kormánypártok által elfo
gadott törvénycsomag így vá
rosunkban is csak a fekete mun
kát erősíti, s nem a gazdaság 
törvényes stabilizációját segí
tette.

Kis hazánkban senki előtt 
sem titok, hogy vállalkozóink 
zöme kényszerből lép az önálló 
munkakeresés útjára.

A még oly kiváló szakem
berek is nehézségekkel küzde
nek, amikor vállalkozásba 
fognak, hiszen nagyon csekély 
pénzügyi, marketing ismere
tekkel rendelkeznek az indulás
hoz. Ugyanakkor társadal
munk még mindig idegenkedve 
néz a vállalkozókra. Ezért is 
nehéz ma a saját sorsát alakító 
ember első lépéseinek meg
tétele. Kanadában már régen 
rájöttek, hogy az önálló, alkotó 
embert segíteni kell. Ott az első 
lépéseket ifjonti korban is 
megtehetik hozzáértő felnőttek 
(mentorok) közreműködésével.

A külföldi módszert vette át 
a budapesti Baros Gábor Ala
pítvány, mely magyar gyere
keknek biztosít lehetőséget 
kipróbálni tehetségüket, ráter
mettségüket az általuk adott 
indulótőkével.

A külföldön és hazánkban 
is bevált módszert vette át a 
városunkban megalakult Kez
dőlépés Alapítvány.

A Lengyel József Gimná

ziumban működő szervezet, 
melynek alapítója az oroszlá
nyi önkormányzat, a megyei 
Kézműves Kamara, a megyei 
Vállalkozás-fejlesztési Alapít
vány, az oroszlányi IPOSZ és 
Madarász István vállalkozó, 
lehetőséget kíván adni az 
ötlettel rendelkező fiataloknak, 
hogy rövid elméleti felkészítés 
után az alapítványtól kapott 
indulótőkével a nyári szü
netben próbára tegyék vállal
kozói készségüket.

A helyi kezdem ényezés 
“gazdái” Barna Katalin ta
nárnő, a kuratórium elnöke és 
Nagy Ákos, a kuratórium tit
kára, akik mindent megtesz
nek, hogy a program  jövő 
februári indításához szükséges 
összeg az alapítvány számláján 
legyen, és rátermett, megvaló
sítható ötlettel rendelkező 
gyerekek ’96 nyarán vállalkoz
hassanak.

Az ötlet gazdái tudják, hogy 
a város és környékének vállal
kozói támogatják majd az Ala
pítványt és mind több gyerek 
vehet részt a következő években 
önmaga kipróbálásában.

Pótvizsgára felkészítés!
Tisztelt Szülők!

A MONTÁZS M.I. Bt. 1995. augusztus 7-től 18-ig naponta 
délelőttönként 2 órában pótvizsgára felkészítő tanfolyamot 
tart, mellyel segíteni szeretnénk gyermekének.

A tanfolyam díja tantárgyanként 2.500 Ft.
A csoportokat csak megfelelő létszám esetén tudjuk indítani, 

ezért részvételi szándékát jelezze nekünk 1995. július 15-ig.
Jelentkezni az alábbi címen és telefonszámon lehet: Montázs 

M.I. Bt. 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13.
Telefon: 361-122/14-14 mellék.
A tanfolyam helyéről és idejéről jelentkezés után értesítjük.

M e g r e n d e l©
Alulírott megrendelem az oroszlányi KÉTHETES lapot 1995.
........................................ -tői egy évre (fél évre, negyedévre)
..........  példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kéijük jelezni.
A lap díját a kiadó megbízottjának illetve a szerkesztőségben 
kifizetem.
Az előfizetési díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft, negyedévre 
65.-Ft).
Név: ..............................................................
Cím: ..............................................................
Oroszlány, 1995.................................

Aláírás:...................................................
A megrendelőt kéijük a szerkesztőségbe visszajuttatni.

Köszönjük!

MF.

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk a nyári időszakban technikai okok miatt kevesebb 

oldalszámban fog megjelenni. Természetesen számunkra 
nincs uborkaszezon, és folyamatosan táj ékoztatunk a városban 
történt eseményekről, s azok hátteréről.

Városunk vállalkozóinak hirdetéseit továbbra is váijuk.
A kiadó

i t c t e r i
Filmkidolgozás rövid 

határidővel, 
a legjobb minőségben, 

a legjobb áron. 
Igazolványkép (színes, 
fekete-fehér) készítés 

azonnal! 
Fekete-fehér, színes 

fénymásolás!

Már most szerezze be 
gyermekének iskolai 

felszereléseit!
Júliusban 15%-os 

árengedményes füzetvásár! 
Iskolai felszerelések, táskák, 

tolltartók széles választékban, 
olcsón kaphatók!

Még tart a nyár!
Strandcikkek (labdák, úszógumik, 

pancsolók) is kaphatók boltunkban.

idtSMWS Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt.
A kiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., illetve Oroszlány, 

Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) 
Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.
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Független kéthetilap III. évfolyam 15. szám 1995. augusztus 9,

Négy kerékpártolvaj bandát füleltek le Oroszlányban

Ms éw ücuásireffla 
a hétvégi ház feltörések

Az utóbbi időben megszaporodtak 
Oroszlányban a súlyos testi sértések, 
utcai, lépcsőházi verekedések. A város 
lakosságához mérten sajnos kiemel
kedően magas az erőszakos, garázda 
jellegű bűncselekm ények szám a. 
Ezeknek abszolút számában csak 
Esztergom és Tatabánya előzi meg 
Oroszlányt. “Előkelő” helyen állnak a 
rablások is - tájékoztatott Kerekes 
Győző rendőr százados, az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság bűnügyi osztály- 
vezetője, értékelve az 1995. év első fél 
évének bűnügyi helyzetét.

1994. első fél évéhez képest közel 30%- 
kal emelkedett az ismertté vált bűncselek
mények száma. Aggasztó a tendencia, mert 
a két évvel ezelőtti adathoz képest már 
majdnem 70%-os az emelkedés. Júniusig a 
megyei kerékpárlopások egyharmadát 
Oroszlányban követték el. Emögött négy 
jól szervezett csapat állt, akik kifejezetten 
Mountain Bike-okra specializálták magu
kat. Tárolóhelyiségekből tulajdonították 
el a biciklik 75%-át. A polgárok nem fi
gyelnek oda eléggé a biztonságra, hiszen 
az esetek felénél az elkövetők álkulcsot 
használtak, vagy egyszerűen besétáltak a 
nyitva hagyott ajtón.

Decembertől májusig volt egy nagy be
töréssorozat a bokodi hűtőtó oroszlányi 
oldalán, először a víkendházak, majd a 
horgászállások sérelmére. A legkisebb nyo
mot sem hagyták az elkövetők, lopott holmi 
sem került elő, így aztán a tettesek sem 
akadtak horogra. A másik, feltehetően 
együvé tartozó betöréssorozat a várost öve
ző hétvégi házakat (Svandovszki, Horvát, 
Agyagos, stb. dűlő) vette célba. Sajnos, itt 
is eredménytelenül zárultak a nyomozások.

Nemrég füleltek le egy bajnai és móri 
elkövetőt, akik egy Barkasra való alumí
niumburkolatot szedtek le az oroszlányi 
erőműtől érkező távhővezetékről. A j árőrök 
ezen a szakaszon csaknem valamennyi el
követőt tetten érték az elmúlt hónapokban. 
Nem akadtak viszont nyomára a villany
órafedeleket eltulajdonító tettesnek vagy 
társaságnak.

-Sok pletyka járja a városban a kábító
szerezésről.

-Számos bej elentést kaptunk drogárusí
tásról, de amikor leellenőriztük, kiderült, 
hogy semmi alapjuk nincs! Annyi bizo
nyosnak látszik, hogy kábítószer nyilvános 
terítése nem folyik a városban.

Forgács József

Hogyan tovább, Oroszlány?
Városunk elmúlt 40 éves, új korba 

lépett. Településünk is több kort ért meg, 
volt puszta, falu, majd várossá vált. Itt is 
volt feudalizmus, a századforduló után 
félfeudalizmus, majd hirtelen -a szocializ
musnak nevezett képződmény jóvoltából- 
várossá vált.

Mindegyik kor rányomta bélyegét a 
településre.

’90-től úgym ond kapitalistá i?), 
polgárii?) társadalmat építünk, melynek 
következtében szűkebb pátriánk is 
átalakulásokon megy keresztül. Hatására 
az eddigi értékek már nem értékek, a “jó” 
már nem jó , közel tíz százalékos a 
munkanélküliség, a város hirtelen a 
lepusztulás állapota felé halad.

Meglehet-e állítani ezt a senkinek nem 
jó folyamatot, ki tud-e lábalni a város a

jelenlegi gondokból? Erre keressük a 
választ, az írás első részében felvázolva a 
város történelmi múltját, jelenét, s azokat 
a szempontokat melyek jövőnk formálá
sában lényegesek lehetnek.

A mostani és a következő számokban 
közölt írást, melyre a város települési 
osztályának vezetőjét, Spitzner Csabát 
kértük meg, vitairatnak szánjuk. Nem 
biztos, hogy mindenki egyet ért majd a 
leírtakkal.

Nem titkolt szándékunk, hogy Önök, 
Tisztelt Olvasóink, vitába szállnak némely 
megállapítással, vagy véleményükkel majd 
erősítik azokat. Véljük, hogy városunk 
lakói, polgárai magukénak érzik Orosz
lányt, és észrevételeikkel segítik a jövő 
században is itt élők életét.

írásunk a 6. oldalon olvasható!

A szakrendelő új fogászati térítési díjai az 5. oldalon!

Oroszlányban is

Kül- és belföldi utazások, 
üdülések, helyfoglalás.

Oroszlány 
Fürst S. u. 13. 

(Huber Üzletház) 
S  361-122/14-14
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Érted haragszom, s 
miem elleped]

E fenti, szinte már elcsépelt mondás 
jutott eszembe, miután az utóbbi idő
ben többen, többször is szóvá tették, 
hogy írásaink nemcsak a szépet, a jót 
mutatják be városunkról, közlünk 
olyan írásokat, véleményeket, melyek 
valakiket, illetve valamilyen jelenséget 
bírálnak.

A “m egtám adások” cinikus, szar
kasztikus kijelentések kíséretében tör
téntek, mintha a több évszázados mon
dás alapján járna ezen emberek gondo
latmenete: Aki nincs velünk, az elle
nünk.

Oroszlány kisváros. Véleményem 
szerint nincs szükség kivonni a kar
dokat, s azzal menni a másikra csak 
azért, mert őneki más véleménye van 
erről vagy arról a kérdésről.

Senki nem hordhatja, s hordja ma
gánál a bölcsek kövét, mellyel minden 
probléma megoldható lenne, s a téve
désjogát sem lehet megvonni senkitől.

Ahelyett, hogy vitáznának némelyek, 
durva, útszéli hangon becsmérlik a 
másikat, s nem gondolnak arra, ezzel 
önmagukat minősítik.

Nekem Farkasházy Tivadar szárszói 
találkozói jutnak eszembe, ahol hazánk 
különböző politikai nézeteket valló 
emberei képesek leülni egy asztalhoz 
és kulturáltan vitáznak jelenünkről, 
jövőnkről.

S ha mégsem értenek egyet, akkor 
sincs baj, hiszen bárki mondhat olyan 
dolgot, mely tovább vive, hasznos gon
dolattá válik.

Talán nekünk is kellene egy "szárszói 
ház", s kellenének olyan városlakók, a- 
kik képesek szóba állni egymással és 
indulatok nélkül meghallgatni a mási
kat. Molnár

386-os, 486-os számítógépek, 
nyomtatók, CD meghajtók, 
programok, CD lemezek a 
TRANSMIT POWER Bt.-nél. 

Fürst S. u. 13.

Elérhető 
áron, 

elérhető az 
álom!
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A Tátra magashegyi öve
zete októbertől júniusig  
életveszélyes, ezért nem 
látogatható. Érkezésünk  
előtt néhány nappal oldot
ták fel a tilalmat, így máso
dik vállalkozásunk már 
ebbe a zónába vezethetett.

Priecne-hágó
Félórás vonatozás után 

Stary Smokovec-ből gyal ogosan 
indultunk először a mintegy 10 
kilométerrelévőTérycho Chata 
m enedékházhoz, ami 2000 
méteren, öt égszínkék tenger
szem mellett épült. Bebizonyo
sodott, hogy igaza volt Maller 
Károlynak (egymás között csak 
“Tátra Bácsi"-nak hívtuk, hi
szen vagy harmincszor járt ed
dig a Tátrában, szerelmese a 
hegységnek), hogy ti. nem a 
megtett út hossza, hanem a 
nagy szintkülönbségek legyő- 
zésejellemzi a túra nehézségét. 
Nos, 1000 méteres szintkülönb
séget küzdöttünk le a gránit
sziklákból kirakott gyalogos 
szerpentineken a menedék
házig. Ez minden energiát 
kiszívott a gyengébb fiziku- 
múakból (legalábbis e cikk író
jából), s szinte elképzelhetet
lennek tűnt, hogy a több mint 
300 méterrel feljebb lévő hágó 
mindezen “szenvedések” után 
még meghódítható, különösen 
azt figyelembe véve, hogy egy 
nagyjából 80 méter hosszú sza
kaszon legalább 70-80 fokos dő
lésszögű sziklafalat láncokba 
kapaszkodva lehet csak meg
mászni, miután a hófodte lej
tőkön néhányszor úgy pofára 
vágódik a botcsinálta hegymá
szó, hogy vörös lesz az orra, 
akárha az egész napot csupán 
egy dohos borospincében töl
tötte volna el.

Az emberi szervezet azon
ban csodákra képes. Kellő ka
lória különböző formában törté
nő felvétele után kész újabb 
végtagsanyargató akadályok 
leküzdésére. Eképp aztán végül 
is mindannyian legyűrtük a 
Priecne-hágó veszélyes szikla
falát, bár két “aprócska” közjá
ték pillanatokra ereinkbe fa
gyasztotta a vért.

Az első az volt, amikor egy 
figyelmetlen szlovák turista va
lahogy leszédült a falról és a 
mellette húzódó hófalon szágul
dott le gatyaféken, legalább 50 
km/óra sebességgel. Azt hittük, 
szétkenődik a hófal alatt torlódó 
sziklagörgetegen, de szerencsé- 
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jére időben lefékeződött. Még 
egyszer már nem vágott neki.

A második negatív élményt 
apa és lánya okozta, akik meg
szegve a szabályt, lefelé eresz
kedtek a sziklába erősített lán
cokon (ti. a hágó egyirányú, csak 
alulról felfelé mászható). Nos, 
a 8-10 éves forma kislány egy

ponton egyensúlyát vesztve 
kalimpálni kezdett, s ezzel 
olyan kőlavinát indított el, 
aminek labda nagyságú darab
jai csapatunk egy párkányon 
pihenő tagjának a fejétől alig 
20 centiméterre hullottak alá.

Az ijedtséget rögvest elfe
ledtette velünk a 2352 méter 
magas hegygerincen elénk 
táruló látvány. Két hatalmas 
sziklateknő rajzolatát szemlél
hettük egyszerre. Ám ennél a

ragyogó perspektívánál is meg- 
kapóbb volt, amint az elválasz
tó hegyvonulat észak-nyugati 
oldalán a folyamatosan magas
ba szálló meleglevegő víztartal
ma kicsapódott és a szemünk 
láttára sűrű pamacsokba gyűl
ve felhővé alakult. A könyvek 
elvont tudásanyaga valósággá

elevenedett.
A visszaút sem volt kevésbé 

gyötrelmes, mivel a szomszédos 
katlanban valamivel több volt 
a hómező, melyek alatt időn
ként vízfolyások csörgedeztek, 
s előfordult, hogy beszakadt 
egyikünk-másikunk alatt, ami 
túrabakancs híj án sportcipőben 
meglehetősen kellemetlen ér
zés.

E hágómászás igényelte a 
legnagyobb erőkifejtést vala

mennyi utunk közül. 
De a teljesítm é
nyünk feletti utóla
gos büszkeség nyom
ban elenyészett, ami
kor megtudtuk az 
alábbiakat: A Tátrá
ban 9 nehézségi foko
zatra osztották az út
vonalakat. A Priec
ne-hágó köre a skála 
nulla fokozatán he
lyezkedik el.

Rysy-csúcs
A hágó fáradal

mait másnap lőcsei 
városnézéssel p i
hentük ki. Erőnk és 
kedvünk csak a régi 
városm ag m egte
kintésére volt (Szent 
Jakab tem plom , 
Thurzó-ház, a város
háza múzeum a 
lőcsei fehérasszony 

portréjával). A múzeumban

kapott prospektusból kiderült, 
hogy Lőcse (Levoca) szlovák 
történelmi jelentősége miatt 
kedvelt turistahely.

Az utolsó izompróbálőnak 
ígérkező magas-tátrai vállal
kozás a lengyel határon (Zako
pane közelében) magasodó 2499 
méteres Rysy-csúcs megmá
szása volt. Előtte kisebb kitérőt 
tettünk az Ostrvy-hegy mere
dek lejtői alá a szimbolikus te
metőbe, ami a Magas-Tátrában 
és a világ más hegységeiben 
áldozatul esett hegymászóknak 
és turistáknak állít emléket. 
Fenyőámyas, szomorú hangu
latú hely.

Pár száz méterre az emlék
helytől, 1494 méter magasság
ban fekszik a festői szépségű 
sekély Poprádi-tó. Olyan tiszta 
vizű ez a tengerszem, mintha 
üvegből lenne a felszíne. Apiszt- 
rángok nem tudnak, de talán 
nem is akarnak elbújni az em
beri tekintet elől. Megtudtuk, 
hogy ennél magasabban már 
nincs term észetes h a lállo
mánya a tavaknak, ezért játé
kosan halhatámak neveztük el 
a pontot.

Miközben rogyadozó tér
dekkel kapaszkodtunk a már 
megszokott sziklalépcsőkön a 
csúcs irányába, újra és újra 
elkápráztatott bennünket a 
hegyi teherhordók hihetetlen 
állóképessége. Ezek a férfiak 
állítólag hegyimentők, akik 60- 
70 kg-os málhát polcoznak fel a 
hátukon (söröshordót, palackos 
üdítőket, zöldségeket), s mind
ezt kimért lépésekkel, egyen
letes iramban szállítják fel a 
turistaházak büféjének, hogy a 
téli bevetésekre is megtartsák 
edzettségüket. Nem tudni, 
mennyi fizetséget kapnak e 
munkáért, de bátorságuk tisz
teletet érdemel, hiszen ha 
egyetlen rossz lépés miatt el
vesztik egyensúlyukat, akkor 
hatalmas terhük magával ránt
ja őket a mélységekbe. Efféle 
baleset azonban -amint mond
ják- még nem fordult elő, hiszen 
minden kiránduló előzékenyen 
utat enged a teherhordóknak. 
Egyszer közelebbről szemügyre 
vettem az egyik ilyen öszvér
ember lábizmait. Mintha acél
sodronyból lettek volna!

Fullasztó volt a Rysy-re fel
jutni. Akinek eddig nem csere- 
pesedett ki a szája széle, annak 
most igen, aki eddig nem égett 
le és nem kapott napszúrást,
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azzal most megtörtént. Iszonyatosan tűzött 
a Nap és ritkult a levegő. Egy fickó, aki a 
lucskos havon síelt fürdőruhában, olyan 
pirosra és ropogósra sült, akár egy vasár
napi pecsenyekacsa.

Odafenn egy bérlakásnyi helyen 
zsúfolódtak össze a pihegő csúcsmászók. 
Azt a mélykék színt, amilyenben az ég 
zenitje ásított ránk, csak a természet tudja 
kikeverni. A kilátás szépsége pedig egye
nesen leírhatatlan. A párán átsejlő hegy
csúcsok gomolyfelhőket pipáltak, a fod
rozódó tengerszemeken a Nap tüze kacsin
gatott, s az alant terpeszkedő fenyőerdőket 
lágy pázsittá olvasztotta össze a csalóka 
távolság. Még a bőszebb zuhatagok is csak 
gyenge erecskéknek tűntek.

A 2499 méterre nyúló csúcsra erősített 
vasszék (úgy néz ki, mint valami angol vécé) 
2500 méterre egészíti ki a hegy magasságát. 
Aki a tetejébe csüccsent, mindjárt elmond
hatta, hogy mindenki másnál magasabbra 
jutott.

A hatosztályos gim nazisták Gogh 
Zoltán tanár vezetésével 2 órával rövidebb 
szintidővel tették meg a mi vegyes csopor
tunknak közel 10 óráig tartó utat. De 
végül is nem ez a lényeg. Ott voltunk, meg
jártuk- ha lassan is!

Ezt látni kell!
A hazautazás előtti napon rövid levezető 

túra indult az ún. Szlovák Paradicsomba, 
mely a Magas-Tátrától délkeletre terül el. 
A mészkőbe vágódott romantikus Hemád- 
völgyben időnként térdig vízben gázolt a 
kidőlt tagoktól megfogyatkozott társaság. 
Vaslétrákon és fagerendákon mutattak be 
cirkuszi mutatványokat a magas falú, hű
vös szurdokban, s csodálták a zubogó víz
folyás kialakította formákat azok, akik 
persze nem mindig a lábuk elé meredtek.

Mások Késmárkot választották, ahol a 
legfőbb látványosság a váron és a fatemp
lomon kívül a nagy evangélikus temp
lomhoz toldott Thököly Imre mauzóleum.

Idehaza felidézzük az emlékeket, mére
getjük a több száz fotót, vizslatjuk a video
felvételt, s mindinkább arra kell rádöb
benni, hogy a technika e korszerű vívmá
nyai sem adják vissza tökéletesen a szemé
lyes élményeket. A képen a fenyőnek nincs 
illata, a szél láthatatlan és nem súg a fü
lünkbe, a hegyi patak színe hamis, a víz 
ízetlen, a mélység és magasság nem szédít 
el. Ezt látni és megtapasztalni kell!

Szöveg: Forgács József 
Fotó: Barla Szabó Attila és fór 

A túra támogatói voltak: Agráripari Egyesülés 
Húsüzeme, Kömye, Bupti Olcsó Áruk Boltja, 
City Burger, Hungária Electronic Műszaki 
Kisáruház, Koloman Handler Fémárugyár, 
Megkajálsz BT, Művelődési Központ és Könyvtár, 
Pillér Pétemé, Ruhatisztító Szalon, Somodi 
Autósbolt, Sooter’s Foto, Tóth Mihály 
autófényező, Treff Kis- és Nagykereskedés és a 
szülők

Ajándékot kap a város, de
Egy kis türelmet kérnek az építtetők

Legutóbbi számunkban olvashatták a 
Rákóczi utca felújításával kapcsolatos 
véleményeket. A nyilatkozók a munka 
lassúságát, az átalakítás utáni esetleges 
balesetveszélyeket vetették fel. Most az 
önkorm ányzat települési osztályának  
vezetője, Spitzner Csaba véleményét 
közöljük.

-Azzal kezdeném, hogy az átépítés alatt 
a terület le van zárva, elvileg az nem 
használható, még akkor sem, ha vala
milyen okból a jelzőkarók és szalagok 
elkerültek onnan. így valóban van baleset 
veszély a félig kész átjáróknál.

-Egyáltalán miért volt szükség erre az 
átalakításra?

-Elindult egy szemléletváltás a köz
lekedésben, ahol most már a gyalogos 
került előtérbe, elsősorban az ő érdekeit 
védi ez az újfajta, ferdepadkás kialakítás.

Sok babakocsi, rokkantkocsi van a 
városban, az idősek és a gyerekek nehezen 
használták a magasított járdaszegélyeket. 
Ezért támogattuk a Közúti Igazgatóság 
átépítési tervét.

-Mi köze van a Rákóczi úthoz az 
Igazgatóságnak ?

-Lehet, hogy kevesen tudják, de a - 
hivatalosan- 8143-as közút oroszlányi 
szakasza nem a város kezelésében van. 
Ezért is van az, hogy több szervis támogatja 
anyagilag az átépítést, az összköltség 8,5 
M Ft, ebből 6 M Ft-ot a megyei Közúti 
Igazgatóság, 1 M Ft-ot fizet a város.

-Mikorra várható az átépítés befejezése?
-A tervek szerint már kész kellene lennie. 

De ...
Ez egy kísérleti átépítés. Itt előre gyártott 

elemeket alkalmaznak, s nem mindig ala
kulnak úgy a munkák, ahogy eltervezték.

Volt ahol a közműtérképen egy kisebb 
méretű aknafedél volt, az út felbontása 
után kiderült, hogy kétszer akkora van. 
Volt, hogy ott, ahol semmilyen kábelnek, 
vezetéknek nem szabadna lenni, a 
földfelszín alatt 20 centivel ott volt.

IRODAI
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KÉSZÍTÉSE
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KERÉKPÁROSOK BOLTJA

Oroszlány Haraszthegyi u. 7. S 361-605
Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-17 óráig.

Új és használt kerékpárok, kerékpáralkatrészek, 
kiegészítők, kerékpár és motorkerékpár 

tömlők és köpenyek árusítása.
ORTRI és Preventív Humán Misszió Egyesületi tagok 5-10% 

kedvezménnyel vásárolhatnak! 
Viszonteladókat is kiszolgálunk!
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Ilyenkor új tervet kell készíteni, azokat 
engedélyeztetni, az aknafedeleknél új ívet 
kialakítani, a vezetékeket a szabvány 
szerint le kell süllyeszteni. Ez mind-mind 
időbe kerül. Ezért van, hogy szervezet
lenség látszatát kelti a munka jelenlegi 
menete.

Az előre nem látható tervezési, kivite
lezési problémákon kívül itt még az is van, 
hogy a munkákat “üzem közben” kell 
végezni, nem lehet lezárni a Rákóczi utcát.

-Többen felvetették, ez a ferdelapos 
megoldás balesetveszélyesebb lesz, mint a 
régi volt.

-Ez a jelenlegi állapot. Csúszásgátló, 
érdesített felületű bevonóréteg kerül a 
betonra. Igaz, meg kell “tanulni” ezeket az 
új típusú ferdepadkákat használni, egy 
kicsit másként kell majd közlekedni. Egy 
biztos, a nehezen közlekedők számára nagy 
könnyebbséget fogjelenteni ez a kialakítás.

-Ügy érzi, az átépítés alatti némi 
bosszúság megéri a városlakóknak?

-Feltétlenül. Augusztus végére kész 
lesznek a munkákkal, ez az egy hónapos 
csúszás nem olyan vészes. Mikor kész lesz, 
egy szép, korszerű, könnyebb közlekedést 
biztosító Rákóczi utcája lesz a városnak, 
melyet ajándékba kap az út üzemelte
tőjétől.

Unyi A ntaltól a megyei Közúti 
Igazgatóságfőmérnökétől megtudtuk,hogy 
a közlekedési szakma figyelemmel kíséri 
az átépítést és a közeljövőben szakmai 
konferencián értékelik az átépítés tapasz
talatait, hatását a közlekedésre, s egy 
kiadványban is ismertetik azokat.

Városunk ezáltal is némiképp a figyelem 
középpontjába kerülhet, még ha csak 
szakmai körben is.

Információnk szerint a város vezetése 
levélben kérte a beruházót a munkák 
mielőbbi befejezésére.

M.F.

Diszperziós falfestékek
Diszperzit 16 1 3219.-
Diszperzit 81 18098.-
Diszperzit 41 1024.-
Diszperzit 21 544.-
Héra 161 2828.-
Héra 81 1803.-
Héra 41 1027.-
Héra 2 1 548.-
Tilatex 161 2875.-
Tilatex 41 838.-
Dekton 25 kg 3102.-
Dekton 8 kg 1088.-
Dekton 3 kg 549.-
Műpadló 2m-es 1735.-

Tapéták kedvezményes 
áron, nagy választékban!
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Újra alkot a cigány festőművész

A tanulás megölné a tehetségét
Az elmúlt egy évben fél

rerakta az ecsetet Nyári Irén 
oroszlányi naiv festőmű
vész, aki alig öt évvel ezelőtt 
felnőtt fejjel vett először ke
zébe palettát. A szünet oka: 
gyermekáldás, nemrégiben 
egészséges fiúgyermeknek 
adott életet. A törékeny 
asszonyka egyszobás, sze
rény tömblakásban él fér
jével, s hogy a nagyon várt 
magzatot megvédje a pá
rolgó olajfesték káros anya
gaitól - inkább lemondott az 
alkotásról.

Nyári Irén az egyetlen olyan 
cigány festőm űvész az or
szágban, aki a cigányság hagyo
mányait, régi életét örökíti meg 
vásznain. Szülei korai halála

miatt intézetben és nevelő
szülőknél cseperedett fel.

Nehéz volt beleszoknia az 
életbe, abba, hogy saját maga 
kell formálja életét, s emiatt 
immár felnőttként m egis
merkedett a putriélettel és so
káig csupán egyik napról a 
másikra tengődött.

Szem betegsége okozta 
nyugdíj azásáigbetanított mun
kásként dolgozott, s párjával 
apránként alakítottak ki ma
guknak tisztességesebb élet- 
körülményeket.

Nyári Irén már elmúlt 30 
éves, amikor jóformán előz
mények nélkül, egy ismerőse 
unszolására ecsetet ragadott.

Először poszterokat, képes
lapokat másolt a maga kedv
telésére. A lökést a Zámbó Kor
nél vezette helyi Képzőművész 
Szakkör adta. Felismerte ter-
4    ■ —

mészetes tehetségét és kihozta 
belőle azokat az elrejtett emlé
keket, érzéseket, amelyek a ci
gánysághoz fűzik, s biztatta, 
hogy mindezt a vászonra is meg
álmodja. Buna Konstantin  
ismert festőművész is fel karol ta 
Irént, akinek képein a romák 
“ősi” hétköznapjai kelnek élet
re, azok a nagyrészt természeti 
környezethez fűződő pillanatok, 
amikre e zavaros-városiasodott 
világban máig helyet kereső 
népcsoportból legfeljebb a 
legidősebbek emlékeznek.

Máig 4-5 önálló, s még ennél 
is több közös kiállításon sze
repeltek e “hirtelen jött” mű
vész festményei.

-Hány képet festett eddig? 
Olyan üresek itt Önnél a falak!

-Nagyjából hatvan képem 
készült idáig. Ezek közül egyet 
sem tartok itthon. A zömét 
ugyanis megvásárolták, a többit 
pedig az Országos Cigány Szö
vetségnél -mely tiszteletbeli 
tagjává választott- lehet meg
találni. Legutóbb még Német
országba is vittek ki belőlük. 
Érdekes, hogy mindig azok 
keltek el először, amik nekem 
egyáltalán nem tetszettek.

-Erős kritikusa önm a
gának ?

-Sohasem vagyok elégedett. 
Mindig jobbat szeretnék.

-Miért csak a múltról fest? 
Miért arról, aminek Ön kora 
miatt nyilvánvalóan nem 
lehetett részese?

-A nagymamám, az isme
rőseim sokat meséltek a ván
dorló cigányok életéről. Akko
riban még szabadabbak voltak,

igaz, hogy durvák és koszosak 
is, de romantikusabb életet él
tek. Hát ezért festek szíve
sebben a múltról. A máról mit 
festhetnék? A szemétdombot? 
Inkább a múltat választom, 
mert az nekem nem fáj, hiszen 
akkor még nem éltem.

Egyébként nemrég kért fel 
egy közös kiállításra egy másik 
cigány festőművész.

-0  is naiv?
-Hát, nem tudom, de már 

én is inkább realista vagyok, 
ami azt jelenti, hogy tudato
sabban festek és nemcsak 
ösztönből. Nem akarok naiv 
maradni!

-Ez csak egy stűusjelző és 
nem minősítés.

-Igen, de én szeretném fej
leszteni magam, nem akarok 
megállni. Bár Zámbó Kornél és 
Buna Konstantin is azt mondta, 
hogy tanulással, iskolával meg
ölném a tehetségemet, nekem 
önmagamat kell adni.

-Érdeklődnek az oroszlányi 
cigányok a festményei iránt?

-Nem nagyon. De én sem 
tartom velük a kapcsolatot.

-Most éppen mi készül a 
konyha-műteremben ?

-Cigány a siralomházban - 
ez a címe az új képnek. (Csak 
egy gyertya ég a félhomályban, 
az asztalon könyökölve rokon- 
ság gyűrűjében búsul a cigány 
férfi, előtte a hegedűje, attól is 
búcsúzik. A rács mögött hetyke 
börtönőr.) -Átdolgozom még a 
képet -mutatja Irén-, a fogoly 
alakját meg kell najgyobbí- 
tanom, mert túl kicsi. Úgy jobb

lesz a kompozíció.
-Mikor dolgozik?
-A baba miatt csak éjjel 

festek, de csak két-három órát, 
mert a szemem nem bírja 
tovább. Tizennégy dioptriás a 
szemüvegem.

-Netán lesz új kiállítás a 
közeljövőben?

-Egy most ért véget Buda
pesten. Szeptemberben a Huber 
Üzletházban mutathatom meg 
a képeimet és már most szólt a 
m űvelődési ház, hogy jövő 
júniusra, a Cigány Kultúra 
Napjárahozzak össze egy önálló 
kiállítási anyagot.

Örülök, hogy van mit 
csinálnom!

Forgács

Pályázati
hirdetmény
Oroszlány Város 
Önkormányzata 

pályázatot hirdet 
a polgármesteri 

hivatal 
földszintjén 

található büfé 
üzemeltetésére 
1995. augusztus 

16~ától.

A pályázatok 
beadási határideje: 
1995. augusztus 14.

déli 12 óra.
A pályázat részletes 

feltételei a hivatal 
hirdetőtábláján 

olvashatók.

További információk 
a 361-444/151 

telefonszámon vagy 
személyesen a 

vagyonhasznosító 
irodában kaphatók.
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Ehetetlen ®z“nyog©k és “hMléesDDBagok95
konzerv

Amikor tollat ragadtam e cikk meg
írására, először mentegetőzni akartam, 
hogy korántsem a szomszéd sajtóorgánum 
lejáratása a célom azzal, hogy leírom elma
rasztaló gondolataimat az Oroszlányi TV 
műsoráról. Aztán rájöttem, hogy felesleges 
mentegetőzni, hiszen ha nézem a köz
pénzen fenntartott helyi tévé műsorát, ak
kor természetes, hogy véleményem is van 
róla, ami persze szubjektív, de azért negatív 
szándék nélkül megosztható a nyilvá
nossággal, főleg, ha többek nézetével is ta
lálkozik. Ezúttal pedig így történt.

Sommásan szólva azt kell mondanom: 
nézhetetlen volt az OTV júliusi műsora. 
Azt hiszem, konzervnek hívják az ilyen 
típusú, előre elkészített adásokat. Nos, 
aki felbontotta hétfőnként ezt a konzervet, 
nehezére esett jóízűen elfogyasztania, mert 
a dobozban átgondolatlanul, igénytelenül 
összedobált falatokat talált. Olyan érzés 
volt ülni a tévékészülék előtt, mint amikor 
vendégségbe hívnak, aztán a háziasszony 
egy térítőből elém borítja az evőeszközöket, 
az asztalra löki a félig főtt levest -Egyél, ha 
akarsz! - majd ő maga pedig elsomfordál, 
mondjuk, valami elegáns étterembe.

Arról győztek meg a júliusi műsorok, 
hogy az OTV önmagának készít filmeket, 
mindegy mit, csak letudja az adásidőt!

Álaktuális híranyagok keverednek 
szórakoztatónak szánt, de mégis konven
cionális és unalmas műsorszámokkal (még 
a betűreklám is érdekesebb volt), s közben 
semmi sem győz meg arról, hogy érdemes 
néznem ezt az adást, ha csak az nem, hogy 
igényem van látni valami szépet és tényleg 
szórakoztatót, netán valami izgalmasat a 
város életéből.

Mindezeket azonban nem kapom meg.
Helyette mondjuk a Tihanyi apátságról 

látok sebtiben fotografált felvételeket, 
hozzá kétmondatos riporteri kommen
tárral, ami (ha nem láttam volna még) 
inkább elriaszt a valóban gyönyörű 
műemlék együttestől; helyette érzel- 
gősködést hallgatok az aratás fontos
ságáról , de azt nem tudom meg, hogy milyen 
atermés az idén, el tudják-e adni agabonát 
a gazdák, a szövetkezet; helyette sznob és 
idétlen beszámolók zsonganak a fülembe 
zenei eseményekről, táborozó ifjakról. Volt 
ezek között egy-két ötletesen tálalt, 
körüljárt riport is, ámde, sajnos elveszett 
a szürke halomban.

Úgy emlékszem, régebben, akár más 
hasonló intézmény, az OTV is nyári 
szünetet tartott. Talán idén is így kellett 
volna tennie. Kis T.

A KÉTHETESben a
lakossági apróhirdetés 

ingyenes!
Éljen vele!

A váltakozóknak is megéri, 
ha az oroszlányi 

KÉTHETES -ben hirdetnek!

A Mogyorósbánya mellett emel
kedő Kő-hegy kereken 15 éve szolgál a 
megyei amatőr csillagászok táborozó
helyéül. Minden évben háromszor 
gyűlnek itt össze (tavasszal, nyáron és 
ősszel), hogy távcsöveikkel és foto- 
aparátjaikkal megfigyeljék, illetve 
megörökítsék az égbolt jelenségeit.

Mindez hobbi és tudom ányos 
munka egyszerre.

A Halley szakkör idén 24 órás gerecsei 
túrával “vezette be” a csillagász tábort.

Irdatlan sok a szúnyog a hegyek között 
(talán a hosszú esőzések és permetezés 
hiányában), s ugyanez a helyzet a Kő-hegy 
fennsíkján is, ahol az alkonytól meginduló 
invázió szinte lehetetlenné tette az éjjeli 
megfigyeléseket, legalábbis azok számára, 
akik nem szerelkeztekfel hatásos szúnyog- 
riasztó-szerrel.

A kellemetlenség ellenére az éjszakák 
kristályosak voltak, az eget átszelő Tejút 
néha csillagaira bomlott. Szabad szemmel 
gyönyörűen látszott az Androméda-gal axi s, 
amit ilyenkor észak-keleti irányban, egy 
nagy égi W betű közelében kell keresni. 
Egy kis vadásztávcsővel vizslatva a csilla
gokat, máris nagyszerű élményben lehet 
részünk: galaxisfoltok, gömb- és csillag- 
halmazok pompás alakzatai tűnnek fel.

A legfőbb távcsöves látványosság a

Jupiter, az Uránusz és a Szaturnusz bolygó 
volt, ez utóbbinak érdekessége most, hogy 
éléről látszik a gyűrűje. Szép képet nyújtott 
a nagyobb teleszkópokban a DArrest 
periodikusan visszatérő üstökös. Emellett 
észlelőcsoportok kísérték figyelemmel az 
ún. Aquarida és Capricornida meteorrajt. 
Ez azt jelenti, hogy az amatőr csillagászok 
hálózsákban hanyatt fekszenek a földön, s 
ameddig bírják, jegyzetelik az égbolton 
áthúzó “hullócsillagok” adatait, amelyek 
zöme űrbéli sűrűsödésekből származik, s 
ezt onnan lehet felismerni, hogy látszóla
gosan azonos irányból érkeznek. Nappal 
az egyetlen csillagászati objektum: a Nap 
nyújt felfedeznivalőt. A sötét szűrőkkel 
ellátott távcsöveken át bolygó nagyságú 
sötét foltok, fényesedések tűnhetnek elő, 
amelyek kialakulását a Nap mágneses 
zavarai okozzák. Most ebből a szempontból 
“makulátlan” volt csillagunk, hiszen jelen
leg Nap-minimum van, tehát ritkán látni 
efféléket.

Nyáron üdülés, horgászás közben meg
szaporodnak a műkedvelő csillagászok. Az 
ő figyelmükbe ajánljuk, hogy augusztus 
11-12. éjszakáján (bár zavaróan sütni fog 
a tel ehold,) a népiesen Lőrinc könnyeinek 
is nevezett Perseida meteorraj kínál egész 
éjszakás látványosságot, tán fényes 
robbanó tűzgömböket is. (fór)

Az oroszlányi Szakrendelő Intézet 
fogászati térítési díjai 
í @ S 5 n a y g y s z t u s  7-tHS

Orvosi kamara Intézményi térítési

*Fogászati szakvizsgálat, status felvétel,
ajánlása díjak

kezelési terv készítés 1300.- térítésmentes
*Intraoralis röntgen (egy felvétel) 600.- 300.-
*Magánorvos által rendelt felvétel 600.-
*Extraoralis röntgen (egy felvétel) 1.500.- 1.000.-
*Tömés plasztik anyaggal egy felszínen 1.400.- 700.-
^Esztétikus tömés fényrekötő anyaggal 
*Fogkorona restaurálása

2.500.- 1.600.-

csap és tömítőanyag felhasználásával 3.500.- 2.000.-
*Betétkészítés (inlay, onlay) 4.000.- 3.000.-
*Egygyökerű fog gyökértömése 3.000.- 1.600.-
*Többgyökerű fog gyökértömése 5.000.- 2.300.-
*íny és szájnyálkahártya kezelés alkalmanként 600.- térítésmentes
*Érzékeny fogfelszínek kezelése kvadránsonként 600.- 400.-
*Fogkőeltávolítás állcsontonként kéziműszerrel 
*Fogkőeltávolítás állcsontonként

1.800.- 800.-

ultrahangos műszerrel
^Sürgősségi ellátás keretébe nem tartozó

1.000.-

fogeltávolítás
*Sürgősségi ellátás keretébe nem tartozó

1.000.- 500.-

fog eltávolítása sebészeti módszerrel 3.000.- térítésmentes
*Gyökércsúcs amputációja foganként 5.000.- 2.500.-
*Kis nyálkahártya műtét 2.000.- térítésmentes
*Közepes nyálkahártya műtét 4.000.- térítés mentes
*Nagy nyálkahártya műtét 6.000.- 6.000.-
*Egy korona készítése 4.500.- 1.500.-
*Csapos korona készítése 5.000.- 2.500.-
*Hídtest pótolt foganként
*Korona, híd eltávolítása (horgonykoronánként)

2.000.- 500.-

nem sürgősséggel 800.- 600.-
*Teljes fogsor készítése állcsontonként 
*Teljes fogsor készítése fém alaplemezzel

12.000.- 7.000.-

állcsontonként 11.000.- 6.000.-
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Hogyan tovább ?
A  Vértes északnyugati 

lábánál, ahol a hegy
ség fokozatosan 

ereszkedik le az Altal-ér völ
gyéhez, igen szép táji kör
nyezetben helyezkedik el Orosz
lány. A történelem tanúsága 
szerint már a bronzkor embere 
is megtelepedésre alkalmasnak 
találta e környéket. Az első írá
sos emlék 1254-ből származik a 
településről, Oroszlánykő néven 
említvén. Nevét és címerállatát 
a legenda szerint az egykori vá
rat őrző két kőoroszlánról kapta.

A török időkben a vár elpusz
tult, a környék elnéptelenedett. 
CsakaXVHI. század első évében 
éled újra a falu. Ekkor Tren- 
csényből, Nyitra megyéből szlo
vák telepesek érkeztek, hogy a 
régi település helyén, annak 
romjaiból saját hagyományaik 
alapján új életteret teremtsenek 
maguknak. Lassú, nyugodt fej
lődés után 1938-ban még csak 
1500 lakosú a község, majd 
1939-ben az itt fölkutatott jó 
minőségű kőszenet tartalmazó 
szénmezőknek köszönhetően 
dinamikus fejlődésnek indult.

A negyvenes évek végén a 
falutól délre nagyszabású épít
kezés kezdődött, melynek ered
ményeképpen 1954. február má
sodikén Oroszlány városi rang
ra emelkedett. A bányászat és 
az energetikai ipar, mint a tele
pülés életében meghatározó gaz- 
dasági tevékenységek mára 
21.000 lakosú, fejlett infra
struktúrával rendelkező kis
várost teremtettek. Most mégis 
úgy tűnik, hogy kérdőj el essé vált 
a város jövője.

Az utóbbi évek országos poli- 
tikai-társadalmi-gazdasági vál
tozásai alapvetően új döntés- 
hozatali helyzetet teremtettek. 
Megváltozott a közigazgatási 
rendszer, megalakultak az ön- 
kormányzatok. Az új adm i
nisztrációhoz új szemlélet és fel
tételrendszer tartozik, hiszen 
megváltoztak a döntési szintek, 
a kompetenciák. A tulajdonvi
szonyok gyökeres átalakulása, 
a magántulajdon erősödése, a 
magyar társadalomban eddig 
szokatlan helyzeteket terem
tett.

A legfenyegetőbb problé
mákat a gazdasági változások 
okozták. A magyar gazdaság 
összeomlása elsősorban anehéz- 
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ipart, ezen belül a nyersanyag
ipart és az energetikai ipart súj
totta. Atúl drágán termelőmély
művelésű bányák működését az 
állam nem kívánta tovább finan
szírozni, előtérbe kerültek a leé
pítések, bányabezárások.

Oroszlány helyzete kedve
zőbb, mint más bánya, vagy 
iparvidékhelyzete, hiszen mint
egy utol só bástyaként még tartj a 
magát. Ugyanakkor az is egyér
telművé vált, hogy a város jövő
jét nem lehet az eddig megszo
kott módon az energetikai 
iparra alapozni.

A  városfejlesztést meghatá
rozó tényezők és a vázlatosan 
felsorolt problémák jelentős 
része már korábban is - 1970- 
es, 1980-as évek - léteztek. A 
térszerkezeti adottságok, a 
zsákutcás közlekedési kapcso
latok, a város egyoldalú gazda
sága mind meglévő, valós té
nyezők. voltak, csak a tervgaz
dálkodás, a gondoskodó állam 
politikai és gazdasági keretei 
között, a szénbányászat megin
gathatatlannak hitt gazdasági, 
foglalkoztatási hátterével a 
város sajátosságai és rejtőzködő

problémái nem kerültek fel szín
re. A társadalmi-gazdasági áta
lakulással, az önkormányzati 
önállósággal, a gazdasági szer
kezet drasztikus változásaival 
ezek a gondok alapvető jelen
tőséget kaptak.

Azt hiszem, nem lehet cso
dálkozni azon, ha a mai vi
szonyok között egyre többen te
szik föl a kérdést: hogyan to
vább, mi lesz a város sorsa 
akkor, ha a legújabb rém, a 
privatizáció is m egjelenik? 
Egyértelműen nagyon nehéz 
felelni ezekre a kérdésekre. A 
megoldás kulcsa egyértelműen 
az önkormányzatiságban van.

A belső társadalmi-gazda
sági helyzet alakításában a leg
fontosabb tényező a városi ön
állóság növekedése, az, hogy az 
önkormányzatok m egalaku
lásával a saját, helyi elhatá
rozások, célkitűzések vették át 
a szerepet a központi utasí
tásokkal szemben.

Megszűnt a csak végrehaj
tásra leosztott központi dön
tések sora. Nyilvánvaló, hogy 
az önállósággal a felelősség is 
megnőtt, és a feladatok végre
hajtásában a települések egyre

inkább csak magukra számít
hatnak. Helyben kell eldönteni 
a város fejlesztésének lehet
séges irányát, megteremteni rá 
a szükséges fedezetet, megha
tározni a prioritásokat és kezel
ni a társadalom rétegződéséből 
adódó, egyre komolyabb 
problémákat.

Az utóbbi években a rohamos 
urbanizáció évei után szemlélet- 
változás állt be az értékviszo
nyokban is. Míg korábban a 
városfejlődést csak mennyiségi 
mutatókkal mérték (népesség- 
növekedés, lakásszám-gyara- 
podás, épített tantermek száma 
stb.), addig az utóbbi években 
létjogosultságot nyert a minő
ségi városfejlesztés, amelyben 
nemcsak a mennyiség, hanem 
az élet minősége a domináns, 
meghatározó. Egyre fontosabb 
az életminőség, a hagyományok, 
a helyi kultúra, az épített kör
nyezet védelme, a természeti 
állapot megőrzése, a lokálpat
riotizmus és az identitás.

Mindezen tényezők megha
tározó erővel bírnak akkor, 
amikor a város jövőjét, a fejlődés 
irányát kell meghatároznunk.

Spitzner Csaba
Folytatjuk!

Közlekedés - KRESZ - Biztonság!
(Járm űvezetőképzés és az élet)

Városunkban is -mint az országban bárhol-, 
sajnos a közlekedési morált tekintve nem túl 
rózsás a helyzet. így gondolják ezt a közlekedési 
szakemberek is, akik alkotják a járművezető
képzés jogszabályait, ezért is kötelezték a jelöl
teket minden kategóriában a tanfolyam elvég
zésére.

Természetesen nemcsak a képzés hiányos
ságai okozták és okozzák közlekedési maga
tartásunk ilyetén való alakulását. Beszélhetnénk 
még az útjainkról, a vezetők idegi fáradtságáról, 
stresszhelyzetről, a forgalom sűrűségéről, az is
kolai KRESZ-oktatásról. Sajnos, a jelenlegi hely
zeten csak a gyakoribb, következetes rendőri in
tézkedésjavíthat, mivel a mai feszült helyzetben 
még a “Bokros-csomag” sem segít.

Az emberek egymással szemben türelmetlenek 
és ennek egyik színtere a közút, ezt tudomásul 
véve a jövő köziekedő emberét kell szemléletében 
a jó irányba terelni. Ezzel nem azt akarom mon
dani, hogy a ma közlekedőkön már az “úristen” 
sem segíthet, olyanok, amilyenek és punktum.

Az Oroszlány Városi Baleset-megelőzési Bizott
ság, a Spindler Autósport Egyesület és a Bíró 
Autós-Motoros Magániskola versenyeket rendez 
több szponzor segítségével, hogy így javítsanak 
a helyzeten. De ezek a versenyek is a már vezetői 
engedéllyel rendelkezőket mozgatják meg.

Gyermekeinket a biztonságos és a szabályok 
által ránk rótt kötelezettségek betartására és 
főleg a türelmes közlekedésre kell nevelnünk. 
Fe-ladata lenne ez az óvodáknak, iskoláknak, a 
köz-lekedő embernek és a képző szerveknek. 
Hogy ez miért nem működik úgy, ahogy kéne? 
Úgy gondolom, erre a kérdésre minden érintett 
a saját szemszögéből elfogadható magyarázatot 
tudna adni, és a pénz hiánya mindegyikben 
hivatkozási alap lenne. Igen, minden pénzbe 
kerül és nem is kevésbe. Nemcsak erre kellene 
többet áldozni, hanem más (fontosabb?) dologra. 
Nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzat 
szakemberei sem, hisz arról vitatkoznak, hogy 
iskoláinkban miként csökkentsék a költségeket, 
sőt arról is szó volt, hogy iskolátiskolákat zárnak 
be. Ügy gondolom, hogy ezek a költségfarig
csálások nem fogják az oktatás színvonalát 
emelni.

De mindezek ellenére az a véleményem, hogy 
az iskolai KRESZ-oktatás fontos, mert ugyanúgy 
meghatározza az életünket, mint például az 
írás, olvasás.

Talán, ha egyszer iskolai tananyag lesz a 
közlekedés, a statisztikusok is kiszámíthatják, 
hogy kevesebb baleset történt, udvariasabbak, 
türelmesebbek leszünk egymással és egyszerűbb 
lesz megszerezni egy vezetői engedélyt, mint 
napjainkban.________________________  Bíró
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Az 1995. augusztus 20-i

n a p  -
PROGRAMELŐZETES

10 órától
Ünnepélyes megnyitó, aratási népszokások, 

kenyérszelés, népdalkörök, citera- és 
néptáncegyüttesek műsora 

14-18 óráig 
Country együttes, mazsorettcsoportok, 

fúvószenekarok fellépése
18 óra

Humor: Voga - Jankai - Lehr Ferenc
19 óra

Poór Péter és vendégei: operett, nóta, táncdal
20 óra 

Divatbemutató
2030 -tói 

NO FIGURATIV koncert

Kísérő programok:
Bolíviai utcazene, gyerekcentrum, ökörsütés, 

sportterasz, kajak-póló, kirakodóvásár, 
légibemutató, autóverseny.

[KAPOCS Műszála bolt
Népek barátsága u. 6 /a . (Lakásszövetkezet épülete)

Kisgépek (EAG, FESTŐ.. BOSCH, METABO, 
SKIL). Lakatok, ajtó- és ablakkilincsek, 

biztonsági zárak, zárcimkék, bútorzárak, 
villanyszerelési anyagok és 

kéziszerszámok.
Kedvező árakkal várjuk Önöké ti

Nyitva tartás: 
hét főtől-péntekig: 8 - 1 2  é s  13-17  óráig, 

szom baton : 8 - 1 2  óráig
v   J
f  Vagyonvédelmi szaküzlet N

O ro s z lá n y , R á k ó c z i u . 1. 
Biztonságban akarja tartani értékeit?

Lakást újít fel? Szeret barkácsolni? 
Mindehhez kínálunk : 

r ia s z tó k a t, b iz to n s á g i zá ra k a t, p é n zk a ze ttá k a t, 
la k a to k a t, a jtó - é s  a b la k k ilin c s e k e t, 

zá rc im k é k e t, b ú to rz á ra k a t, R e is s e r-c s a  va ro k a t, 
o la s z  rö g z íté s te c h n ik a i te rm é k e k e t, é l fó liá k a t, 

v illa n y s z e re lé s i a n y a g o k a t k e d v e z ő  á ro n .
Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig: 8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig. 

Vagyonvédelmi boltunk az Ön 
V_____________ biztonságáért!_____________J

N y u g d í j a s o k  h a  t a l á l k o z n a k . . .

Nem feledkeznek 
meg egymásról

A Bányász Nyugdíjas Szak- 
szervezet nagysikerű találko
zóra hívta tagjait és azok család
tagjait. Az OBSK-ban tartott 
összejövetelen több százan 
vettek részt.

A régi kollégák találkozóján 
az emlékek felelevenítésén  
kívül mód volt a szórakozásra 
is, melyről citerások, népdal

körösök, szalontáncosok, ma- 
zsorettek és sramlizene gon
doskodott.

Az együtt töltött évek után a 
megérdemelt pihenésüket töl
tők e szép nyári napon kellemes 
em lékkel térhettek vissza 
mindennapi gondjaikhoz.

MF.

M egrendelő
Alulírott megrendelem az oroszlányi KETHETES lapot 1995.
........................................ -tői egy évre (fél évre, negyedévre)
..........  példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kéijük jelezni.
A lap díját a kiadó megbízottjának, illetve a szerkesztőségben 
kifizetem, mellyel a triatlonos fiatalokat támogatom!
Az előfizetési díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft, negyedévre 
65.-Ft).
Név: ............................................
Cím: ............................................
Oroszlány, 1995........................

Aláírás:
A megrendelőt kérjük a szerkesztőségbe visszajuttatni.

Köszönjük!

f  HÁZIASSZONYOK "\ 
BOLTJA

(OTP-vel szemben)
EUROCARD-

MASTERCARD
BANKKÁRTYÁK
ELFOGADÁSA.

Vasárnap is nyitva 7-10 óráig! J

f  “CERKA” \

FESS
v e g y i á r u
KERESKEDELMI

Oroszlány, Táncsics M. u. 87 
»  fax: 361-002, 364-482

A  FESS DISZKONT  
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Papír, nyomtatvány, játékbolt

10%-os árengedménnyel 
füzetcsomag vásár. 

Iskolatáskák, tanszerek és 
nyomtatványok olcsón 

kaphatók a Huber 
\ _______ Uzletházhan!______ y

Lakásának  
felújításában az 

Ön partnere: 
Varjas Istvánl

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás!

Varjas István 
Oroszlány, Kertalja 

út 7.
S  364-369V J

Trinát zománc fehér 1 1
714.-

Trinát zománc barna 11
536.-

Cellcolor barna 1 1 412-
Cellcolor fehér 1 1 524.-
Gemini A+B 2.5 1 1592 -
Budalux 1 1 788.-
Budalux 5 1 3300.-
Trinát zománc fehér 5 1

3210.- 
Trinát alapozó fehér 5 1

2650.-
Festhető tapéta 860.-
Diszperzit 2 1 520.-
Diszperzit 4 1 978.-
Diszperzit 8 1 1720.-
Diszperzit 16 1 2970.-
Diszperzit kültéri fehér 16 1 

6600 -
Persil -ajándékkal- 2,4 kg
__________ 796.-Ft__________

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12
7
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Tábor a wáiros széBén
Vannak gyerekek, akik otthon töltik az 

egész nyári szünidőt. Ki a nagyinál, ki az 
utcán lődörögve, ki meg a napközis tá
borban. Ez utóbbiak zömében azok a gyere
kek, akikre a “hátrányos helyzetű’’ jelölést 
szokták biggyeszteni. A napköziben vigyáz
nak rájuk, játékot és étkezést kapnak.

Színhely: az OBSK stadionépülete.
Riportermagnó 
gyermekké zben

8-10 évesforma élénk gyerekek csoportja 
zsong körül. Riportot akar velünk csinálni?

Nem. Kezükbe adom a magnót. Beszélje
nek rá arról, ami eszükbejut.

Ilonka: Én nagyon szeretném, ha a tesóm 
megházasodna, szeretnék egy monten 
bájkot, meg egy farmeregyüttest.

Emese: Az ebéd finom, csak egy kicsit 
több kéne belőle!

Béla (kiabál): Nagy a fütyim és már 
tudok ...

Lilla: Bántott az Andi! Csúfolta az anyu
kámat. De az Emese megvédett, megverte 
az Andit!

Andor: Haragszom a pszichológusra, 
mert az ötösiskolába rakott. Én az Aranyba 
akartam járni!

Gabi: Jók itt a programok, jobb, mint 
otthon, mert itt sok a barát ...és lehet jókat 
verekedni...

Kell a szigorúság
Borbás Adrienn táborvezető-helyettes 

vigyáz a rendre. Péntek van, a többség 
videofilmét néz.

-Júniusközepén száz fővel indulta tábor. 
Nagy a korkülönbség a gyerekek között, 
vannak elsősök és 15-16 évesek is, akik 
már többször osztályt ismételtek. A leg
többen az Arany és 5. számú iskolából jöt
tek. Közel a fele létszám ingyenes ellá
tásban részesül. Areggeli, ebéd és uzsonna 
az OBSK konyháján készül.

-Képzett pedagógusok felügyelik  a 
gyerekeket?

-Nagyobbrészt képesítés nélküli nevelő
ket tudunk alkalmazni, mint magam is, 
mert pedagógus nemjelentkezik. De szerin
tem ez nem hátrány, mert a napközi nem 
iskola.

-Nehéz bánni a gyerekekkel?
-Évek óta kell a szigorúság. Gyakori a 

véresen komoly verekedés, a csúnya beszéd, 
a dohányzás, fiúzás. Ellopják egymás ér
tékeit: szendvicset, teát,pénztis. Előfordul, 
hogy kiszöknek a táborból. Ezért kiala
kítottunk egy fegyelmező rendszert, s aki 
állandó kirívó viselkedésével több fekete 
pontot összegyűjt, azt eltanácsoljuk a 
táborból. Kilenc gyermekkel már ez történt. 
Be is jött néhány dühös szülő, akik főleg 
azért háborogtak, hogy ezentúl otthon kell 
főzni, mosni a gyerekre. Meg sem kérdezték 
mit tett a csemetéjük.

-Sajnos, kijönnek az etnikai ellentétek 
is. Mi éppúgy bánunk a cigány gyerekekkel, 
mint bárkivel, de ők mintha saját magukat 
akarnák kirekeszteni, szándékosan kon
fliktusokat szítanak.

-Le lehet őket foglalni programokkal?
-Hogyne! Minden nap más és más fog

lalkozás van. Imádják például a játékos 
versenyeket. Csak az a gondunk, hogy 
pénzszűke miatt egyre kevesebbet tudunk 
díjazásra fordítani. Idén voltunk már a 
Velencei-tavon, a tatai Fényes fürdőn, de 
amúgy hetente csak az oroszlányi stran
dolásokra futja a pénzből.

-Most, augusztus elején ideiglenesen 50- 
60 főre esett le a létszám, s mivel keret
összegből gazdálkodunk, kicsit több jut 
édességre, dinnyére. De összességében 
minden szerényebb, mint tavaly volt.

Az anyagiakról
Immár4éve rendezi az OBSK a napközis 

táborokat - tájékoztat Metzger Gyula, az 
egyesület elnöke, szocialista képviselő.

-Nem volt pályázat a táborrendezés el
nyeréséért. Nem egy burkolt támogatást 
juttat így az önkormányzat a sportegye
sületnek'?

-1991-ben együttműködési megállapo
dást írtunk alá az akkori önkormányzattal, 
s ebben vállaltuk: ha az önkormányzat 
megbíz bennünket, akkor megrendezzük a 
tábort. Szerintem senkiben fel sem merült 
a pályáztatás, hiszen nincs a városban 
más alkalmas helyszín. Nekünk ez nem

burkolt támogatás, csupán erkölcsi hasz
nunk van, mert legalább nyáron lakott a 
stadionrész. Egyébként másfél millió fo
rintot kaptunk (tavaly is), amiből nagyon 
nehéz gazdálkodni, hiszen más forrás nincs, 
s az összegnek háromnegyedét elviszi a 
bér és étkezési költség.

-Ez érthető. De miért a napközis keretből 
végzik el 45 ezer forintért a rágcsálóirtást?

-A kullancsirtás olyan előírás, amit ha 
nem volna napközis tábor, nem végeznénk 
el.

-55 ezer forintért játékokat vásárolnak. 
Mik ezek?

-Társasjátékok, tollas-, ping-pong szét, 
kártya, csocsó, ilyesmi. Ennél sokkal több 
pénz kellene játékra.

-Mi lesz a megvásárolt játékokkal?
-Ami nem ment tönkre, azt raktárban 

tároljuk a következő évre.
-Számomra soknak tűnt a tábor két és fél 

hónapjára szóló 180 ezer forint energia- 
költség.

-Ennek a vízdíj a legtetemesebb része. 
Locsolni kelHtörülöttük, a pályátis locsolni 
kell nekik. Áramot is fogyasztanak.

-Az minimális, hiszen nyár van.
-Ezt a tételt inkább létesítményhasz

nálati díjnak kellene nevezni, mert nem 
tudjuk külön kimutatni, hogy a napközis 
tábor mennyi vizet és energiát fogyaszt. 
Egyébként minden évben ez az összeg volt 
beállítva.

-Nem tartja gondnak, hogy szakképesítés 
nélküliek felügyelik a gyerekeket?

-A táborvezetőnek sincs képesítése. De ő 
ért a gyerekek nyelvén, az OBSK alkal
mazottja és így megbízom benne. Ráadásul 
az ő béréért más, a táborvezetésre alkalmas 
ember nem vállalná el a feladatot.

-De akkor a táborvezető a napközi bér
keretéből kapja a fizetését, ez megtakarítás 
az OBSK-nak. Nem?

-Megtakarítás akkor lenne, ha a tábor 
költségén látna el egyesületi feladatokat, 
azonban nem erről van szó. Nálunk elég 
gyenge most a finanszírozás és azokat a 
dolgozókat, akiket amúgy elküldenénk 
tovább tudjuk alkalmazni a napközis tábor 
idejére. Forgács

Sooters
Forró augusztusi vásár!

- 20%

minden árun, minden áron.
^kivétel akciós áruk

Filmkidolgoz ás 
augusztusban csak 

599.- Ft

< 3 D M Iii-
------------

Papír,
írószer,

nyomtatvány

Tanszer- és füzetvásár! 
A 5-ös csak 22.- 

Spirál csak 130.-
Táskák, tollak, 
tanszerek nagy 

választékban kaphatók!

KÉTHETES Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt,
Akiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., illetve Oroszlány, 
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Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.
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"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne"

Független kéthetilap III. évfolyam 16. szám 1995. augusztus 25. '<!

Oroszlányban is

. w m
Utazási Irodák

Válasszon őszi-tavaszi
ajánlatainkból!
Oroszlány 

Fürst S. u. 13.
(Huber Üzletház) 
*  361-122/14-14
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Lépések a cigány tanulók felzárkóztatásáért

Megwédik a wáros wafjf onát, 
lesznek kilak©ltaiás©Cs

A város képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy megvédi a ma még meg
lévő lakásállományát azoktól, akik azt 
nem megfelelően használják, és ezért 
kezdődjenek meg a bírósági ítéletek 
alapján a kilakoltatások.

A fenti határozatot a képviselők 
legutóbbi ülésükön hozták, melynek 
egyik napirendi pontjaként a 
lakáskoncepciót tárgyalták  
meg.

A polgármesteri beszámolóban 
szerepel, hogy a Vállalkozásfejlesz
tési Alapítvány közreműködésével 
és anyagi támogatásával az ipari 
park minél szélesebb propagálására 
pénzügyi tanácsadó és befektető 
cégekkel kötnek szerződést.

Kostyál László a Kecskédi úti la
kótelep gázellátásáról érdeklődött. 
Aválasz szerint a kivitelezési tervek 
várhatóan két-három hónapon belül 
készülnek el.

Érdemi vita a város lakáskon
cepciója körül alakult ki, melyet a

Városfejlesztési és a Gazdasági bizottság 
készített el. Ebben szerepel, hogy az 
Oroszlányban lévő mintegy 7800 lakásból 
mára már csak kilencszáz bérlemény van 
a város tulajdonában, melynek száma 
csökkenni fog, hiszen még tart a vételre 
jelentkezés határideje, melyre a bentlakó 
bérlők jelentkezhetnek, s így várhatóan

mintegy 500 lakás marad önkormányzati 
tulajdonban jövő év március 31. után.

A testület úgy döntött, hogy nem létesít 
“átmeneti szállásokat” azok részére, akiket 
ki kell lakoltatni (jelenleg 45 jogerős bíró
sági határozat van!), hanem a meglévő 
pénzeszközöket inkább a lakásra várók 
gondjainak enyhítésére fordítja.

Az anyag felveti a vegyes tulajdonú 
házakban lévő bérlakásokban a lak
béreknek a közös költségre való eme
lésének lehetőségét, ezzel is gyorsítva 
a lakásmobilizációt.

A koncepció szerint a jövőben a 
magánerős építkezés oldhatja meg a 
város lakásgondjait a szociális szem
pontú támogatásokkal.

A tetőtér beépítések, emelet rá
építések és az ehhez kapcsolódó 
információkról, és a lakásépítkezések 
elősegítése érdekében tájékoztató 
kiadványt jelentett meg a polgármes
teri hivatal, ezzel is segítve a lakás
gondok enyhítését.

O folytatás a 2. oldalon

Szeszélyes időjárás, ünnepi programok Majkon

É l e t m ű d ®  Z á w e r i  Z o l t á n n a k
Augusztus 20. E nap, melyet történel

münk során oly sokszor oly sokféleképpen 
használt fel egy-egy kor -mindig a maga 
ideológiáját próbálta meg tudatosítani-, 
még ma sem találta meg helyét ünnepeink 
sorában. Volt az új kenyér ünnepe, az alkot
mányosság, a törvénylátás ünnepe, s ebben 
az évben Szent István Nap. Ezt mintha az 
időjárás is követte volna, ez évben változó, 
némiképp szeszélyes volt.

A város hivatalos ünnepi programja a 
reggeli istentisztelettel kezdődött, majd a 
képviselő-testület ünnepi ülésén elismerő 
oklevelet adtak át Závori Zoltán festőmű
vésznek életművéért. Ugyancsak ezt az 
elismerést kapta Iglói Gyula sportszerve
zői, Imre Mátyás sportolói, sportszervezői,

Iván Lászlóné közéleti, oktatói, nevelői és 
Spindler Tibor érdekvédelmi, sportszerve
zői tevékenységéért.

A város vezetése "Oroszlányért" vésetű 
aranygyűrűt adományozott Asbóth László 
evangélikus lelkésznek.

Ezen az ünnepi ülésen adták át a sikeres 
idegennyelv vizsgát tettek közül azoknak, 
akiknek kedvezett a szerencse, a város 
pénzdíjait.

A testületi ülés után Székely Antal 
polgármester állófogadáson köszöntötte a 
kitüntetetteket.

A délelőtti csendes eső elriasztotta 
városunk polgárait a programokról, ám 
annak elállta után sokan keresték fel Maj- 
kot. A volt angolkert és környéke ebédidő

után már megtelt és élvezhették a fellépő 
együttesek, művészek produkcióját.

Délután tartotta éves közgyűlését az egy 
éve alakult Oroszlány Barátainak Köre.

Dr. Sunyovszki Károly elnök és Németh 
Sándor vezetőségi tag beszámolója mellett 
elhangzott városunk polgármesterének 
felszólalása, melyben említés történt egy 
városi múzeum alapjainak létrehozására, 
melyhez a jelenlévők segítségét is kérte.

A Baráti Kör tervei között szerepel a 
város jelenleg érvényben lévő gazdasági 
programjának kritika alá vétele, és egyéb 
rendezvények. Az 53 fős Kör továbbra is 
várja a városért tenni akarók jelentke
zését, melyre a Művelődési Központban, 
Elekes Lászlónénál van lehetőség. M.F.
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Megvédik a város vagyonát, lesznek kilakoltatások

Lépések a cigány tanulók felzárkóztatásáért
A következőkben a köz

üzemi díjak közadók módjára 
történő behajtásáról kaptak tá
jékoztatást a képviselők, mely 
szerint ez a módszer beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket. A 
behajtással csökkentek a tar
tozások, és csökkent a notórius 
nem fizetők száma is.

A testület döntése értelmé
ben el lehet kezdeni a nagykö
zösségi antennarendszer priva
tizációjának előkészítését, és 
zártkörű versenyfelhívást tesz
nek közzé a lehetséges vásárlók 
között. A lépésre a rendszer 
rossz műszaki állapota és a vá
ros pénzhiánya miatt van szük
ség.

A Közigazgatási Bizottság
nak a testület első félévi mun
káját értékelő beszámolójánál 
az előterjesztéssel szemben 
Modrián képviselő elmaraszta
lásának adott hangot, mert sze
rinte nem voltak jól előkészítve 
az ülések, hiszen többször kel
lett napirendi témákat levenni 
el őkészíteti enség miatt egy-egy 
ülésnapon.

Ezt követően a városban 
nézhető tv-csatornák kiosztá
sáról vitáztak képviselőink. Itt 
Balogh György, mint a falu kép
viselője kérte, az előterjesz-

.A .m ikor felkértek arra,
írjam le a gondolatokat, érzé
seket, amik a 45. Bányásznap
pal kapcsolatban felmerülnek 
bennem, vegyes érzésekkel fo
gadtam el a megtisztelő felké
rést. Nehéz úgy megvonni az 
elmúlt egy év történéseinek 
mérlegét, hogy ne legyen szub
jektív az írás. Tudom, hogy a 
magyar gazdaság átalakuláson 
megy keresztül, tudom, az 
államháztartás súlyos gondok
kal küzd, látom, az emberek 
megélhetése napról-napra ne
hezebb. Azt azonban nem ér
tem, miért jár ez az értékek 
lerombolásával, a létbizonyta
lanság növekedésével, az élet- 
színvonal drasztikus csökkené
sével, a bérből és fizetésből élők 
terheinek növekedésével.

A bányásznapi gondolatok 
közül nem maradhat ki saját 
környezetem.

Tizenkét hónap telt el az 
integráció óta, mi is történt 
azóta?

A bányász szakszervezet - 
együtt a villamos szakszerve
zettel- elérte aKollektív Szerző-

téssel szemben ne a Szlovák 2, 
hanem a Szlovák 1 adását adja 
a kábelhálózat. A testület némi 
vita után ezt elfogadta. Ugyan
akkor kétségtelen, hogy a repre
zentatívnak mondott felmérés 
a lehetőségekhez képest szűk 
körű volt, a felmérő ívek nem 
kerültek ki a városban élők
höz.

A következő előterjesztés a 
kiegészítő állami támogatás 
igénylésének kérdése volt, 
melyet a cigány származású

Ez is lehet egy megoldás.

dés kedvező módosítását, a 
bányász és villamos kedvez
mények megőrzését, a jöve
delmek növekedését. Igaz nem 
a kívánt mértékben. Az új mun
káltatóhoz kerülő dolgozók ga
ranciákkal történő foglalkozta
tását, hogy csak a legfonto
sabbakat említsem.

Azt is le kell írnom, nagyon 
sok támadás éri a szakszerveze
teket, okkal vagy ok nélkül, el
sősorban azok részéről, akik 
partvonalon kívülről nézik a 
szak szervezet-m űnk ál tató 
mérkőzést, de az elért ered
ményt ugyanúgy élvezik, mint 
a küzdelemben résztvevő szak- 
szervezeti csapat tagjai.

Bányásztársaim!
Szeretném megemlíteni a 

bányász nyugdíjasokat. Meg
tiszteltetés számunkra, hogy 
kétharmaduk szakszervezeti 
tagkéntisvelünkvan. Nélkülük

tanulók felzárkóztatása végett 
vehet igénybe Oroszlány. 
Eszerint, habár nincs hivatalos 
felmérés arról, ki a cigány, de 
szakemberek úgy találták, az 
Arany János és az 5. sz. Álta
lános Iskola, valam int a 
Kossuth Óvoda létszám-össze
tétele alapján jogosult a cigány 
tanulók oktatásának fejlesz
tését elősegítő támogatásra, 
mely évente mintegy 2600 EFt 
többletbevételt je len t az 
oktatásnak.

fotó: Forgács

nem érhettük volna el érdek- 
védelmi sikereinket az őket is 
megillető bányászvívmányok 
megőrzésében.

A bányász szakszervezett 
csak akkor tudott eredm é
nyeket elérni, ha jól szervezet, 
egységes ágazati szakszervezet
ként működött.

Utoljára, de nem utolsósor
ban szeretnék tisztelettel meg
emlékezni a bányamunka során 
életüket vesztett bányásztár
sainkról.

Abban bízva és remény
kedve, hogy a hazai bánya- és 
energiaipar a bányász szak- 
szervezettel együtt hosszútávon 
létezni fog, kívánok minden bá
nyásztársamnak, Vért dolgozó
nak szakmai és családi életében 
sikereket, boldogulást és jó 
szerencsét!

Eichardt János
OBSzSz elnökhelyettese

Az ülés végén a kérdéseknél 
Cserhalmi képviselő az un. tsz 
kéményen kijövő füstök és 
gázok eredete után érdeklődött. 
Mint a válaszban elhangzott, a 
feltételezett égetéseket az esti 
órákban végzik, míg a felelős 
hivatal dolgozói délelőtt dol
goznak, így még nem tudták 
tetten érni azokat, akik a 
környék lakóinak életét 
megkeserítik.

Balogh képviselő szerint 
városunk közparkjai elhanya
goltak, nem locsolnak, nem 
nyílják a füvet.

Spitzner Csaba válaszában 
elmondta, a testület döntött 
úgy, hogy ebben az évben a 
tavalyi 85 millióval szemben 
csak 45 milliót fordíthatnak út- 
és park fenntartásra. így nem 
csoda, hogy nem tudnak lo
csolni.

( S z e r k e s z t ő s é g ü n k  
információja szerint a VGRT 
ebben az évben a Rákóczi út, Fő 
tér környékén hétszer, a város 
egyéb részein kétszer-háromszor 
nyírta a füvet.)

U gyancsak a képviselő 
interpellált az Erdész utca 
útállapota miatt, de a válasz itt 
is a pénzhiány volt. Molnár

MSZP
HÍREK

-A párt városi elnöksége 
és az önkormányzat MSZP 
frakció tagjai augusztus 18- 
án találkoztak Kovács Sán
dorral, a Vért vezérigaz
gatójával. A beszélgetésen 
tájékoztatót hallgattak meg 
a villamosenergiaipar pri
vatizációs terveiről és az 
ágazat jelenlegi helyzetéről.

-A tervek szerint e témák
ban a közeljövőben Keleti 
György és Suchmann Tamás 
m iniszterek lesznek a 
vezetés vendégel.

-"Szociáldem okrácia a 
változó világban" címmel a 
fővárosi Európa Ház Szo
ciáldemokrata Akadémiája 
négy előadásból álló soro
zatát kívánják városunkban 
megszervezni.

Az előadások időpontjáról 
a későbbiekben értesítik az 
érdeklődőket.

Bányásznap '9 5
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

Sorban állás a távcsöveknél
Sohasem kísérte még ekko

ra figyelem a Halley Szakkör 
valamely rendezvényét, mint a 
Perseida-meteorok és a gyűrű 
nélküli Szaturnusz megfigyelé
sére szervezett bemutatót.

Több m int százötvenen 
fordultak meg az este folyamán 
a művelődési ház mögött rög
tönzött “csillagvizsgálóban” 
(legtöbben persze a Dallas után 
jöttek). Egy lencsés és egy tük
röstávcsővel hoztuk közelebbre 
a Jupiter és Szaturnusz bolygót,

Tatabányáról is. Szórólapjaink 
és a Hold-, csillagtérképek az 
első negyedórában elfogytak.

Lám csak az untalan kán- 
tált apátiára rácáfolva mégis
csak tömeget tud megmozgatni 
a természet szépsége. Soha nem 
érezte magát ilyen boldognak 
amatőr ismeretterjesztő!

Legközelebb október elején 
szervezünk újra távcsöves es
tét, remélhetőleg akkor sokkal 
páramentesebb égnél.

(fór)

A fotót Zettisch Róbert kecskédi Halley szakkörös 
készítette 6 cm-es lencsés távcsővel égi kísérőnkről, 

két nappal az első negyed holdfázis előtt. Jól 
kirajzolódnak a fény-árnyék határon a kráterek.

A szegények “atombombája95
1995. március20-án egy ter

rortámadás során több ember 
halálát okozta a tokiói metró 
egyik állomásán egy eddig 
kevéssé ismert vegyület. Az 
anyag a szarin nevet viseli, 
története pedig több mint ötven 
évre nyúlik vissza, akárcsak az 
atomfegyveré.

1934-ben kezdett foglalkoz
ni Németországban dr. Gerhart 
Schrader vegyész egy import
anyagokat nem igénylő növény
védőszer k ifejlesztésével. 
Nagyon ígéretesnek bizonyul
tak a szerves foszforsav-szár- 
mazékok, amiken belül létezik 
egy vegyületcsoport, amelynek 
tagjai minden másnál 
mérgezőbbek. A kutatás ezen a 
vonalon haladt tovább.

Schrader csoportja az évek 
során komoly sikereket ért el 
és 1937 júniusában a hadsereg 
részére átadott első kilogramm 
tabunnal a m unsterlageri 
telepen már bemutatót is tar
tottak. Az új, “100”-as fedőnevű 
anyagot kutyákon próbálták ki. 
Néhány percen belül szörnyű 
görcsöket váltott ki az álla
toknál és tíz perc múlva vala
mennyi elpusztult. A vegyület 
nemcsak belélegezve, hanem a 
bőrön keresztül felszívódva is 
perceken belül halált okoz. 
Toxicitási adagja néhány milli
gramm testsúlykilogrammon
ként.

A mérgezés hatásmechaniz
musa viszonylag egyszerű. 
Felszívódás után a vegyület az 
idegrendszer ingerületveze

tését támadja meg. Az egyes 
idegsejtek fizikai] ag ugyan nem 
érintkeznek az idegrostokban, 
de közöttük nagyon kicsi a 
távolság. Az összeköttetést 
ingerületátvivő anyagok bizto
sítják. Ezek egyik legjellegze
tesebb képviselője az acetil- 
kolin, ami az idegsejt egyik 
végén lévő apró hólyagocs- 
kákban, az ún. vezikulumokban 
tárolódik. Haingerület érkezik, 
kiszabadulnak a vezikulumok- 
ból, átjutnak a két idegsejtet 
elválasztó árkon és ingerületbe 
hozzákaszomszédosidegsejtet. 
Miután ez megtörtént, a szer
vezet egy acetil-kolin eszteráz 
nevű enzimet választ ki, amely 
elbontja a dolgavégzett acetil- 
kolint. Ezután a vezikulumok 
újra megtelnek és a folyamat 
kezdődhet elölről.

Ha az idegmérgek csoport
jának valamely tagja bejut a 
szervezetbe, teljesen felborítja 
ezt a folyamatot. Az ingerület
átvitel megtörténik ugyan, de 
az acetil-kolin elbontása el
marad. A vegyület felhalmo
zódik a sejtközötti térben, za
varni kezdi az idegműködést, a 
mérgezett területek pedig kies
nek az idegrendszer irányítása 
alól. Az első jelek (enyhe látási, 
légzési nehézségek) a mérgezést 
követő 1-2 percen belül jelent
keznek. Rövid időn belül gör
csök lépnek fel, a mérgezett 
megvakul, légzése tovább ne
hezedik, A görcsök fokozódnak, 
a vizelet- és székletvisszatartás 
is kiesik az ellenőrzés alól. A 
halál végül fulladás miatt áll 
be.

a fogyó teliholdat, s azoknak, 
akik majdnem éjfélig marad
tak, még az Androméda galaxist 
is. Bár többen hoztak ki maguk
kal vadásztávcsövet, olyan sor
ban állás volt a csillagászati 
teleszkópoknál, mint reggelen
te a kenyérboltban. Hogy senki 
se unatkozzon, közben videofil
meket vetítettünk a világegye
temről, bolygórendszerünk 
kutatásáról. (Köszönet a Rimbi 
Snack-nek az áramért!) Néhány 
szemfüles érdeklődő már eza
latt is elcsípett fényes csíkot 
húzó Perseida-meteorokat.

Érdekes, hogy az égi lát
ványosság kedvéért többen át
jöttek a környező falvakból és

FELHÍVÁS
Vegyen részt havonta 

m egjelenő rovatunk írá 
sában!

Bizonyára számosán 
vannakmég a városban, akik 
hódolnak valamilyen nagy
szerű hobbinak, netán 
foglalkoznak a tudomány, a 
művészet valamely ágával 
autodidakta módon. írjanak 
nekünk!

írjanak verset, novellát, 
úti élményt, beszámolót, 
ism eretterjesztő írást, 
aforizmát, küldjenek kari

katúrákat, m ini-képre
gényt, érdekes fényképe
ket, bármit, amire büszkék, 
s ami mások számára is 
érdekes lehet. A terjedelem 
lehetőlegne legyen több egy 
gépelt oldalnál. Műveiket 
a KE THE TE S címére pos
tázzák el, vagy akár hozzák 
be személyesen.

Legyen a 
MERCURIUS-rovat 

közös hírvivőnk.

Halley Szakkör

Annak ellenére, hogy a vegyi 
hadviselést több nemzetközi 
egyezmény is tiltja, sor került 
az idegmérgek bevetésére. A 
második világháborúban már 
nem volt idő alkalmazásukra, 
de 35 évvel később az iraki
iráni háborúban az iraki csa
patok felhasználták az iráni 
polgári lakosság elleni terror- 
támadásaikhoz. A fejlesztés 
természetesen nem állt meg. 
Újabb, és az eddigieknél is 
mérgezőbb vegyületek kerültek 
ki a laboratóriumokból, elsősor
ban fejlődő országokban, hiszen 
a vegyifegyver a szegények 
“atombombája”.

Schveighardt Henrik ------------  — ...... _  5
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Hogyan tovább... ?
_____________________2. rész___________________________

írásunk második részében a Kérjük, írják meg vélemé- 
város intézményeiről, a tele- nyűket a múltkori számban s 
pülés városi rangjának megőr- a most leírtakról. Vitázzanak, 
zéséről, az idegenforgalom és hiszen az Önök vélem énye 
az ipar sorsunkat meghatáro- fogja meghatározni jövőnket, 
zó szerepéről ír a szerző.

A településfejlődésben hat 
olyan tényezőt szükséges 
ki em el ni, am ely ek m egh a tár o z ó 
erejűek és egymástól világosan 
elkülöníthetők. Ezek: termé
szeti, társadalmi, gazdasági, 
műszaki-építészeti, valamint 
szervezeti-irányítási tényezők. 
Korábban meghatározó volt a 
természeti tényezők befolyása. 
Ma a legfontosabbnak a társa
dalmi tényezőket tekintjük. A 
gazdasági tényezők szerepe is 
fontos, bár a tendenciák azt mu
tatják, hogy bizony osmértékben 
csökkenőben van, míg az irá
nyítási tényezők szerepe erő
telj esen növekszik, és fontos ma
rad a műszaki-építészeti ténye
zők befolyása is. Oroszlány vá
rossá válásában elsősorban a 
gazdasági tényezők játszottak 
szerepet. Ez azt jelentette, hogy 
háttérbe szorult a természet - a 
városfejlesztés nem alkalmaz
kodott a természethez, hanem 
m aga al á gyűrte azt, - a műszaki - 
építészeti tényezők pedig kiszol
gálóivá váltak a gazdasági érde
keknek. A város társadalmi be
rendezkedését is ez határozta 
meg.

1974-ben a mintegy húszezer 
lakosú városban tizenegyezer 
foglalkoztatott közül mintegy 
nyolcezer volt a munkás, és 
mint-egy hétezren dolgoztak a 
bányavállalatnál, amely akko
riban az ország 1 egkorszerűbben 
termelő bányavállalata volt. Az 
értelm iség összetétele is a 
gazdasági cél megvalósítását 
célozta. Műszaki érdekek nem 
kedveztek a társadalmi fejlő
désben meghatározó humán 
értelmiség megerősödésének.

A szocialista társadalmi vi
szonyok között ez a rendszer 
működőképes volt, annak elle
nére, hogy a problémák akkor is 
léteztek. A kilencvenes évek 
kedvezőtlen gazdasági folya
matai sötétjövőtjósoltaka város 
számára. A szénbányászat lassú 
visszafejlődése és az energia
iparban is megjelenő kedvezőt
len folyamatok egyértelműen 
érzékeltették, hogy gyökeresen 
meg kell változtatni a városfej
lesztés irányait. A képviselő- 
testület 1993-ban dolgoztatta ki 
és fogadta el a város hosszú 
távú fejlesztési programját.

A program alapgondolata a 
város jellegének m egváltoz
tatása. Oroszlány az elmúlt 
években elsősorban bányász- 
város volt. Fejlett in fra 
struktúrája és intézményháló
zata, valamint lakosságszáma 
városi rangra emelte, azonban 
e

nem épültek ki azok az igaz
gatási jellegű közintézmények, 
amelyek az ilyen jellegű szol
gáltatások ellátására feljogosí
tották volna. Ezért a program 
egyik alapvető célja Oroszlány 
városi rangjának erősítése, kis
térségi központtá fejlesztése.

Ennek érdekében feltétlenül 
szükség van az intézményhá
lózat bővítésére. Az igazgatási 
intézmények közül kezdemé
nyeztük városi bíróság-ügyész
ség, földhivatal létesítését.

Ilyen jellegű intézmények 
telepítése több oldalról indo
kolható. Elsősorban növelik a 
város rangját a környező telepü
lések lakói körében. Munkahe
lyeket teremtenek, segítik az 
értelmiség átrendeződését. A 
környező településekről érkező, 
ügyeiket Oroszlányban intéző 
ügyfelek vélhetően itt kívánnak 
majd vásárolni, ebédelni is, ezál
tal növelik a város kereske
dőinek, szolgáltatóinak forgal
mát, új üzletek nyitását indu
kálják. Ez pedig feltétlenül 
fontos az erős polgárság megte- 
rem tődéséhez, ami a város 
létének egyik alapfeltétele.

A város polgárai pedig hely
ben intézhetik ügyeiket, nem 
kell elutazniukmástelepülésre. 
Ezen igazgatási intézmények 
újabb szolgáltatásokat is vonz
hatnak a városba.

Fontos az oktatási intézmé
nyek fejlesztése. A jelenleg fo
lyamatban lévő a gimnázium 
bővítése és teljes rekonstruk
ciója, a Városi Rendőrkapitány
ság volt épületéből 100 férő- 
helyesközépfokúkollégium kia
lakítása, és a szakmunkásképző 
intézet és szakközépiskola pati
nás épületének részleges felújí
tása a jövő megalapozását szol
gálják. Komoly erőfeszítések 
történtek a meglévő intézmé
nyeink megnyugtató működé
sének biztosítására.

A térségi kapcsolatok fej
lesztése is jó l alakult. Alapja a 
még anyolcvanas években kiala
kult városkörnyéki együttmű
ködés, amely öt község és Orosz
lány között jött létre, és első
sorban államigazgatási ügyek 
közös intézésében nyilvánult 
meg. Az elmúlt időszakban a

községek köre hárommal bővült, 
és az együttműködés területei 
is jelentősen kiszélesedtek.

Közös finanszírozású tanul
mánytervek készültek a telepü
lések közötti közúti kapcsolat 
fejlesztése, valamint a vasút
vonal Oroszlány-Mór közötti 
hiányzó szakaszának kiépítésé
re. Ez utóbbi terv két megye- 
székhely - Tatabánya, Székesfe
hérvár-vasúti összekötését biz
tosítaná. Környezetvédelmi cél
ja van az Által-ér helyreállítá
sáért alakult önkormányzati 
szövetségnek, valamint a gáz 
gerincvezeték kiépítésére kiala
kult együttműködésnek.

Iparfejlesztés, 
idegenforgalom 

A másik alapvető feltétel a 
városipari szerkezetének átala
kítása. A nagy múltú, de a város 
életéből lassan kivonuló szénbá
nyászat következtében munká
jukat elvesztők számára a helyi 
ipar lehet a jövő kulcsa. A kép
viselő-testület a kedvezőtlen 
folyamatok hatására határozta 
el, hogy a meglévő adottságok
hoz igazodva ipari parkot létesít 
nem titkoltan azzal a céllal, hogy 
idecsábítsa a kedvező infra
strukturális adottságokat érté
kelni tudó vállalkozókat, és 
ezzel biztosítsa a város számára 
oly fontos munkahelyeket. Erre 
a célra a várostól délre, ajelenleg 
is működő ipartelepek közvetlen 
szomszédságában lévő mintegy 
negyven hektár szántóterületet 
jelölték ki. A hely kiválasztását 
összehasonlító elemzések előz
ték meg. Megvizsgáltuk a szóba 
jövő területek adottságait város- 
szerkezeti, ipartelepítési, közle
kedési, környezetvédelmi és me
zőgazdasági szempontból. A 
kiválasztás után részletes ren
dezési tervet készíttettünk.

Szabályoztuk a telkek legki
sebb méretét behatárolva ezál
tal a területen kialakítható par
cellák számát. Az építési előírá
sok között a beépítési vonal és 
az épül etek homlokzatmagassá- 
gánakmeghatározásán túl a tel
kek beépíthetőségét is szabá
lyoztuk. Az ipari park műkö
déséhez szükséges közművek 
biztosítását a város vállalta, 
kiépítésük az igények megjele

nésével párhuzamosan történik.
A legfontosabb szempont a 

környezetvédelem biztosítása 
volt. A város felől véderdősávok 
zárják az övezetet. A park 
területén kötelezően minimum 
a telkek 40%-át zöldterületként 
kell kialakítani és fenntartani.

A városjövője szempontjából 
nagy reményeket fűzünk^ az 
ipari park fejlődéséhez. Ügy 
érezzük, hogy amit mi kínálunk, 
az feltétlen előnyös a befektetők 
számára, hiszen Oroszlány az 
ország egyik legfejlettebb régi
ójában található, negyedórányi 
autóútra van a Budapest-Bécs 
autópálya csatlakozópontjától, 
harminc kilométeres városkör
nyéken közel 140 ezer ember él, 
van szakképzett munkaerő, 
megoldható az iparvágányos 
vasúti csatlakozásból kiépített 
modern telekom m unikációs 
lehetőségek vannak, az infra
struktúra minden tekintetben 
a rendelkezésre áll, és végül, de 
nem utolsósorban a városban 
meglévő oktatási intézmények 
biztosítják a szakképzett mun
kaerő-utánpótlást.

Az idegenforgalom az ezred
fordulóra várhatóan húzóágazat 
lesz a világon, így Magyarorszá
gon is. Oroszlány adottságai 
megfelelőek ahhoz, hogy időben 
elkezdett programmal be tudjon 
kapcsolódni a turizmus nagy 
körforgásába. A  város lehetősé
gei között elsősorban a majki 
műemlék együttes és környeze
tének fejlesztését, a vértesszent- 
kereszti rom, valamint a Vértesi 
Tájvédelmi Körzet fejlesztését 
kell megemlíteni.

Tavalyelőtt eredményesen 
lezárult a Majk és környezetére 
meghirdetett rendezési tervpá
lyázat. Elkészült a Részletes 
Rendezési Terv, amely jogsza
bályi hátteret biztosít a terület 
fejlesztéséhez. A műemlék 
együttes közvetlen közelében 
szükséges olyan fejlesztéseket 
végrehajtani, amelyek tovább
lendíthetik a műemlék együttes 
népszerűségét, valamint hasz
not is eredményezhetnek.

A majki műemlék együttes 
építészettörténeti, természeti 
adottságainál fogva kiemelkedő 
je lentőségű  értékeink közé 
tartozik. Megfelelő hasznosítá
sával és a műemlék együttes 
tágabb környezetének rendezé
sével Majk a helyi pihenési lehe
tőségeken túl országos, sőt euró
pai jelentőségű idegenforgalmi 
és kulturális központtá válhat.

Spitzner Csaba
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Az egészségügyre nem tud kellő időt fordítani a szakbizottság ?

Kewes©feb pénzfc®! töbfö
segélyt te li idén fizetni

Hivatalos megfogalmazással élve: 
jelentősen növekedtek az idén a csa
ládok terhei, halmozódnak szociális 
problémáik. Világosabb hétköznapi 
nyelven ez azt jelenti, egyre több em
bernek okoz komoly gondot a napi 
élelem megszerzése, a gyerekek isko
láztatása, a rezsi kifizetése, az egészség 
megóvása, a ruházkodás, a civilizált 
lét alapvető feltételeinek biztosítása. 
Az önkormányzat (a személyes gondos
kodást leszámítva) lehetőségeihez 
mérten a segélyezésen keresztül tudja 
orvosolni, vagy inkább csak elodáz- 
gatni a rászorulók teljes ellehetetle
nülését. Varga Jánossal, az Egész
ségügyi és Szociális bizottság elnö
kével többek között a szociális segé
lyezés idei tapasztalatairól beszél
gettünk.

-1995-ös költségvetésében az önkor
mányzat 73 millió forintot hagyott jóvá 
szociális segélyezésre, ami aztán 68 milli
óra apadt, mivel mintegy 5 millió forintot 
más területekre kellett átcsoportosítani 
mégpedig azért, mert tavaly előre fel
használták ezt az összeget az idei keret 
terhére. Ha az elmúlt évi pénzkeretet össze
hasonlítjuk az ideivel, akkor azt látjuk, 
hogy kb. 7 millió forinttal kevesebb van, 
holott egyre több igényjogosult jelentkezik 
az önkormányzatnál. A csökkenést az 
állami normatívák lefaragása okozta. 
Nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen jóval 
több pénzre lenne szükség a tavalyihoz 
képest, s mégis kevesebből kell gazdál
kodni. Ezért döntött úgy a képviselő-tes
tület, hogy a bizottság készítsen egy hatás- 
tanulmányt, amellyel felméri, hogyan 1 ehet 
legcélszerűbben felosztani a meglévő ke
retet a különböző ellátási formák között.

Ezt megtettük, de szigorítani kellett a 
segélyhez jutás feltételeit is, hogy valóban 
csak azok kaphassanak, akiknek veszélybe 
került a létfenntartásuk. A legnagyobb té
telt jelentő Rendszeres Nevelési Segélynél 
(RNS) az igénylők növekedése miatt kor
látozást kellett bevezetnünk. Sajnos, érez
hető, hogy az emberek szociális körül
ményei rosszabbodtak, mert az eltelt fél 
évben folyósítani kezdett RNS-ek száma 
már meghaladja a tavalyi összesét. Ennek 
az évnek a végére 600-ra fog emelkedni, 
ami 80-nal több az 1994-esnél. Ezért a 
korábbi 8.000 forint helyett 5.000 forintban 
maximáltuk az egy családnak havonta ki
fizethető legnagyobb összeget. A május vé
gén eképp módosított rendelet július 1-től 
lépett életbe. Em iatt jún iusban  ro
hammunkával felülbíráltuk valamennyi 
RNS-t, hogy július 3-án folyósítani 1 ehessen 
a segélyeket.

-Úgy tudom, hogy kong a város 
pénztárcája. Veszélybe kerülhet a segélyek 
fizetése pénzhiány miatt?

-Semmiképpen sem. Igaz ugyan, hogy

ebben az évben már kétszer előfordult, 
hogy az önkormányzati bérek és a segélyek 
fizetése előtt a számla kiürült, s a 
finanszírozáshoz rövid lejáratú hitelt 
kellett felvenni. Ebből is látszik, hogy az 
önkormányzat is szinte egyik napról a 
másikra él, de megteszi, amit lehet, hogy 
működése ne boruljon fel. Egyébként 
hamarosan viszonylag jelentős bevételek 
fognak különböző forrásokból befolyni a 
kasszába, amik megkönnyítik a második 
fél év gazdálkodását és ezért nem lesz 
szükség hasonló banki manőverekre.

Aggasztó viszont a helyzet a bölcsődei és 
a szociális szolgálat területén. A két intéz
ménynek mintegy 5 millió forint hiányzik 
ahhoz, hogy a legminimálisabb szinten 
működhessen ebben az évben. Ezt a pénzt 
sürgősen elő kell teremteni, de a forrást 
egyelőre nem látjuk.

-Hogyan értékeli Ön a bizottsága eddigi 
tevékenységét, illetve a polgármesterét és 
képviselő-testületét'?

-Visszafelé kezdem a választ. Azt hiszem 
a testület nem végzett rosszabb munkát, 
mint az előző ugyanebben az időszakában.

A polgármesterről az a véleményem, hogy 
rosszkor került a székébe, ugyanis egy jól 
felkészült, nagy kvalitású embert követett, 
s ezért most sokkal nagyobb elvárásokat 
támasztanak vele szemben és óhatatlanul 
összehasonlítják, de tudomásul kell venni, 
hogy a város lakossága választott és kinek 
rövidebb, kinek hosszabb a tanulóideje 
ezen a poszton.

Az általam vezetett bizottság munkájával 
nem vagyok teljesen elégedett, mert kény
szerűen beletemetkezett a lakossági és in
tézményi szociálpolitikába és az egész
ségügy területére egyáltalán nem tudott 
kijutni. Nem tudjukbefolyásolni a városban 
az egészségügy színvonalát, s nincs kellő 
rálátásunk a szakellátás helyzetére még 
annak ellenére sem, hogy a bizottság tagja 
az igazgató-főorvos. Sokkal nagyobb 
figyelmet kellene fordítanunk a háziorvosi 
szolgálatokra is, akik elvárják, hogy a 
szakbizottság segítse a munkájukat, oda
figyeljen rájuk. Rég időszerű lett volna egy 
háziorvosi értekezlet összehívása a felme
rülő problémák megtárgyalására, a vállal
kozókkal kötött szerződések felülvizs
gálására. Erre nem volt idő és ezt komoly 
hiányosságnak tartom. Előrukkoltam a 
bizottságban egy egészségügyi albizottság 
létrehozására irányuló elképzeléssel, ami 
egyenlőre nem valósul t meg, mert a többség 
egyetértése ellenére egy tag nem értett 
vele egyet. Forgács József

Az utolsó részre adott válasz kap
csán megkérdeztük dr. Bende Katalin 
főorvos asszony véleményét is.

így választ kértünk arra, hogy jelenlegi 
összetételében a bizottság képes-e a szociális 
kérdéseken túl a város egészségügyével is 
érdemben foglalkozni?

-Igen, de ennek az összetételen túl ter
mészetszerű kívánalma a saját szerepét 
és feladatát értő, koncepciózus, összehan
golt és progresszív bizottsági munka is.

-Egészségügyi referensnek, vagy eü. 
albizottságnak érdem esebb kiemelten 
foglalkozni a terület problémáival?

-A város lakossága szempontjából ha
tékony önkormányzati munka két fontos 
láncszemét említi a kérdésében, melyek 
közül nem az egyiket kell választani, hanem 
a kettőt összeilleszteni szükséges.

Ezek konkrét megj elenésére számtalan 
ismert lehetőség van, a hivatali szakember 
nem csupán eü. referens lehet, és a bizott
sági munka sem albizottságként jelenhet 
meg, és ezzel fel is vállaltam az említett 
javaslattal szembeni ellenvéleményemet.

Zavart annak ötletszerű felvetése, elő- 
készítetlensége, direktíva jellege.

Egyébként az a véleményem, hogy 
konstruktív párbeszédben lehet megtalálni 
minden kérdésre a megfelelő választ.

-A bizottsági elnök úr által az Ön 
személyét, illetve ágazatát érintő véle
ményéről miként vélekedik?

-Örülök, hogy “nem teljesen elégedett” 
a bizottsági munkát illetően az elnök úr. A 
magam elégedetlenségét ugyan nem az ál
tala elmondottakban tudnám megfogal
mazni, de úgy érzem, ennek nem ebben a 
riportban van a helye. Csupán két objektív 
körülményt hoznék szóba.

Az egyik, hogy a bizottság jelenlegi 
összetétele adottság, csakúgy, mint 
feladata és hatásköre. Ebből adódik, hogy 
az eddigi munka döntően szociálpollitikai 
jel egű volt, napi feladatokhoz kapcsolódott, 
és a feladatok sokasága miatt ezen a terü
leten sem tudott a bizottság koncepcionális 
kérdésekkel foglalkozni. Ilyen pl. hogy 
megfelelő számítógépes program megléte 
esetén nem kellett volnaroham munkában 
felülvizsgálni az RNS-t.

A másik, hogy az egészségügy területén 
az önkormányzat feladata és felelőssége 
áttételesen realizálódik. Döntően az ellátás 
feltételeit biztosítja a lakosság számára, 
ebben kell felelősségteljesen megítélni a 
szükségleteket és prioritásokat. A tény
leges működés szakmai jogszabályok 
mentén az ellátást közvetlenül végző szintig 
decentralizált. A szakmai koordinációt és 
ellenőrzést a szakmai felügyelet végzi.

“Az egészségügy területére való kijutás” 
tehát nagyrészt kompetencia kérdése, nem 
napi szükséglet, megjelenési formája pedig 
a nyilatkozatban hiányolt módon nem is 
szerencsés.

A költségvetés tárgyalásakor a bizott
ság egészségügyi kérdésekkel is foglalko
zott (inform atikai rendszerfejlesztés, 
ügyeleti díj rendezése). Sajnos, az ágazati 
érdekeket nem tudta a bizottság kellő 
súllyal megjeleníteni és érvényesíteni.

M.F.
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Rendkívüli testületi ülést tart Oroszlány 
önkormányzata augusztus 28-án, hétfőn.

Az átépítés alatt a tanítás zavartalan

Az idén harmincmilliót 
költenek a gimnázium

átépítésére
Városunk Nevelési és Oktatási Gondnoksága a nyárra tervezett 

felújítási munkák közül a 4. sz. Általános Iskola részleges tető- 
szigetelését elvégezte. így a tanévkezdésre megszűnnek a 
korábban gyakori beázások, melyek nagymértékben zavarták az 
oktatást.

A következő években tervezik a szigetelés további cseréjét. A 
képviselő-testület által jóváhagyott további felújítások a pénzügyi 
helyzettől függően később készülnek el.

Az óvodák közül a Malomsori óvoda távhőre való rácsat- 
lakoztatási munkáit végzi a TÁVHŐ Kft. kollektívája.

A város jelenleg legnagyobb oktatási beruházása a gimnázium 
épületének korszerűbbé tétele. Ennek keretében már elkészült a 
főépület, most az ebédlő tetőrészét bontották le, s készül az új 
aljzatbeton, mely képes lesz fogadni a tetőtéri tantermek 
ráépítését. A város pénzügyi helyzete miatt a tervekhez képest 
némi csúszás van a munkálatokban.

Jeleni eg vizsgálj ák annak 1 ehetőségét, hogy az eredeti tervekhez 
képest milyen műszaki megoldások, módosítások, megtakarítások 
lehetségesek, melyek mellett a jelentős inflációt kompenzálva az 
eredeti elképzelés megmaradhat és az elkészülő létesítmény 
funkciójában továbbra is szolgálja a tervezéskori elképzeléseket.

Molnár

FELHÍVÁS
AREFORMÁTUS HITÜN

KÉRT ALAPÍTVÁNY és az 
OROSZLÁNYI REFORMÁ
TUS NŐSZÖVETSÉG kéri 
azoknak a segítőkész embe
reknek a támogatását, akik a 
városunkban élő szegény, 
rászorult családok, egyedül 
élők támogatására - névleges 
összegért vagy ingyenesen - 
juttatni tudnának az alábbi 
dolgok valamelyikét:
"efíy"? vagy k étlap os  

villanyrezsó,
-szén tü ze lésű  b o jle r 

henger,
-vasaló , e se tleg  v a sa ló 

állvány,
-porszívó.

Szükség lenne még bojler 
beszereléséhez, illetve v il
lanyszereléshez értő ember 
támogatására is. A fenti ado
m ányokat egy  100%-ban 
rokkant férfi és beteg házas
társa gondjainak enyhíté
sére gyűjtjük.

Folyamatosan várjuk és 
a rászorulóknak eljuttatjuk 
az élelmiszer (zöldség, gyü
mölcs, tojás, hús, befőttek 
vagy akár csak egy tányér 
sütemény stb.) adom ányo
kat, valamint a ruhanemű
ket, melyet mosva-vasalva 
kiárusítunk, és vásárolunk 
belőle.

Kérjük, segítsenek a rá
szorultak felkutatásában is. 
Értesítsenek bennünket, ha 
környezetükben élnek olyan 
csa lá d ok , n yu gd íjasok , 
egyedül állók, akik támasz
ra, segítségre szorulnak.

Segítséget nemcsak re
formátus és nemcsak vallá
sos embereknek szeretnénk 
nyújtani!

E zúton is szeretn én k  
m egköszönni támogatóink
nak az adom ányaikat, 
mellyel lehetővé tették 35 - 
zömmel hátrányos helyzetű
kisgyerek részvételét a fo- 
nyódligeti h ittanos tábor
ban.

K érjük , ha valaki a 
rokkant csa ládnak  szánt 
tárgyakból vagy szolgáltatá
sokból adni tud, hívja fel a 
362-472 telefonszámot, vagy 
hagyjon üzenetet a KÉTHEIES 
szerkesztőségében a 361-122/ 
14-14-es számon.

Élelmiszer és ruhanemű 
adományokat a 362-427, a 361- 
122/14-14, vagy a 364-272 
számon kérjük jelezni.

Pénzbeli adományokat az 
oroszlányi OTP 742-001201-2 
szám laszám ra leh et
befizetni.

Segítségüket köszönjük!

Ismét mesterkurzus
Majkon

Harmadik alkalommal rendeztemeg Juhász Attila fotóművész 
a 14-18 éves tehetséges fiatalokat felkaroló képzőművészeti mes
terkurzust a majki malomban. Az ezúttal két hétig tartó alkotó
tábornak 12 ifjú pályázó lehetett vendége az ország szinte vala
mennyi tájáról. Visszatértek az elmúlt évek résztvevői is. Minden 
nap más és más ismert művésznél tettek látogatást, így többek 
között Buna Konstantin festő-, Töreky Ferenc grafikus-, Perbált 
János fotó-, valamint Závory Zoltán festőművészhez a szlovákiai 
Gutára, ahol egy templomrestaurálás gyakorlati és művészettör
téneti érdekességével gazdagodhattak. A  gyerekek a képzőmű
vészet csaknem összes ágában sokféle technikával ismerkedtek 
és próbálgatták körmeiket.

Idén nagyobb részben magánszponzorok és Juhász Attila fe
dezte a kurzus költségeit, s maga a fotóművész édesanyja főzte az 
ízletes ételeket a résztvevők számára. Amit pedig a művészpa
lánták “főztek ki”, azt várhatóan egy hónap múlva bocsátják 
kiállító körútra. (fór)

Az alábbi tollrajz Varsányi Kata alkotása.

f  HÁZIASSZONYOK 
BOLTJA

(OTP-vel szemben) 
EUROCARD-MASTERCARD 

BANKKÁRTYÁK 
ELFOGADÁSA. 

Vasárnap is nyitva 
_____7-10 óráig!______y

f  “CERKA” Á
Papír, nyomtatvány, játékbolt

10%-os árengedménnyel 
füzetcsomag vásár. 

Iskolatáskák, tanszerek és 
nyomtatványok olcsón 

kaphatók a Huber 
\_______ Úzletházban!______ /

AtfráFTEÍ-bena
lakossági 

apróhirdetés 
ingyenes! 

Éljen vele!
A vállalkozóknak is 

megéri, ha az 
oroszlányi 

KÉTHETES-ben
hirdetnek!

APRÓ HIRDETÉS
1601-es hűtőszekrény 7000 Ft-ért 

eladó. Érdeklődni lehet az esti órákban 
a 362-791-es számon.

KERÉKPÁROSOK BOLTJA
Oroszlány, Haraszthegyi u. 7. 8361-605

Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-17 óráig.
Új és használt kerékpárok, kerékpáralkatrészek, 

kiegészítők, kerékpár és motorkerékpár 
tömlők és köpenyek árusítása.

ORTRI és Preventív Humán Misszió Egyesületi tagok 5-10% 
kedvezménnyel vásárolhatnak! 

Viszonteladókat is kiszolgálunk!
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

Huber
ÜZLETHÁZ  

Dekton-in 3 kg 549.' 
Dekton-in 8 kg 1088.' 
Dekton-in 25 kg 
______________ 3102.-
Műpadló 2 m-es

1735.-
Dekton-ex külső 

homlokzatfestéket 
20.000 Ft felett 

nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki.

Irodának, 
üzletnek 

helyiségek 
kiadók. 

Fürst S. u. 20.

361-122/27-88

TÚRA TRUCK 
AUTÓSBOLT

(a Profi áruház m ellett)
Kedvező áron kaphatók teherautó 

alkatrészek, akkumulátorok, felújított és új 
öninúítók, generátorok.
Akciós áron vásárolhat 

AGIP olajokat 1-200 1-es kiszerelésben. 
®  362-719

Nyitva tartás: h-p: 8-16, szó.: 8-12

Még most újítsa fel
fürdőszobáját, s nálunk 

mindent megtalál.
Térjen be hozzánk, a MOFÉM  
termékeit Ön is megengedheti 

magának.

KROKI szerelvényüzlet.
Fürst S. u. 31. 8  362-662

v____________________________________________________________ J

KAPOCS Műszaki bolt
n ép ek  barátsága u. 6/a. 

(L a k á ssz ö v e tk e z e t é p ü le te )

Kisgépek (EAO, fes tő , 
BOSCti, NETABO, SKL1L). 
Lakatok, ajtó- és  ablak

kilincsek, biztonsági zárak, 
zárcim kék, bútorzá-rak, 

villanyszerelési anyagok és  
kéziszerszám ok. 

Kedvező árakkal váijuk 
ÖnöketI 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig: 

8-12 és 13-17 óráig, 
szombaton: 8-12 óráig

V agyonvédelmi 
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
B iz to n sá g b a n  akarja  tartani 

é r té k e it?  L akást ú jít fe l?  
S zere t b a rk á cso ln i?  

M indehhez k ínálunk  : 
Kapcsolók, dugaljak 210.-től 
Izzók (25, 40, 60 W) 51 .-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Zárak, zárbetétek.

Nyitva tartás: 
h é t fő tő l-p é n te k ig :

8 -1 2  é s  13 -17  órá ig  
s z o m b a to n : 8 -1 2  ó rá ig . J

FALUNAP PROGRAMJA
A Falu-Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület augusztus 26- 
án, szombaton a II. Rákóczi 
Klubkönyvtár környékén Falunapot 
tart, melynek díszvendége Keleti 
György országgyűlési képviselő.

Az előző nap estéjén 17 és 19 óra 
között zenés városjárást rendeznek, 
ezzel is felhívva a figyelmet a 
másnapi programokra. Szombaton 
reggel 630-tól zenés ébresztő lesz a 
faluban, 830-tól településtörténeti és 
az Evangélikus Gyülekezet gyűj
teményes kiállításának megnyitója,

10 órától saját készítésű termékek, 
használati tárgyak bemutatója, 
valamint 11-től Szedlák Jánosnéés 
Viczena Istvánná festménykiállítása 

A Klubkönyvtárkömyékereggel 
héttől este hétig az iparművészeknek, 
fazekasoknak, népművészeknek ad 
lehetőséget bemutatkozásra.

Ugyancsak itt lesznek a vetél
kedők, láthatnak majd amatőr éne
keseket, zenei, táncegyütteseket, 
operetténekeseket.

Az egész napos programot 20 
órától bál zárja a SVÁB-FfŰK-kal.

Megrendelő
Alulírott megrendelem az oroszlányi KÉTHETES lapot 1995.
........................................ -tői egy évre (fél évre, negyedévre)
..........  példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelezni.
A lap díját a kiadó megbízottjának, illetve a szerkesztőségben 
kifizetem, mellyel a triatlonos fiatalokat támogatom!
Az előfizetési díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft, negyedévre 
65.-Ft).
Név: .............................................................
Cím: .............................................................
Oroszlány, 1995................................ *

Aláírás:....................................................
A megrendelőt kérjük a szerkesztőségbe visszajuttatni.

Köszönjük!

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER 

Bt.-nél.

fess
v e g y i á r u

KERESKEDELMI
Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 

S  fax: 361-002, 364-482

Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!

Lakásának  
felújításában az 

Ön partnere: 
Varjas Istvánl

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
I »  364-369

A  FESS DISZKONT  
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Persil -ajándékkal- 2,4 kg 

798.-Ft
Candy tusfürdő 220.-Ft 
Xiloplán 462.- Ft
Xilocolor 494.-Ft
Cilit ablaktisztító 60.-Ft 
TOMI Kristály 2,4 kg

484.-Ft
Trinát zománc fehér 1/11-es 

714,-Ft
Trinát zománc fehér 3/11-es
__________________3300.- Ft
Akciónk Bányásznapra! 
TIX Bio és Ariéi mosóport 

vásárló kedves vevőink 
sorsjegyet kapnak, melyen 

automata mosógépet 
nyerhetnek!

Kétszer nyerhet, 
ha nálunk vásáról! 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

Biciklisták kontra autósok

Oroszlányból indultak ■ a kerékpárutakért
Mintegy harminc erős lábú részt

vevővel a kerékpárutak építéséért 
szervezett 300 kilométeres maratoni 
biciklitúrát az oroszlányi Preventív 
Humán Missio nevű környezetvédelmi 
egyesület, melyhez csatlakozott az 
Oroszlányi Triatlon Klub, a tatai 
Lénárd Team és a győri REFLEX kör
nyezetvédelmi szervezet. A regionális 
megmozdulás három fő állomásán 
(Kisbér, Győr, Szombathely) petíciót 
adtak át országgyűlési képviselőknek, 
illetve megbízottjaiknak.

Részlet a levélből:
“Tény, hogy napról napra nő a kerék

párosok száma -1994-ben 500 ezer kerék
párt vásároltak az országban-, mely nagy
ságrendekkel nagyobb, mint a robbanó
motoros járműveké, azonban ennek ellenére 
az országutat az autósok uralják. Nincs 
olyan nap, hogy a kerékpárosok és az autó
sok között ne történne atrocitás. Az autósok 
hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a 
forgalomban nemcsak egyedül vannak, 
hogy a velük egy közlekedési közeget haszná
ló kerékpárosok lényegesen sérüléke
nyebbek, minták -balesetesetén egyértelmű, 
hogy ki kerül, hátrányos helyzetbe-,mégis 
gyakran visszaélnek erejükkel.

Tény az is, hogy a tömegközlekedési eszkö
zökkel egyetemben a kerékpár a környezet
kímélőbb jármű -nincs szennyezőanyag ki
bocsátása-,viszont a vele utazóknak mégis 
elkeli viselniük a robbanómotorok szennyét, 
bűzét, mérgét. A kerékpár azon túl, hogy 
óvja a természetes, illetve épített környezetet, 
mint egészségvédő, ill. betegségmegelőző 
eszközként is nagy jelentőségű.

Ezért kérjük Ont, hogy szorgalmazza 
magasabb szintű fórumokon az ország
útoktól független teljes kerékpárút-hálózat 
mielőbbi fejlesztését.”

Tavaly szeptemberben volt hasonló ak
ciója a PHM-nek, azóta két helységben 
épült kerékpárút megyénkben, de mindez 
még első lépésnek is kevés. Mint Orosz 
Árpád, a szervezet elnöke elmondta, azt 
szeretnék elérni, hogy az alföldi és a nyír
ségi megyékhez hasonlóan ez a régió is 
használja ki a Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium pályázatait, 
amelynek segítségével az ország másik 
felében már számos önálló kerékpárutat 
építettek. Miért nyeljék a biciklisták a 
benzinparipák füstjét, amikor ők semmi
lyen kárt nem okoznak a környezetnek?

Forgács

Négypróbás
sportolók

Oroszlányban
Rangos sportesemény színhelye volt 

július utolsó vasárnapján az oroszlányi 
csónakázótó és környéke. Itt rendezte meg 
ugyanis az Oroszlányi Triatlon Klub és a 
VERT SE Kajak szakosztálya a II. 
Oroszlányi Quadriatlon Középtávú rang
listaversenyt és a ZEL reklámügynökség 
Kupa váltóversenyt.

Az idei az első év, hogy minősítést lehet 
szerezni a triatlonnál is fiatalabb quadri
atlon sportágban (úszás, kajakozás, kerék
pározás, futás), s ennek második fordulója 
volt az oroszlányi erőpróba. Közel 40 induló 
(7 csapat és 9 egyéni) mérte össze tudását 
és felkészültségét a fullasztó kánikulában. 
2,5 km úszás, 10 km kajakozás, 50 km 
kerékpározás és 10 km futás megtétele 
volt a feladat.

A versenyen részt vett Vass Henriett 
quadriatlon junior világbajnok, Hóbor 
Andrea Európa Kupa győztes és jelen volt 
Hóbor Gyula, a Magyar Quadriatlon 
Szövetség elnöke is.

A forróság ellenére mindössze egy induló 
adta fel a versenyt, s ugyancsak egy volt, 
aki sérülés miatt kiesett. A próbák sikeres 
teljesítése nyomán a következő kategória
győzelmek születtek:

Jassó Zoltán (Vitái Club, Székesfehérvár) 
Hóbor Andrea (Acélszív, Dunaújváros) 
Vass Henriett (TFSE, Paks)
T örök  Illy és  L ászló  (A célszív , 

Dunaújváros)
Csapatversenyben (váltóban):
1. THAC Büfé - Vasért - Lénárd Team 

Tata
2. MTK - Budapest
3. “MARS” Oroszlány - ORTRI

(Forgács)
Támogatók voltak:

B író A u tós-M otoros  M agániskola, 
G yöngyszem  D ivatház, Fess Kft., 
Hexacarbon Kft., Item Kft., Nemesek György 
fe jv éd ő -g y á rtó , MSZDP O roszlány, 
Oroszlány Város Önkormányzata, Pedál 
k erék p árbo lt, Sa ldo Bt., San Tom aso 
Pizzéria, Stein Tésztaüzem, Szlezi B t, Távhó 
Kft., Vértesi Erőmű Rt., Zel Kft., Turbó 
Autósbolt, Takács Mihály, Czermann és Tsa. 
Kft., Castrol-Forrás Zámoly, Kéthetes, OTV

Sooters
S ZE R E T E T T E L  

K Ö S ZÖ N T JÜ K  A 
B Á N Y Á S Z O K A T !

Még tart a 20%-os 
kedvezményes áruvásár. 

Filmkidolgozások kedvező áron, 
jó  minőségben.

C rO - sto( K W

Papír, 
írószer, 

nyomtatvány

Sulikezdés előtt nagy 
tanszervásár!

Évnyitó után is szeretettel várjuk 
kedvező árainkkal vásárlóinkat. 

Gyerekeknek sikeres tanévet 
kívánunk.

KÉTHETES Oroszlányi független kéthetüap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt.
A kiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20, illetve Oroszlány, 

Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) 
Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.
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Oroszlányban is

Utazási Irodák

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne"
Független kéthetilap ü l. évfolyam 17. szám 1995. szeptember 8.

Válasszon őszi-tavaszi 
aj ánlatainkból!

F“ ny13. A
. .  Oroiilán; o

(Huber Uzletház) \  K" = u j
«  361-122/14-14

Vért izzad a város
Jövőre elkerülhetetlen a városban intézmény-megszüntetés

Dr. Sunyovszki Károly képviselő, 
Pénzügyi bizottsági elnök előterjesz
tése nyomán hívták össze augusztus 
28-án a rendkívüli testületi ülést. Az 
írásbeli anyag drámai képet festett a 
város helyzetéről, felvetette, hogy 
bekövetkezhet a pénzügyi csődhely
zet, aminek nyomán a város intéz
ményrendszere működésképtelenné 
válhat. Az előzményekről és a jövő  
esélyeiről kérdeztük a volt polgármes
tert.

-Mi indokolta az előterjesztés megtételét ?
-Egy hónapja jelentett problémát a 

városnak, hogy bizonytalan: megfizeti-e a 
Vértesi Erőmű Rt. a Környezetvédelmi 
Hatóság által kirótt 1995-ös bírság Orosz
lányra eső 30 százalékát, pontosabban 
annak elmaradt nagyobb részét, mintegy 
40 millió forintot. Az önkormányzat likvi
ditási tervében a bírság szeptemberi fel
tétlen beérkezésére épít, ami ha nem tör
ténik meg, fizetési nehézségek támadnak. 
Bizottságunkhetente foglalkozott a kérdés
sel, s mikor megfogalmazta az előterjesz

tést és kezdeményezte a rendkívüli ülést, 
még nem kapott megnyugtató választ.

-M ilyen in form ációkra alapozta a 
bizottság, hogy a Vért nem fog fizetni?

-A polgármester részt vett bizottságunk 
ülésein. Tudomásunk volt róla, hogy a bír
ságról amúgy későn megszületett határo
zatot a Vért azutolsó naponmegfellebbezte, 
és tájékoztatásunk szerint fizetési szán
dékot nem mutatott.

-Tudja, hogy miért?
-Nem.

0  folytatás a 2. oldalon

Bányásznapon a kérdésekre nem kaptak választ, de a szakszervezeti vezető optimista

Miniszteri csodálat a sorsukat eltűrőknek
Az idei bányásznapon mintha nem is ünnep lenne, hétköznapi arcát mutatta a város a pénteki megemlékezésen, s 

valamilyen “csoda” folytán azonos időpontra tették a tanévnyitókat és a központi ünnepségét.
Talán ezért még a felhők is nekikeserededtek, s megeredtek a "könnyei", pedig két miniszter is jelen volt a Fő téren.

Az ünnepség első részében Szálkái 
Sándor bányászati vezérigazgató-helyettes 
mintha ezt akarta volna cáfolni, hangoz
tatta, hogy a bányászatban dolgozóknak e 
nap igenis ünnep, egy évszázados mesterség 
szép ünnepe, melynekjelentőségét ma sem 
szabad lebecsülni.

Mint mondta, agazdaságossághatárain 
belül az iparágban dol
gozókon áll, hogy ki
használj ák-e lehetősé
geiket vagy sem. A kö
zel hatvanéves orosz
lányi bányászkodás 
rengeteg tapasztalatot 
halmozott fel, s ennek 
hasznosításával lehet
séges az oroszlányi bá
nyászat talpon mara
dása.

A gazdasági vezető 
után Suchman Tamás 
szocialista párti priva
tizációs miniszter be
szédében szólt arról, 
hogy az integrációban 
lévő bányák léte a pri
vatizáció által nincsve- 
szélyeztetve, mert 
olyan szerződéseket

kötöttek és kötnek, melyek a bányászatból 
élők létét, megélhetését nem veszélyezteti.

A valamikori 67 ezres ágazat mára 
csak 18500 főt foglalkoztat. Ezt a szintet 
meg kívánják őrizni, erre tettek ígéretet.

Szerinte nemcsak bányászati oldalon 
kell ésszerű intézkedéseket hozni, hanem 
az energiaszektor más területein is. Ez 

elsősorban az erőmű 
modernizáció során fog 
bekövetkezni.

A következőkben a 
már munkahelyüket 
elvesztettekről beszélt 
a miniszter, s szerinte 
mindent meg kell tenni 
egy európai színvonalú 
megélhetéshez, emberi 
élethez.

Beszéde további ré
szében csodálatát fejez
te ki a jelenlévőknek, a 
munkahelyüket elvesz
tőknek azért, mert nem 
elégedetlenkedtek, 
nem vonultak az ut
cára. Scsodálatátfejez- 
te ki azért is, mert tu
domásul vették, hogy 
vannak objektív törté

nések, s emberi hibák, amelyek felgyor
sítottak elkerülhetetlen folyamatokat, s 
ezáltal százezrek váltak munkanélkülivé 
és mintegy kétmillióan kerültek a létmini
mum alá. Szerinte a “szocialista dominan- 
ciájú” kormány mindent megtesz a negatív 
folyamatok lelassításáért.

Ezt követően Kovács István szakszer
vezeti vezető beszédében kijelentette, hogy 
kérdéseikre nem kapták meg a választ, de 
ő optimista, sharcolni fognak a dolgozókért. 
________________________________ MJF.

[ E szám kérdései]
- Szükséges lesz-e iskolát 

bezárni?
-Ki döntheti el a testületi 
ülések nyilvánosságát?

-Meddig éljenek a 
nyugdíjasok? 

-Hamisítvány, átverés?
-Hogyan tovább?

-Mit tegyenek a képviselők?
A válaszokat írásainkban 

megtalálják.
]
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V ért izzad a város
Jövőre elkerülhetetlen a városban intézmény-megszüntetés

Felelősség a városért

-Végül miért vonta vissza 
az ülésen az előterjesztést?

-Nekem csupán az volt a 
szándékom, hogy a képviselő- 
testület korrekt tájékoztatást 
kapj on arról, hogy a város fizető
képtelenné válhat. A képviselők 
ugyanis nem voltak tisztában 
ezzel. A helyzet megismertetése 
a Pénzügyi B izottság fe le 
lőssége volt és ebben teljesen 
egységesek voltunk. Csak 
közvetlenül a rendkívüli ülés 
előtt kaptam egyértelm ű 
választ a polgármestertől, hogy 
az önkormányzat szeptember 
el sej étől eleget tud tenni fizetési 
kötelezettségének, mert az erő
mű fizetni fog, ezért visszavon
tam az előteijesztést. A polgár- 
mester és a Vért vezérigazgató
jának ígérete nem kérdőjelez
hető meg.

-Milyennek ítéli, meg Ön a 
Vért és a város között kialakult 
viszonyt?

-Az elmúlt négy évben rend
kívüli módon megváltozott az a 
környezet, ami ezt a viszonyt 
meghatározza. Avárosjelenl égi 
gazdasági szerkezete sokkal 
centralizáltabb, mint valaha 
volt, így saját bevételeink nagy 
része meghatározó módon a 
Vért-re terhelődik. E mamut
cégfizetési kötelezettségei most 
jelentősen meghaladják azt, 
amit korábban kötelező volt 
adnia. (Négy év alatt a környe
zetvédelmi bírság és a helyi 
adók Oroszlánynak fizetendő 
összegei kb. megtízszereződ
tek.)

-Mindazonáltal erős konf
liktus az önkormányzat és a 
Vért között a kömyezetszeny- 
nyezés. F el erősödtek a szénosz- 
tályzó porkibocsátásával kap
csolatos problém ák. Széles 
körben telj ed az a meggyőződés, 
hogy bár van ott megfelelő tech
nológia a szűrésre, de költség
megtakarítás miatt nem tartj ák 
be az előírásokat. Ebből követ
kezően dől a szénpor Borbála
telepre és a Táncsics útra.

Emellett jelentősen szeny- 
nyezi a várost az erőmű kén
dioxid kibocsátása, valamint a 
fedetlen zagytérről elszabaduló 
pernye. Ezért tehát azt mon
dom: a bírság fizetése nem er
kölcsi kötelessége a Vért-nek. 
Mindezt figyelembe véve nem

megnyugtató, sőt a város szá
mára elfogadhatatlan, hogy az 
előzetes egyeztetés ellenére a 
Vért a határidő utolsó napján 
megfellebbezze a bírság össze
gét.

-A kialakult helyzet kapcsán 
többen -köztük jelenlegi testületi 
tagok is- felvetették, hogy Ön
nek, mint korábbi polgármester
nek is szerepe volt abban, hogy 
most a csőd kerülgeti a várost. 
Mennyire vezethető vissza az 
előző testület pénzügypolitiká
jára  a mostani áldatlan  
állapot?

-Úgy gondolom, hogy az első 
önkormányzati ciklus és az én 
polgármesteri tevékenységem 
értékel ése egy-két év múlva lesz 
időszerű, mint ahogyan nem 
volna reális az elmúlt időszak 
teljesítménye alapján megítélni 
a jelenlegi testület hatékony
ságát sem.

Egyébként tisztában vol
tunk vele, hogy döntéseink 
nyomán nehéz helyzetet örököl 
az önkormányzat következő 
ciklusa, mert az elhatározott 
fejlesztések terhei átnyúlnak 
és csökkentik a mozgásteret. 
De úgy éreztük, a beruházások 
megindítása halaszthatatlan, 
mert később már nem fog 
kínálkozni olyan kedvező 
környezet és lehetőségek, mint 
akkor. Ezek a fejlesztések kom
fortosabbá, vonzóbbá tették 
Oroszlányt.

A felvett hitelek nyomán az 
önkormányzat nettó adósság- 
szolgálata a költségvetés nomi

nálértékének változását figye
lembe véve az elmúlt öt évben 
megháromszorozódott.

Véleményem szerint ez még 
mindig a finanszírozhatóság 
határán belül van, noha jelen
tős terhet jelent.

Másrészt az önkormányzat 
idei költségvetése is jelentős 
részben beruházásokkal tervez, 
ezek visszafogásával (ami per
sze nem jó) még mindig teremt
hető elő fedezet.

A feszített pénzügyi hely
zetet még ez évben lereagál
hatja a testület az intézmény- 
rendszer erőteljes raciona
lizálásával, különösen figye
lembe véve az önként vállalt 
feladatok felülvizsgálatát. 
Mindez nem diadalmenet, de 
lehetséges eszköz a likviditás 
megőrzése érdekében.

Arra is fel kell hívjam a 
figyelmet, hogy az önkormány
zat finanszírozási gondjait nem 
a felvett hitelek törlesztése 
okozza elsősorban, hanem a 
kialakult intézménystruktúrá
val járó anyagi teher, ami egy 
csökkenő állami vissza jut
tatással találkozik szembe. Az 
intézmények fenntartásával 
járó költségek dinamikus, még 
az inflációt is meghaladó növe
kedése öli meg a költségvetést, 
nem a hitelek.

Nem utolsósorban sújtja a 
várost az is, hogy az ipar elhe
lyezkedéséből adódóan szinte 
semmit sem kapott az elmúlt 
évek állami vagyon jutta 
tásából.

-Állandóan felröppen egy 
általános iskola bezárásának 
híre. Mennyire mozog ez ügyben 
kényszerpályán a város? Jövőre 
elképzelhető egy ilyen lépés?

-Jövőre egészen bizonyosan 
nem növekszik a költségveté
sünk. A működésre fordítható 
összegek optimális esetben, 0 
beruházást és felújítást felté
telezve 5-8 százalékkal növe
kedhetnek, ami -tekintetbe vé
ve a 30 százalékos inflációt és 
azt, hogy az intézmények már 
nem tudnak tovább húzni a nad- 
rágszíjon- nem elég a város 
összes működési feladatára.

Városüzem eltetési szak
feladatokon már nem tudunk 
spórolni, sőt jövőre többet kell 
rá fordítani. A Szociális és 
Bölcsődei Szolgálat költség- 
vetése így is feszített, viszony
lag nagy pénz az oktatási 
ágazatban van.

Ezenkívül felmerülhet a 
Művel ődési Központ, az uszoda, 
a Váro si Tel eví zió, a sport támo- 
gatásának megvonása. Végső 
eszközként az intézm ény
bezárás jöhet szóba.

Molnár-Forgács

C  HÁZIASSZONYOK^ 
BOLTJA

(OTP-vel szemben) 
E U R O C A R D -M A ST E R C A R D  

B A N K K Á R T Y Á K  
ELF O G A D Á SA .

Vasárnap is nyitva 
^_____ 7-10 óráig!_____ J
f  “CERKA” "\

Papír, nyomtatvány, játékbolt

10%-os árengedménnyel 
füzetcsomag vásár.

Iskolatáskák, tanszerek és 
nyomtatványok olcsón 

kaphatók a Huber 
\ _______ Úzletházban!______y

A KÉTHETES-ben a
lakossági

apróhirdetés
ingyenes!

Éljen vele!
A vállalkozóknak is 

megéri, ha az 
oroszlányi 

KéTHETSS-ben 
hirdetnek!
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Rendkívüli testületi ülést tartottak

Valaki kizárta a nyilvánosságot

Szemben

Három témát tárgyaltak 
volna a képviselők, azonban a 
3. pont előadója, dr. Sunyovszki 
Károly Pénzügyi bizottsági 
elnök már az ülés elején vissza
vonta az önkormányzat pénzü
gyi helyzetéről szóló előterjesz
tését. (Tulajdonképpen evégett 
hívták össze a rendkívüli ülést.)

Indoklása szerint túl álta
lános címet adtak az anyagnak, 
holott az konkrétan a likviditási 
helyzetről kér tájékoztatást. (Az 
erőmű környezetvédelmi bírsá
gának meg nem fizetett 40 mil
liós része a csőd szélére juttatta 
a várost.) Amikor a bizottság 
megfogalmaz*3 3,7 előterjesz
tést, még nem KapoiA eiegenuo 
információt arról, hogy az ön- 
kormányzat szeptemberi kia
dásainak finanszírozása meg
történhet-e aggálytalanul. 
Azóta azonban egyértelmű vá
lasz érkezett, hogy a szeptem
beri és a teljes évi finanszírozás 
rendben lesz, ezért a téma tár
gyalása feleslegessé vált, és dr. 
Sunyovszki megelégszik azzal, 
ha a polgármester a következő 
ülésen szóbeli tájékoztatást ad 
az aktuális egyenlegről. Ezt a 
testület jóváhagyta.

Balogh György ezt követően 
szóvá tette, hogy a városi tv 
miért nem közvetíti élőben az 
ülést. Talán a hatalomnak azt 
a szándékát akarja segíteni, 
hogy a pénzügyi problémát csak 
kis körben beszéljék meg? 
Szerinte ezzel érintőlegesen 
csorbát szenved a szabad tájé
koztatás, a demokrácia.

Székely Antal polgármester 
úgy válaszolt, hogy csak az első 
téma, az Általános Rendezési 
Terv (ART) módosítása vihető 
a nyilvánosság elé, míg a telek
eladás ügye és a pénzügyi hely
zet, -ami szerinte a testület 
működési szabályzata értel
mében hatósági ügy- zárt tár
gyalást kíván. így a nyílt ülés 
várhatóan pár perces időtar
tamára nem célszerű rendes 
adásnapon teljes technikával 
kivonulni az OTV-nek.

(Arról nem esett szó, honnan 
tudta a televízió, amit még a 
képviselők sem, hogy ti. az ülés 
nagyobb része zárt lesz. Ezt 
egyébként csak a testület szavaz
hatja meg.)

Balogh György viszontvá
laszában rámutatott, hogy mint 
az előterjesztő is elmondta, nem 
hatósági ügyről van szó, hanem

finanszírozásiról, ami nem 
igényelt volna zárt tárgyalást.

Székely Antal a folytatás
ban tájékoztatta a képviselőket 
a visszavont előterjesztéssel 
kapcsolatos helyzetről, amit 
ekkor már finanszírozási jellegű 
gondnak nevezett. Elmondta,

A  megszegett ígéret

Ez év elején a városi tv ak
kori főszerkesztője már egyszer 
- pénzügyi okokra hivatkozva - 
megfosztotta a város érdeklő
dőit attól, hogy élő, egyenes 
adásban nézhessék a képvi
selő-testületi ülést.

Ezután egyezség született 
arról, hogy a tv a nyilvános ü- 
léseket m indig közvetíteni 
fogja.

Nos, most újból megtette a 
TV jelen legi főszerkesztője, 
hogy valakire hallgatva nem 
közvetítette a képviselők 
tárgyalását. (Mi változott?)

Valakik, valamiért nem sze
rették volna, ha a város lakói 
tudomást szereznek arról, hogy 
csehül állunk. Mármint pénz
ügyileg.

Ez már önmagában baj, de az 
még inkább, hogy azok, akik a 
szabad, objektív tájékoztatásra 
tették fel életüket, elhitték azt, 
amit még a képviselők sem tud
tak, mármint nem lesz nyilvá
nos az ülés.

S ez a legnagyobb baj. Mert 
ezek után kétségessé válhat a 
város közszolgálati televízió
jának objektivitása.

Valóban a köz érdekében, 
vagy pártpolitikai, hivatali, 
gazdasági érdekből készítenek 
el egy-egy anyagot?

hogy az elmúlt héten lefoly
tatott tárgyalások eredm é
nyeként az önkormányzat fize
tőképessége helyreáll, a Vért 
ígéretet tett a bírság mielőbbi 
rendezésére.

Újra Balogh György kért 
szót, aki felvetette, hogy az

oroszlányi erőmű felvállalt 7 
millió forintos belső fejleszté
sének (frekvencia-kapcsoló) 
késlekedése akadályozza a vá
rosban az 50 millió forintért 
- szénsegélyből megkezdett - 
távhőkorszerűsítés működ
tetését.

A polgárm ester írásbeli 
választ ígért.

Ezután rátértek a következő 
napirendi pontra, amelyben 
módosították az ART-t, hogy a
4. számú iskola m elletti 
területen megépülhessen egy 
bevásárlóközpont. Több cég tett 
ide a jánlatot, többek közt 
Németország legnagyobb élel
miszerláncolata, akivel biztos
nak látszó üzletet lehet kötni - 
a cég vállalja a terepalakítás 
költségeit is. A testület egy
hangúan módosította a rende
letet.

A zárt ülésen hozzájárultak 
a mintegy 8600 négyzetméteres 
terület eladásához: 1300 forint/ 
négyzetméter áron. F.
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A z  oroszlányi önkor

m ányzat tudom ányos 
konferenciát rendez Maj- 
kon a kastély és környéke 
történelméről.

A program ban előa
dások, kiállítás és hang
verseny szerepelnek.

Az előadók között talál
ható dr. Köpeczi Béla 
akadém ikus, volt kul
tuszminiszter, aki a ka
in aldúliak és a Rákóczink 
kapcsolatáról tart elő
adást, dr. Fülöp Éva 
régész, aki a tatai Eszter- 
házy-uradalom és Majk 
kap csolatáról szól, és 
Ortutay András, aki a 
m ajki kolostor sorsát 
ismerteti a rend felosz
latása utáni időszakból.

Ezenkívül még számos 
előadó szólal fel, így Marc 
Lucas, prof. dr. Zachar 
József és még mások is.

A konferencia vendége 
lesz a francia Yerres vá
ros polgármestere, aki 
Oroszlány polgármeste
rével, Székely Antallal 
nyitja meg a rendez
vényt.

KERÉKPÁROSOK BOLTJA
O roszlá n y , H a ra sz th eg y i u . 7 . 8 3 6 1 -6 0 5  

Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-17 óráig.
Új és használt kerékpárok, kerékpáralkatrészek, 

kiegészítők, kerékpár és motorkerékpár 
tömlők és köpenyek árusítása.

ORTRI és Preventív Humán Misszió egyesületi tagok 5-10% 
kedvezménnyel vásárolhatnak! 

V iszo n te la d ó k a t is  k is zo lg á lu n k !
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Schalkhammer Antal BDSZSZ vezető Oroszlányban

A pénzügyminiszter szerint tűi 
sokáig élnek a nyugdíjasok

A bányászok után, az erőművesek következnek
A pénzügyminisztérium 

számításai alapján bizonyí
tott tény, hogy Magyarorszá
gon túl sokáig élnek a nyug
díjasok, közölte az ország- 
gyűlés MSZP-frakciójában a 
pénzügyminiszter - mond
ta S ch a lk h a m m er  A n ta l  
azon a fórumon, ahol az 
oroszlányi bányász és vil
lamosipari szakszervezeti, 
és Vért-vezetőkkel talál
kozott. Egyből hozzátette, 
hogy e megállapítást hall
gatni viccnek is rossz. A  
teremben hirtelen feltörő 
moraj igazolta állítását.

(A találkozó a helyi tv jóvol
tából tetemes késéssel kezdő
dött, mert a megtelt teremben 
várni kellett egy tv-s interjúra.)

A szakszervezeti vezető, 
országgyűlési képviselő beszélt 
a privatizáció eddigi és a 
következő időszak eseményei
ről.

Elmondta, hogy az 1990-ben 
meglévő 3200 milliárdos állami 
vagyonból mára már csak 1400 
milliárd forintnyi van meg, s 
szerinte kutakodni kellene, 
hová lett a többi, mert csak kis 
rész került be a költségvetésbe.

Szerinte bűnös módon 
elherdálták a vagyont. A ma 
még négy-öt cégben meglévő 
1100 milliárdnyi értéket nem 
engedik elherdálni (MÓL, 
MVM Rt., MATÁV).

U gyanakkor úgy véli, 
elkerülhetetlen a privatizáció, 
s ennek során az oroszlányi 
vertikumot is érinteni fogja a 
m agánosítás. Ez nem lesz 
diadalmenet, mosolyszünetek 
is lehetségesek lesznek a 
szakszervezetek és a Vért 
vezetése között, hiszen szerinte 
komoly érdeklődés várható a 
cég iránt is.

Ez azonban most már nem 
a bányászati, hanem a villa
mos áramot termelő oldalon fog 
jelentős létszámleépítést jelen
teni. Nyugaton egy 500 MW-os 
blokkot 38 ember üzemeltet, 
míg nálunk 1000-1500 fő. Ezt a

befektető nem fogja tűrni, s 
autom atizálással, elektro
nizálással fogja kiváltani a dol
gozókat, valamint a nem köz
vetlenül a termeléssel foglal
kozók gazdasági társaságokba 
mennek ki, s szolgáltatást 
fognak végezni az erőműnek.

Oroszlány esetében elkép
zelhetőnek tartja egy (orosz
lányi) erőmű - (márkushegyi) 
bánya kistérségi vertikum 
létrejöttét, s a Vért-ről leválna 
a tatabányai vertikum.

Szerinte az oroszlányi szén
bázison bizto s helye van az ener
giatermelésben az erőműnek.

A város továbbra is legmeg
határozóbb munkáltatója a 
bányászatra épülő energia- 
termelő cég marad, hiszen 
sokáig képes lesz kiszolgálni az 
energiaszektort a térségben 
található szénmező. A városnak 
ezenkívül nagyon kicsi a 
mozgástere, hiszen ide más 
nagyipar nem fog települni.

Itt tért ki arra, hogy ezek az

átalakulások  nem lesznek 
konfliktusmentesek, s a szak- 
szervezetek mindent megtesz
nek a dolgozók érdekeinek 
megvédéséért.

A  már meglévő szociális 
vagyonok esetében ragaszkod
nak ahhoz, hogy az új tulaj
donosok azokat tovább működ
tessék, hiszen ha átadnák 
azokat pl. a szakszerveze
teknek. Vagyon lenne, de fenn
tartani már nem lehetne.

M.F.

Citresn-díj i  R á k ié it  F e re n c  űf 
építőinek, s a parlagfű termesztőinek

Nem is olyan régen írtunk 
a Rákóczi út átépítéséről.

Ebben beszámoltunk arról, 
hogy ha gondokkal terhelten 
is, de halad az építkezés és ez 
év augusztus végére készen lesz 
az átalakítás.

Nos túl vagyunk már a 
nyáron, elmúlt a kánikula, a 
fecskék is kezdenek lassan 
költözni, de még mindig nem 
készültek el a munkálatokkal.

így szerkesztőségünk ezen
nel a Citrom-díjjal tünteti ki 
a beruházót, a Közúti Igazgató
ságot, és a kivitelezőt a tata- 
bányi URBÁNUS káeftét. 
Mindketten megérdemlik.

Ezek után már a terveknek 
megfelelően lehet konferenciát 
szervezni, skiadványbanismer- 
tetni az átépítés történetét.

Ugyancsak a Citrom- díjat 
ítéltük oda annak, aki a 4. sz. 
iskola melletti területen parlag

füvet “termeszt”.
E "nemes" portéka úgy lát

szik, jobban fizet, mint az őszi 
árpa, vagy a lucerna, s ezért tű
ri el a terület használója a 
gyomnövényt az egyikiskolánk 
tőszomszédságában.

Természetesen e díj bizo
nyos mértékig megilleti azokat 
a hivatalnokokat is, akik nem 
tudnak, vagy akarnak időben 
intézkedni a parlagfű irtásáról 
itt és a város más részén.

Ámbár lehet, hogy az iskolá
sokkal szeretnék szálanként 
kihuzigáltatni, s ezért várták 
meg az iskolakezdést, s a közeli 
virágzást.

Emlékműrongálás
Talán az egyetlen köztéri mű

alkotás Oroszlányban, amely át
vészelte a rendszerváltást: a ha- 
raszthegyi parkban álló II. világ- 
háborús emlékmű. 1958-ban az 
elhunyt szovjet katonák emlé
kére avatták fel Apró Antal jelen
létében, néhány éve pedig "átmi
nősítették" valamennyi világhábo
rús áldozat mementójává. Valaki
nek azonban még ez is szúrta a 
szem ét, mert a közelm últban 
megrongálta.Az elkövető való
színűleg éppoly tudathasadásos 
állapotban van, mint amilyenné 
az emléktábla vált tettének követ
keztében.
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

la  ufík9 mint messiások
Gondolatok egy hamisítás ürügyén

Ha ufók nem is, de az 
ufóláz ismét bizonyosan a 
nyakunkon van. Nálunk  
egyelőre csak beharangoz
ták, de a külföldi műholdas 
csatornákon már le is sugá
rozták azt a “dokumentum
filmet”, amelyben korabeli 
amatőrfilm kockái tanús
kodnak egy 1947-ben az USA 
Új-Mexikó államában lezu
hant "csészealj" maradvá
nyairól és a benne talált föl
dönkívüli emberszabásúak 
teteméről és boncolásáról.

Kémballon volt
Mielőtt a film m el fogla l

koznánk, összegezzük röviden 
a hivatalos tényeket, amiket az 
Élet és Tudomány a New 
Scientist nyomán közzé adott. 
Eszerint légi katasztrófa va
lóban történt 1947-ben Új- 
Mexikó Roswell kerületében, 
amit akkor egy meteorológiai 
ballon szerencsétlenségével 
magyaráztak. A tavaly megin
dult hivatalos vizsgálat közben 
azonban a légierő beismerte, 
hogy ez hazugság, valójában egy 
kémballon zuhant le, amelynek 
szovjet nukleáris kísérletekről 
kellett volna adatokat gyűjte
nie. Az ügyben nyomozó ameri
kai Tényfeltáró Hivatal nem 
talált ezzel az utóbbi állítással 
ellentétes adatokat.

Nos, nem tudom, kinek volt 
szerencséje megtekinteni az 
esetről szóló filmet. Jómagam 
augusztus 28-án este a német 
nyelvű RTL csatornán bukkan
tam rá. A nagyjából félórás film 
első perceiről lemaradtam, de 
még így is láthattam azokat a 
bizonyos képeket a kipurcant 
űrlényről. Nem beszélek néme
tül, de ez a legkevesebb, hiszen 
a fekete-fehér képek magukért 
beszélnek, hitelességükmegíté- 
lésében a szövegkörítés lényeg
telen. Márpedig a bemutatottak 
alapján kategorikusan ki me
rem jelenteni, hogy az amatőr
film közönséges hamisítvány.

Egy homályos pont
A boncasztalon fekvő (nő

nemű?) földönkívüli pucér 
“hullája” csak bábu. Első lá
tásra valóságosnak és 
Spielberg filmjében is megje

lenített apró termetű, nagy fejű 
és szeműlényekhez hasonlónak 
tetszik az E.T. tetem. Ám a 
gyanút az kelti fel, hogy a felvé
telek csak addig élesek (tehát 
jól láthatóak), amíg totálképet, 
vagyis a bábut és körötte mata
tó védőruhás boncnoktudó- 
sokat mutatja a kamera. Mi
helyt közeli plánra váltanak(pl. 
a szétfűrészelt koponyából ki
vett agyat vagy a mellkasból 
kiem elt ism eretlen szervet 
látjuk), akkor homályos a kép, 
tehát a belső szervek alakja, 
részletei nem kivehetőek. Ez 
pedig nem lehet a véletlen mű
ve. Nem lehet az, hogy az opera
tőr csak a tág plánokat készítse 
élesre (még ha mondjuk ideges 
is), a közelieket pedig egytől 
egyig homályosra. Ez a tenden
ciózushiba hivatott a hamisítás 
elfedésére. A bábut ugyanis 
nyilván telepakolták minden
féle állatból kioperált belső 
szervvel, netán egyenest a hen
testől szereztek be egy kis ser
tésszívet, tüdőt, meg valahon- 
nét majomagyvelőt és egye
beket, s mindezt belegyömö
szölték (talán egy filmes trükk
mester által kreált) gumiba
bába. Ha ezek a szervek élesen 
látszottak volna a felvételen, 
akkor egy hozzáértő szakember 
könnyedén megcáfolhatta volna 
az űrhajótörött valódiságát. így 
a lebukást megelőzendő, a film
készítők ügyesen(?) áthidalták 
ezt a támadható pontot.

Akár az olajfalók...
Emlékeztet engem a film egy 

néhány évvel ezelőtti, hasonló
an nagy átverésre. A csehek 
készítettek Olajfalók címmel 
egy Magyarországon is bemuta
tott áldokumentumfilmet, a- 
mely olyan, eddig fel nem fede
zett patkányszerű állatról szólt, 
ami előszeretettel fogyasztja 
(egyes baktériumokon kívül 
páratlanul) a kőolajat és annak 
származékait. Ügyesen megcsi
nált film volt, milliókat beug- 
rasztott, tudományos vitákat 
gerjesztett, de a stáb később 
beismerte, hogy csalt, az egész 
csupán kitaláció. Nem vagyok 
benne biztos, hogy a mi állító
lagos ufóbalesetünk körüli her
cehurca esetében is erre számít
hatunk. A készítők, forgalma

zók minden bőrt le fognak nyúz
ni a filmről és tisztes összeget 
vágnak zsebre a nézettséget fo
kozni kívánó tévétársaságok
tól. Hiszen ezért készült a többi 
hülye és hülyítő szenzációhaj- 
hász ufófilm is, amiben merő 
véletlenségből csupa rosszul 
rögzített, elrontott, amatőr és 
sajnos, nem jól kivehető képet 
tudnak csak bemutatni ufóék 
földi száguldozásairól. (Egyéb
ként az ufófénykép előállítása 
a legegyszerűbb, házi labortech
nikával is kivitelezhető fela
dat.)

A dolgok egyik oldala, amikor 
szenzáció- és pénzkergetéstől 
hajtva fizetett statisztákkal 
(egy kis pénzért mindenre kap
ható az ember) élménybeszámo- 
lós filmsztorikat, hamis bizo
nyítékokat gyártanak az ide- 
geneknyomairól ésa velükmeg- 
esett találkozásokról. Azok 
pedig, akik hasonlókat sznob 
könyvekben és újságcikkekben 
világgá kürtőinek, m indig 
olyas-félére hivatkoznak, amit 
az olvasó nem tud ellenőrizni.

Hiszen meg tudja-e kérdezni 
a magyar olvasó mondjuk az 
alabamai Mr. Perkinst, hogy 
ugyan már tényleg leszállt-e az 
a fránya ufó a káposztafóldjére. 
Nos, ezzel élnek vissza egyes 
suta firkászok.

“Mariska néni 
effektus”

Aztán ott van még a “helyi 
eset” is, amikor pl. Mariska né
ni Sárisápon ufót lát a tornácról 
tollfosztás közben. Szegény 
életében nem hallott még a 
fényes bukdácsoló műholdak
ról, éjszaka kivilágított repülő
gépekről, visszazuhanó izzó ra
kétafokozatokról, sarki fényről, 
a bolygók és csillagok pisláko
lásáról, világító felhőkről. Hát 
persze, hogy ufót látott! A “já 
ratlan” újságíró meg híven köz
readja az esetet, véletlenül per
sze a címoldalon. Hiába mondja 
el a csillagász, hogy ő már sok 
éjszakát végiggubbasztott a 
csillagos ég alatt, de még nem 
volt szerencséje a kis zöld (vagy 
akármilyen) emberkékhez.

A sok vetület közül érdemes 
még a titkos programtényezőt 
is megemlíteni. A hidegháború

alatt kül önösen,demaisérdeke 
a nemzeteknek magas techni
kai színvonalú hadászati, védel
mi és kém légi-űreszközeik fej
lesztésének, hadrendbeállítá
sának titokban tartása. Erre jó 
példa a cikk elején említett 
kémballon. De felhozhatjuk az 
amerikai DC-X rakétaprogra
mot, a lopakodókat vagy az egy
szerűen csak feketéknek neve
zett műholdakat, amelyeknek 
annyira titkos küldetésük van, 
hogy egyetlen ország sem ismeri 
el, hogy ő bocsátotta volna fel, s 
ilyen értelem ben akár föl
dönkívüli minősítést is kaphat
nak. Mindezzel azt akarom 
mondani, hogy egy balesetnél 
vagy ismeretlen repülő tárgy 
észlelésénél néha érdeke lehet 
az államnak az ufóverzió, hi
szen ezzel eltussolhatja titkos 
eszközei nyilvánosságra hoza
talát.

Korpa közt elvesz a 
búza

M élységesen szkeptikus 
vagyok UFO-ügyben, noha ez 
nem jelenti azt, hogy nem 
töltene el izgalom m al és 
örömmel, ha idegen civilizáció 
küldöttei valóban meglátogat
nák a Földet, netán felvennék 
velünk a kapcsolatot. Akkor 
végre megszűnne magányos
ságérzetünk ,nem látnánk 
olyan pesszimistán a jövőt, s 
talán jobban megértenénk a 
múltunkat, gyökereinket.

Azt nem állítom, hogy egészen 
biztosan nem jártak, járnak 
bolygónkon idegen lények. Azt 
viszont igen, hogy e cikk apro
pója és más hírverések tömege 
csalás. Addig pedig, amíg üzleti 
érdekből és feltűnési viszketeg- 
ségből a korpa közt elvész a bú
za, mi magunk akadályozzuk 
meg, hogy ablakot nyithassunk 
a világegyetemre ésbizonyossá- 
got szerezhessünk a fejlődés 
értelméről. Úgy kapaszkodunk 
a fóldönkívüliek mítoszába, 
mintha ők megváltók lennének, 
akik majd egycsapásra elintéz
nek mindent, amivel mi kép
telenek vagyunk megbirkózni 
ezen a nyavalyás földgolyón. 
Pedig egyelőre csak magunkra 
számíthatunk...

Forgács József
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Ho§yan tovább... ?
___________________________ 3. rész___________________________
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A fejlesztési program har
madik nagy eleme a környezet
védelem szempontjainak érvé
nyesítése. Az egészséges környe
zethez való alkotmányosjog nem 
csak az itt élők szempontjából 
fontos, hanem a város jövőjének 
alakulását is jelentősen befo
lyásolhatja a környezet áll apota. 
Sajnos, a már meglévő ipari üze
mek környezetszennyező tevé
kenységét önkormányzati esz
közökkel vajmi kevéssé tudjuk 
befolyásolni, de a szolgáltatási 
és lakossági szférában keletkező 
problémák kezelésére van lehe
tőség. A levegőszennyezettség 
csökkentésére a 1 akások hőener
giával való ellátásának fejlesz- 
tésenapirenden van. Szerencsés 
a helyzet: választhatunk a már 
meglévő, szabad kapacitásokkal 
rendelkező, európai színvonalon 
működő távfűtés, vagy a város 
határát már elért földgázháló
zat fejlesztése közül esetleg oly 
módon is, hogy az ellátandó vá
rosrész sajátosságait figyelembe 
véve választjuk ki az adott terü
letre érvényes legjobb megol
dást. A döntés előtt két alapvető 
kérdésre kell megtalálni a vá
laszt: a két energiahordozó alap
vezetékeinek kiépítése milyen 
költségeket em észtene fel, 
valamint várhatóan milyen 
költségek terhelik a fogyasztót 
a szolgáltatás igénybevétele 
során. A probléma természe
tesen ennél sokkal bonyolul
tabb, minthogy e két szempont 
szerint lehessen megnyugta
tóan dönteni. Mindenesetre az 
erre hivatott, energiaügyekkel 
foglalkozó ideiglenes bizottság 
várhatóan szeptember közepéig 
megteszi javaslatát a képviselő- 
testület felé.

További környezetvédelmi 
tevékenységünk elsősorban az 
infrastruktúra továbbfejlesz
tése irányában hat. Terveink 
szerint 1997-re megvalósul a tel
jes ellátottság a szennyvízcsa
torna-hálózatban. A föld alá 
építkezés után feltétlenül szük
ség lesz az úthálózat fejleszté
sére. A közművesítésekkel tönk- 
retettburkolatokjavítása, ama- 
kadámutak portalanítása szük
ségszerű, csökkentve ezzel lakó
területek zaj- és porterhelését. 
Ezen túlmenően a városfejlődés 
szükségessé teszi új utcák, utak 
létesítését is. Az egyes város
részek laza kapcsolata miatt 
túlterhelt kiemelt közlekedési 
vonalak tehermentesítése nem 
halasztható sokáig.

Épített környezetünk meg
újítása éppúgy fontos feladat, 
mint környezetünk védelme. A 
cél, amelyet kitűztünk magunk 
elé, nevezetesen kistérségi köz

ponttá alakítani a hajdani bá
nyászvárost, építészeti, város- 
rendezési beavatkozásokat is 
igényel. A legégetőbb feladat egy 
funkciójában is igazi városköz
pont kialakítása. Erre a célra a 
legjobb adottságokkal az óváros 
rendelkezik. Rehabilitációját 
mielőbb meg kell kezdeni. Az 
első fecske a "zöld tömb" lehetne, 
ha sikerre vezetnének azok a 
tárgyalások, amelyek immár 
egy éve folynak az épület meg
mentése érdekében. Az elkép
zelések szerint mintegy negy
ven nagy alapterületű, magas 
műszaki színvonalon kialakított 
lakás kapna benne helyet. A 
Fürst Sándor utcai homlokzat 
földszintjén irodák, esetleg 
üzletek helyezkednének el. Az 
egyes önálló rendeltetésű egysé
gekben megvalósítható lenne a 
közüzemi szolgáltatások teljes 
mérhetősége, korrekt üzemel
tetési viszonyokat teremtve ez
zel. A lakások belső komfortjá
nak kialakítása a leendő lakók 
igényeitől függ majd, hiszen lesz 
lehetőség elképzeléseik kifej
tésére.

Nagyon bízom abban, hogy 
lesz energiánk a rehabilitáció 
folytatásához is. Még az idén 
sor kerülhet a Fürst Sándor utca 
utcaképének védetté nyilvánítá
sára. Erre azért van szükség, 
hogy a lakóépületek előbb vagy 
utóbb sorra kerülő homlokzat
felújítását figyelemmel kísér
hessük. Pótolhatatlan vesztesé
geket okozhat egy nem megfele
lően kiválasztott szín, vagy a 
felújítás címén leverésre kerülő 
díszítés. Erre sajnos már volt 
példa a közelmúltban egyik 
középületünk felújítása során.

Megoldást kell találni az er
kölcsileg teljesmértékben amor
tizálódott lakótelepi lakásállo
mány megújítására. A többsé
gében kétszobás lakások nem 
nyújtanak igazi életteret egy 
négyfős család számára. Egyen
lőre más megoldást nem látok, 
mint a családi házas lakóterüle
tek számának, minőségének nö
velését. Ha az önkormányzat 
esetleg más ösztönzőt is találna, 
megindulna egy egészséges la
kásmobilizáció, amely sokat 
segíthetne a városban lakók 
életminőségén.

A városi jólét fontos ténye
zője a szolgáltatások száma, 
minősége. Ajeleni égi állapot sok 
kívánnivalót hagy maga után. 
Véleményem szerint az önkor
mányzat ezen a területen a vál
lalkozók számára mind vonzóbb 
körülmények megteremtésével 
tehet a legtöbbet.

Biztos sokakban felmerült 
az a kérdés, hogy honnan lesz 
minderre pénz, lehet-e finanszí
rozni ezeket az utópisztikusnak 
tűnő elképzeléseket ? Miért kell 
olyan terveket megfogalmazni, 
amelyek megvalósítására belát
ható időn belül biztosan nem 
lesz anyagi lehetőség?

Nos, a kérdések jogosak, de 
nem megválaszolhatatlanok. A 
településfejlesztés természete
sen költséges szórakozás, 
ugyanakkor korántsem annyi
ra, mint ahogy azt sokan gon
dolják. Az általam felvázolt 
fejlesztési program megvalósí
tása természetesen utópia, ha 
mindent a város akarna megva
lósítani, ráadásul azonnal. Ez 
azonban nem így működik. A 
településfejlesztési tervek álta
lában három idősíkon fogal
mazzák meg a végrehajtandó 
feladatokat: rövid távon, amely 
ötéves, közép távon, amely tíz
tizenöt éves, valamint hosszú 
távon, amely huszonöt-harminc
éves intervallumot jelent. Az 
önkormányzatnak tehát mindig 
az adott időszakban megvalósí
tandó feladatra kell összpon
tosítania. Véleményem szerint 
a városfejlesztésben sokkal na
gyobb szerepe van az eltökélt- 
tségnek, következetességnek, 
mintáz anyagiaknak. Példaként 
szeretném megemlíteni a város 
közművesítési programját. A 
nyolcvanas évek közepén kez
dődött meg a Borbála-telep csa
tornázása. Azóta minden évben 
történt csatornahálózat-építés 
a városban, függetlenül az ön- 
kormányzat éppen aktuális 
pénzügyi helyzetétől. Ezért szá
momra elsősorban az a fontos, 
hogy a megfogalmazott felada
tok, elképzelések valóban szol
gálják a város fejlődését, vala
mint az, hogy pártpolitikai érde
kek ne befolyásolják alapvetően. 
A településfejlesztési folyama
tok nem képesek alkalmazkodni

a jelenleg érvényes négyéves 
váltáshoz.

Ha négyévenként újra kell 
gondolni a fejlesztés irányait, 
akkor az pont arra jó, hogy ha
ladás helyett egy helyben to
pogjunk.

Oroszlány a történelem folya
mán többször élt át kényszerű 
változásokat, legutóbb 1954- 
ben, amikor bányászváros lett. 
Most úgy tűnik, újrakezdés előtt 
áll, de ezúttal saját elhatáro
zásból további fejlődése érde
kében alapvető változásokat kell 
végrehajtania. Ennek ered
ménye nagyban függ lakosai 
kitartásától, vállalkozókész
ségétől, a városba vetett bizal
mától.

Mondják, ahol templomot 
építenek, ott bíznak az emberek 
a jövőben. Oroszlányban épp 
tavaly szenteltek föl egyet.
Olvasói vélem ény az előzőrészhez

Vigyázat Oroszlány!
... JókSpitznerCsaba gondo

latai a bíróság, a földhivatal, a 
vasútvonal Oroszlány-Mór kö
zötti kiépítése, a kulturális léte- 
sítményekhelyrehozatala, a kie
melkedő helyet elfoglaló majki 
műemlék-együttes, vagy az ipari 
park létrejöttéről.

így ír: “Ez pedig feltétlenül 
fontos az erős polgárság megte- 
remtődéséhez, ami a város lété
nek egyik alapfeltétele.” De 
mindez nem érhető el a mun
kásság nélkül. Mert ki látogatja 
ezeket az intézményeket, ki vá
sárol a sorban megnyíló bol
tokban, ki utazik és miből?

Elsősorban munkahelyek 
kellenek!

Ugyanakkor városunk kör
nyezete gazos, elhanyagolt, min
dez elképesztő látványt nyújt.

Tudom, kevés a pénz, minden 
drága, de gazdálkodjanak oko
san, s ez a képviselők felelőssé
ge . A képvi sel ő uraké, akik közül 
kevésneklehetahangjáthallani 
a testületi üléseken. A körze
temben én nem ismerem, nem 
találkoztam a képviselőnkkel.

Pedigjó lenne, ha a képviselő 
urak magukénak éreznék a vá
rost, és tennének már annak ér
dekében, hogy az eddig megfo
galmazott és elfogadott rendele
teket betartassák, ne pedig csak 
új tervekről beszéljenek.

Ebből több haszna lenne a 
városnak. Ne “fárasszanak” a 
választott képviselők minket, 
mi konkrét cselekvést követe
lünk tőlük!

A cikkben leírtakjó lenne, ha 
megvalósulnának, igaz, nem 
nekünk, hanem gyerekeinknek, 
unokáinknak.

Török Vilmosné
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Segítségre várnak!
Máraz 1995-ös költségvetés

nél látszott, hogy a Szociális és 
Bölcsődei Szolgálat tetemes 
finanszírozási hiánnyal néz az 
év feladatai elé, ezért mind
kettő minimumigénnyel készí
tette el saját költségvetését. Am 
hiába húzott tovább az évek óta 
feszes nadrágszíjon, milliók 
hiányoznak ahhoz, hogy kihúz
hassa az év végéig. (Takarék
lángon is csupán októberig futja 
a működésre.)

Jelenleg a minimális ellátást 
is csak a minimumon tudják 
nyújtani, s egyes ellátási for
mákban messze nem tudnak 
megfelelni a szakmai követel
ményeknek. Költségvetésükből 
mindössze a dolgozók bérére, 
annak járniékaira, a rezsire és 
a rászorulók étkeztetésére futja. 
Az önkorm ányzati döntést 
megelőzve, a dolgozók mentő
akciót kezdeményeztek. Közér
dekű kötelezettségvállalási 
számlát hoztak létre, amire 
mindenki felajánlott egy bizo
nyos összeget. A számla ugyan

úgy működik, mint egy közér
dekű alapítvány, csak formailag 
lényegesen egyszerűbb. Keresik 
és várják a segíteni tudó és 
akaró embereket, cégeket. Nem
csak pénzbeli támogatásra 
szám ítanak. Várnak olyan 
vállalkozó szakembereket, akik 
segítenének épületek renová
lásában, karbantartásában, 
rendezvények támogatásában.

A Bölcsődei Szolgálatnál 
semmivel sem rózsásabb a 
helyzet. Otta dolgozóka szülők
kel közösen nyitottak számlát, 
hogy a remény egy csöppnyi 
lángocskáját meggyújtsák a 
sötét alagútban.

A szám laszám , amire a 
felajánlásokat várják:

Szociális Szolgálat: 
“BIZTONSÁG” (OTP Bank) 
742-1216-0

Bölcsődei Szolgálat: 
“GYERMEKMOSOLY” (OTP 
Bank) 742-1214-6

Forgács

f _
A KSYM&7SS kiadója az újság árusítására 

árusokat keres.
([Diákok is jeBeratkezhefmiek!) 

-Jelentkezni leket a szerkesztőségben .

H u b e r
ÜZLETHÁZ 

Dekton-in 3 kg 549.' 
Dekton-in 8 kg 1088.' 
Dekton-in 25 kg

3102.-
Műpadló 2 m-es

1735.-
Dekton-ex külső 

homlokzatfestéket 
20.000 Ft felett 

nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki.

Irodának, 
üzletnek 

helyiségek 
kiadók. 

Fürst S. u. 20.
m

361-122/27-88

KAPOCS Műszaki bolt
n ép ek  barátsága u. 6/a. 

(L a k á ssz ö v e tk e z e t é p ü le te )

Kisgépeit (EAO, Festő, 
BOSCtl, METABO, Sfí/LJ 
Lakatok, ajtó- és  ablak- 

kilincsek, biztonsági zárak, 
zárcim kék, bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok és  
kéziszerszámolt. 

Kedvező árakkal váijuk 
Ö nöketl 

Nyitva tartás: 
h étfő tő l-p én tek ig : 

8 -12  és  13-17 óráig, 
szom baton : 8 -1 2  óráig

Vagyonvédelmi
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
B iz to n sá g b a n  akarja  tartani 

é r té k e it?  L akást ú jít  fe l?  
S zere t b a rk á cso ln i?  

M indehhez k ínálunk  : 
Kapcsolók, dugafjak 210.-től 
Izzók (25, 40, 60 W) 51.-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Zárak, zárbetétek.

Nyitva tartás: 
h é tfő tő l-p é n te k ig :

8 -1 2  é s  13 -17  ó rá ig  
s z o m b a to n : 8 -1 2  ó rá ig .

A Művelődési 
(Központ és 
Könyvtár 

szeptemberi 
programjai

9. 14-18-ig Gyógyítás Napja 
9. 1745 Top film: Gyilkosság 

szexhívásra (18 éven felül!) 
12. 1745 Top film: Vírus 
15. 1400 Napközis mozi
15. 1700 Kiállítás megnyitó

Wanda Skowrov: 
Papírkivágások 

IX. 15. -X. 5-ig látogatható
16. 1745 Top film: The Shadow -

Az árnyék 
19. 1745 Top film: ED WOOD

ITT ÖN IS 
HIRDETHETETT VOLNA!

Megrendelő
Alulírott megrendelem az oroszlányi KÉTHETES lapot 1995.
........................................ -tői egy évre (fél évre, negyedévre)
..........  példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelezni.
A lap díját a kiadó megbízottjának, illetve a szerkesztőségben 
kifizetem, mellyel a triatlonos fiatalokat támogatom!
Az előfizetési díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft, negyedévre 
65.-Ft).
Név: .............................................................
Cím: .............................................................
Oroszlány, 1995.................................

Aláírás:....................................................
A megrendelőt kérjük a szerkesztőségbe visszajuttatni.

Köszöqjük!

386-os, 486-os 
számítógépek, 

nyomtatók,
CD meghajtók, 

programok,
CD lemezek a
TRANSMIT 

POWER Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!

Lakásának 
felújításában az 

Ön partnere: 
Varjas Istvánt

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
8  364-369

FESS
v e g y i á r u

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 

®  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Persil -ajándékkal- 2,4 kg 

798,-Ft
Candy tusfürdő 220.-Ft 
Xiloplán 462.- Ft
Xilocolor 494.-Ft
Cilit ablaktisztító 60.-Ft 
TOMI Kristály 2,4 kg

484.-Ft
Trinát zománc fehér 1/11-es 

714.-FÍ
Trinát zománc fehér 5 /11-es 

3300.- Ft

TIX Bio és Ariéi mosóport 
vásárló kedves vevőink 

sorsjegyet kapnak, melyen 
automata mosógépet 

nyerhetnek!
Kétszer nyerhet, 

ha nálunk vásárol!

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12
7
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Falunap
Or©szlányhan

A Falu- 
Hagyományőrző 

és Kulturális 
Egyesület 

nagysikerű 
Falunapot tartott 
augusztus utolsó 

szombatján.

A  rendezvényen egyház és 
településtörténeti kiállítást 

nyitottak meg az evangélikus 
kúrián. Ezt követően Balogh  
György települési képviselő 

köszöntötte a falumúzeumban 
megjelenteket, ahol termék- és 

használati tárgy kiállítást 
tekinthettek meg a volt csűrben.

A szlovák tájház ezen a napon 
sok érdeklődőt fogadott, avatott 

idegenvezetők  
közreműködésével.

A  Petőfi Óvodában 
Székely Antal polgármester 

nyitotta meg Szedlák Jánosné 
és Viczena Istvánné 

festményeinek kiállítását.
A  tájképek és a csendéletek 

különböző stílusban készültek, 
de többségük a legkényesebb 
műítészek kívánalmainak is 

megfelelhet.

A délután a 
kulturális 

programoké volt, 
melyekre sokan 

voltak 
kíváncsiak 

városunkból.

S o o t e r s
Filmkidolgozás AKCIÓS áron: 599.- 

vagyszuparajánlat! 
Szupercsomag:

Express gyorsaság, 
dupla sorozat,
kellemes meglepetés (AJÁNDÉK), 
500 Ft-os bon

20x30cm-es nagyításhoz, 
szuperminősóg, 
ajándékfilm,

100 Ft-os bon újabb film vásárlásához, 
plusz, hogy Ön és gyermeke a képek 
nézegetése közben szomját olthassa, egy 
2 l-es Popsi Cola.

PapinI W f l H l l l / l l É  író sz er .
nyomtatvány

ÖÜIÁSI
SZENZÁCIÓI

Színes filmjeit 
óra alatt kiváló 
m i n ő s é g i b e n  

™ kid]® IgozsuSs
Önnek!

S zep tem b erb en  
tawáibfera is 

seg ítjü k  a suli 
k e zd ést . 

Füzeteink 
AKCIÓS árakon!

MOHTAiS KÉTHETES Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt.
Akiadó vezetője és felelős szerkesztő. Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., illetve Oroszlány, V J Fürst S. u. 13. (HUBER Ozletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S , u. 13 (HUBER Üzletház)

Telefon-fax: (34)361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda Felelős vezető Nagy László. ISSN: 1218-4276.
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'Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne'

Független kéthetilap. III. évfolyam 18. szám ’95. szeptember 22. Ára: 15 Ft

pasleg a esi 
ii flrsseSc i 

stúdióban?
- Fenyegethf 

feépwi
Hűiért kellen§25 millióvá! 

többet fizetnünk?

“Az a legjobb szerződés, melyet soha nem kell elővenni jogvita miatt”

Világcég központja lesz Oroszlinfban
Éppen 106 aláírás került azokra az 

okmányokra, melyek a Városgazdálkodási 
Részvénytársaság eladását szentesítették 
1995. szeptember 19-én.

Az üzlet megkötéséig hosszú, és kemény 
tárgyalási időszak telt el, közel 18 hónap. 
Ez időszak alatt hol mosolygós, hol meg 
komoly volt a tárgyalási hangulat, mely 
bizonyítja, hogy mindkét fél komolyan 
készült a tulajdonosváltásra.

Mint Székely Antal az ünnepségen 
fogalmazott, az OTTO cég megjelenésével 
emelt szintű szolgáltatás megvalósítása 
válik lehetségessé Oroszlányban, hiszen a 
világ több mint 40 országában jelen levő 
cég mindenütt magas színvonalon látja el 
a hulladék kezelését, a városüzemeltetést.

A keddi napon aláírt szerződés szerint 
most az OTTO cég (kb. 75%-ban), az 
önkormányzat és a Dolgozói Alapítvány 
lesz a tulajdonosa a VGRt-nek.

A felek megállapodtak megállapodtak, 
hogy a díjak 2000-ig az inflációt követik, a 
további időszakra elveket fektettek le.

Haus Ulrich Fromm, az OTTO Közép- 
kelet-európai igazgatója szerint időszerű 
volt már a tárgyalásokat befejezni, hiszen 
többször voltak nálunk, megismerték a 
társaságot és a várost. Igaz, az utolsó pilla
natig voltak nyitott kérdések, de örül, hogy 
sikerült megállapodni.

A világviszonylatban is ritka időtar
tamú szerződés 35 évre biztosít jogokat a 
városnak és a vállalkozónak egyaránt.

Cége, mely több európai régióban is 
jelen van, még egy esetben sem került 
partnerével jogi vitába, reméli itt sem ke
rül erre sor. Úgy vélte, a 35 évre megkötött 
szerződés jó kompromisszum, mind cégé
nek, mind Oroszlánynak.

Az aláírás után Bende Péter elnök
igazgatótól megtudtuk, városunk a műsza
ki fejlesztést fogja leghamarabb érezni.

A társaság valamennyi tevékenysége a 
tulajdonosváltás után is folytatódik, a 
bérlakásokkal kapcsolatban jövő évvégéig 
él a szerződés, addig az Rt. és az önkor
mányzat e tevékenység további ellátásának 
feltételeiről tárgyalásokat folytat.

M.F.

Pénz, pénz, és megint csak a pénz
Képviselőink a legutóbbi ülésükön 
minden napirendi pontnál a pénznél 
kötöttek ki. Mármint, hogy nincs pénz.

Az ülés elej én az aláírásról érkező német 
OTTO cég képviselőit, Haus Ulrich 
Frommot és Káldor Györgyöt, az OTTO 
M agyarország K örnyezetvédelm i és 
Szolgáltató Kft. igazgatóját köszöntötte 
Székely Antal polgármester, majd a két 
ülés közötti eseményekről számolt be. 
Egyebek között megtudhattuk, hogy a 
Gasztronómia Kft. a tavaly decemberi ára
kat alkalmazza ez év végéig a diákétkezés
ben, és azt, megkezdődött a vizsgálódás 
oktatási intézm ényeinkben, melynek 
eredménye e hónap végére várható.

E napirendi pontnál jelentette be 
Balogh György képviselő, hogy kilép a 
Szociális és Éü. Bizottságból. Cserhalmi 
képviselő kérdésére a polgármester el
mondta, a PROFI melletti benzinkút ügye 
még nincs lezárva, a vevő még nem fizetett. 
( E témával lapunk a következő számban 
részletesen foglalkozik!)

A legnagyobb vita a város költségveté
sének első félévi teljesítéséről volt. Itt felve
tődött, hogy módosítani kellet volna már a 
költségvetést a szakrendelő Tb. támoga
tásával, s mivel a város költségvetésén ez 
átfolyik, lehet-e beleszólása a testületnek 
a pénzügyi ellenőrzésbe, ennél az ágazat
nál. A válaszok nem voltak egyértelműek.

Dr. Sunyovszki, a pénzügyi bizottság 
elnöke úgy fogalmazott, hogy a be nem 
érkezett pénzek miatt a város már most 
gondban van, mely jövőre a várható kor
mány előterjesztések után csak fokozódni 
fog (a tervek szerint csökken a támogatás 
mértéke), ezért minden intézménynek min
dent megkell tenni a tervezett költségeken 
belüli gazdálkodásért. (Az önkormányzat 
hiánya jelenleg az első félév bevételei- 
kiadásai alapján több mint 30 millió forint.) 
Javasolta, hogy hitelt csak a beruházásokra 
szabadjon felvennie a testületnek.

Némely képviselő, mintha nem is lettek 
volna bizottsági ülések, itt kérdezett olyan 
dolgokat, melyeket másutt, más formában 
is fel lehetett volna tenni.

Ezek után munkaügyi központ helyi 
kirendeltségének tájékoztatójáról beszél
gettek. A  statisztikai adatok szerint váro
sunkban 1095 fő van regisztrálva munka- 
nélküliként. Fejes István az álláskeresők 
egyesületének elnöke szerint munkahely- 
teremtéssel lehetne ezen változtatni, de 
ehhez is pénz kell, illetve olyan cégek, 
személyek, akik befektetnének a városban. 
Ilyen pedig nincs a láthatáron.

A rendőrség beszámolója következett 
ezek után. Ebből megtudhattuk, hogy 
ámbár nő a bűncselekmények száma, de a 
felderítési arány így is eléri az 50%-ot. A 
számokból kiderült, hogy a gyermek, fia

talkorú bűnelkövetők száma szintén növek
szik. A rendőrség létszámgondját növeli, 
hogy az állomány egy része iskolában, to
vábbképzésen vesz részt. Képviselőink 
dr. Nemes Ferenc kapitánynak tették fel 
kérdéseiket. Schmidt képviselő az MSZP 
frakció véleményét tolmácsolta, miszerint 
a város közbiztonságával elégedetlenek, 
de a rendőrség munkájával, s kifejezetten 
a tájékoztatóval, mely objektív képet ad, 
elégedettek.

Dr. Sunyovszki szerint a városnak min
dent meg kell tennie azért, hogy a betele
pülő, bűnöző életmódot folytatókat eltávo
lítsák Oroszlányból. Szerinte ez nem ci
gánykérdés, ez a város érdeke.

E téma után a szociális és a bölcsődei 
szolgálatnak juttatandó 3-3 milliós támo
gatásról és a Haraszthegyi-úti bölcsőde 
bezárásáról vitáztak.

Schmidt képviselő szerint az első 
napirendi pontban foglaltaknak (miszerint 
a költségvetés keretei között gazdálkod
janak az intézmények) ellentmond ez az 
előterjesztés.

Felvetődött, egyáltalán feladata-e mű
ködtetni az önkormányzatnak bölcsődét, s 
példaként településekre hivatkoztak, ahol 
ezeket megszüntették.

A képviselők végül is megadták a kért 
pénzt, és elfogadták egy bölcsőde bezárását 
január 1-től. (Három továbbra is üzemel.)

------ ---- —-   í
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Mit tehetnek a "kicsik?

hárman, háromféle képpen
Igaz a pletyka, avagy "csak" objektivitást kér?

Egy témáról,
Kell egy lista

H u b er A n ta l vállalkozó MDF-KDNP 
színekben került a testületbe, és a gaz
dasági bizottságba.

Önkormányzati munkájáról beszél
gettünk a képviselővel.

-Önről tudott, hogy szellemiségében 
baloldali beállítottságú, s mégis polgári 
pártok színeiben indult.

-Ma is vallom a baloldaliságomat, hi
szen a bal oldaliságát senki sem tagadhatja 
meg, mert a múlt mindenkin nyomot ha
gyott, de úgy érzem, hogy a polgári pártok 
helyi szervezetei inkább foglalkoznak az 
“átlagemberek” ügyeivel, nem nézik le a 
diplomával nem rendelkezőket. Érdekli 
őket a mindennapok gondja, és ha tudnak 
segítenek.

A másik, hogy már a választások előtt 
látszott, az MSZP sok mindent ígért, amit 
nem lehet végre hajtani ütközések és san- 
daságok nélkül.

-Miként lehet egymagában képviselnie 
pártjai érdekeit?

-A testületi üléseken ez nagyon nehéz, 
hiszen a szocialisták50%-banvannakjelen. 
Igaz ez a felelőségüket nagyban növeli. A 
többi párt képviselői majdhogynem statisz
ta szerepet kell hogy betöltsenek.

A bizottságokban már más a helyzet, 
hiszen itt már nem érvényesül az MSZP-s 
túlsúly. Szerintem ez a fontos, mert az 
érdemi munka amúgy is a bizottságokban 
folyik.

-Kikre tám aszkodik képviselői 
munkájában?

-Elsősorban ismerőseimre, szükség ese
tén a pártok szakértőire. A döntés felelős
sége mégis csak az enyém.

-Mit tart a legnagyobb gondnak az 
önkormányzat munkájában?

-A pénzügyi helyzetet. A gazdasági 
bizottságban hiába hozunk ma meg egy 
hosszú távú döntést, ha pénzügyi okokból 
ezeket módosítanunk kell, és értékektől 
szükséges megválnunk. Nem örülnék an
nak, ha a város vagyona jelentősen csök
kenne.

A másik gond szerintem, hogy a polgár- 
mester szinte minden ügyben kéri a bizott
ságok véleményét. Úgy gondolom, nagyobb 
önállósággal, határozottabb munkastí
lussal többre mennénk, nem lenne ilyen 
lassú a döntéshozatal.

Talán az sem lenne rossz, ha a testület 
elfogadna egy “ sorrendi listát”, melyben a 
szükség esetén pénzügyi elvonásra, vagy 
bezárásra ítélt intézmények lennének fel
sorolva, mert így tisztában lennének az 
érintettekhelyzetükkel, és a mi döntéseink 
sem a pillanatnyi politikai vélemények 
alapján születnének meg. Úgy vélem, ezzel 
az iskola bezárásról is lekerülhetne a 
hangsúly, mert ehhez csak végső esetben 
lehetne, és kellene nyúlni.

Ez a megoldás mindenképpen a város 
érdekét szolgálná.

Immár második ciklusban ül a testület
ben, és hallatja a hangját a volt SZDSZ-es, 
ma független képviselő B a log h  György.

-Milyennek ítéli a jelenlegi testület 
munkáját az előzőhöz képest?

-Amennyiben az azonos kezdeti idősza
kot vesszük figyelembe, mondhatnám, ez 
a testület semmivel nincs rosszabb helyzet
ben mint az előző, de mivel a jelenlegiek ta
nulhattak volna az előző munkájából -me
lyet úgy látszik nem tettek meg-, hátrány
ban vannak. A tanulás most lassabban 
megy. Ez sajnos igaz a polgármesterre is.

-Mi lehet a gond?
-A pénz. Nincs pénz a város működte

tésére, a hivatalra, a közlönyökre, s ez sok 
problémát okoz.

Ez a szociális bizottságra is igaz. A mi 
munkánkban elsősorban a döntés-előké
szítésekhez szükséges információk beszer
zése okozza a legtöbb gondot. Ez a testületi 
előterjesztéseken is meglátszik.

-Mire gondol?
-Ma a demokrácia nagyon lassan megy, 

szinte kész döntések kerülnek a testület 
elé, amik úgy vannak megfogalmazva, hogy 
jóformán csak a kezünket szabad felemelni 
rá, vitára nem adnak módot.

Ezért diktatórikusnak tartom az előző 
testület munkájához képest a jelenlegit.

-Ez az egészségügyi bizottságra is igaz?
-Bár nyilvánosan nem jelent meg az 

előző bizottságnál, de voltak gondok, me
lyek a segélykérelmek növekedésével, és a 
kevesebb elosztható pénzzel csak nőnek.

Az előző ciklusban volt referensünk, 
aki most tagja a bizottságnak. Bár jól 
informált és nagy tudású, de -akárcsak 
referensként-, diktálni akarnekünk, snem 
veszi tudomásul, hogy ma már “csak” egy 
tagja a bizottságnak. Ebből sok gond 
származik.

Ezért, követve a bizottság elnökét, 
szintén le mondtam a bizottsági tagság

A jogállamiság, a jogszerűség min
den demokrácia alapja. Igaz ez az or
szágos és a helyi jogalkotásra. Nálunk 
a közigazgatási bizottság feladata 
ennek ellenőrzése.

A bizottság elnökével, C serhalm i 
L á szlóva l a rendeletek, határozatok 
előkészítéséről, és a képviselő-testület 
működésének jogszerűségéről beszél
gettünk.

-Ön a két fős SZDSZ képviselő csoport 
tagja. Meg tud-e jelenni a testületi ülésen 
pártállásuk? Egyáltalán szükséges-e ennek 
jelen lenni?

-A "kis” pártok képviselői nem igazán 
tudnak megnyilvánulni, és nem is biztos,

ról. Nem szeretem ha lenéznek, lesaj
nálnak.

Mi képviselők vagyunk, a választóink 
érdekét és nem egy szűk, szakmai csoport 
érdekét kell képviselnünk.

-A végén beszéljünk egy önnel 
kapcsolatos pletykáról. Lehet?

-Igen, természetesen.
-így szól a fáma: A városi televízió egyik 

munkatársát a jelenlegi vezető jelenlétében 
megfenyegette. Igaz ez?

-Igen, igaz.
Hűvös Récsy Lídia, aki velem egy kör

zetben indult a választáson, s ma a tv szer
kesztője, nem tudja megemészteni, hogy a 
választáson én győztem. Minden olyan 
megjelenésemet elhallgatják a nyilvános
ság elől, ahol én szerepelek, képviselőként 
eljárok.

Nem kiemelt szerepet kérek, hanem 
tisztességes tájékoztatást!

Egyébként úgy gondolom, a történte
kért nem is a szerkesztő a felelős, hanem 
Tóth Tihamér, a főszerkesztő, aki ezt eltű
ri. Ő felel azért, hogy objektív tájékoztatás 
legyen, ne történhessen kézivezérlés e 
médiában.

Sőt, odáig elment, hogy a választóimhoz 
szóló fizetett hirdetésemet sem volt haj
landó közölni. Ennél nyilvánvalóbb diszkri
mináció a főszerkesztő részéről nem is 
kell.

És ez nem az első eset, hiszen Tóth úr, 
amikor legutóbb a polgármesterrel szándé
koztam antennaügyben élő adásban vitat
kozni, azzal utasította el, hogy nem fér el 
három riportalany a stúdióban, miközben 
többször előfordult, hogy négyen, öten 
voltunk élő adásban.

-Köszönöm a beszélgetést.
•Szerkesztőségünk fela ján lotta  a főor

vosasszonynak és a főszerkesztőnek, hogy 
reagáljan ak az őket érin tő  kijelentésekre, 
de nem  kívántak ezzel élni.-

hogy pártpolitikai szempontokat képvisel
nek az ott ülők.

Elsősorban a saját véleményemet mon
dom az önkormányzatban, természetesen 
ha kérik, előzetesen egyeztetünk egyes 
kérdésekben.

-Milyennek értékeli az eltelt időszak 
testületi munkáját?

-A testület és bizottságai elkészítették 
a munkaterveket, melyek szerint dolgoz
nak, de a tervekhez képest rengeteg új 
témakörtis meg kellett tárgyalni a jelenlegi 
országos jogalkotási rendszer miatt.

A változó körülményekhez igazodnunk 
kell.
O folytatás a 4. oldalon

A jogbiztonságra vigyázznak
Mit engedhet meg magának egy képviselő?
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Bizony etetnek! S nem a te
heneket, (nem akarok tisztelet
ien lenni, - hogy marhákat), 
hanem minket. Minket biz ám! 
- hapsikáim.

Talán néhányan emlékez
tek még a legvénebbek közül, 
hogy a múlt (az “átkos fideszes”) 
rendszerben is volt már egy ter- 
vecske Nagy Közös Rendsze
rünk (NKR), vagy ahogy a 
hozzám hasonló pómép hívja: 
az antennarendszer vagy kábel- 
televíziós hálózat felújítására. 
Akkor négy-öt év alatt akartak 
80 milliót kihúzni azsebünkből, 
(Franciául zseb: la poche, ejtsd: 
lapos) mármint hogy ennyit 
előre mi itt befizetünk pár száz 
forintos díjemelés ürügyén, 
aztán már kész is. S röpke pár 
év múlva nézhetünk újabb égi 
áldásos csatornákat - csillag
pontosán: ezévben 308 Ft-ért, 
96-ban 374 Ft-ért, 98-ban 534 
Ft-ért havonta.

No de a világ halad, s új élel
mesebb fejek kerültek az önk-i 
(nem önkielégítési, hanem 
önkormányzati) bársonyszé
kekbe. S hol van már a tavalyi 
hó, s a tavalyi díjemelési terv?! 
Nem kell olyan földhöz ill. ala
csony díjhoz ragadtnak lenni!

Szociális (vagy szocialista - 
azajószagúmagasságosBokros 
sem tudja már!) szempontok, 
na meg a polgármester szerint 
4-500 Ft lenne már ma a reális 
(szoc.reális) díj. (OTV 1995. 
szept. 04.) Merthogy koldus a 
város (adakozzanak, adakoz
zanak!), ezért sürgősen el kell 
adni a “RENDSZERT”, ami 
amúgy is már sz..t sem ér. 
Bizony, ezzel egyre többen ér
tünk egyet ebben az országban!

Na de félre tréfa, s egyéb 
nyalánkságok!

Ugyanis az antennánkat 
kezelő társaság még rátesz: ők 
6-800 Ft-ot - mármint havi 
antennadíjat tartanak reális
nak. Naa! sőt: naná!

Idáig jutván gyorsan igény
be s kezembe vettem a telefont. 
(Ez egy hasonló hálózat mint a 
központi antenna, csak kelle
metlenebb: visszafelé is lehet 
rajtabeszélni!)S rájöttem, lehet 
hogy mégis visszatérülő be és 
átruházás volt e városnak a te
lefonközpont. Ugyanis pillana
tok alatt elértem három hoz
zánk hasonlítható város kábel- 
rendszerét. S hogy miért térül 
meg: lássatok csodát kedves 
feleim - a távrecsegő az aláb
biakat beszélte vissza: (Melles
leg figyelmébe ajánlom e készü
léket az önk.-i (elégítő) anten
naügyi bizottságnak is!) Tehát 
a jelenlegi antennahelyzet négy 
városban: (mindenütt soros a 
házhálózat, mint nálunk).

Évente 25 millió a zsebünkből!

Etetnek, s fejnek - s méghozzá 
kábeltévén keresztül?

Bekötött Csatorna Díj(hó/csatorna)
lakás szám

Hajdúszoboszló 2800 18 130 Ft / 7,22 Ft
Siófok 5000 18 140 Ft /  7,80 Ft
Kazincbarcika 10000 22 198 Ft /  9,00 Ft
Oroszlány 7500 12 168 Ft / 14 Ft

Nos?!
Hogy tudjátok: az első kettő 

(H ajdúszoboszló és Siófok) 
rendszer magántulajdonban 
van. Biztos a ráfizetésből élnek, 
azért olyan olcsók. A hajdu- 
szoboszlói tulajdonos -aki ezen 
kívül Budapesten és Szentend
rén is birtokol egy-egy rend
szert- szerint a reális, hasznot 
is tartalmazó díj kb. 200 forint 
lenne, abból már fejlesztésre is 
futná. De ő csak két év alatt 
akarja elérni a reális árat!! 
Nahát!

S még azt is mondta, hogy 
vannak ettől még olcsóbb háló
zatok is, de azok tönkre is fog
nak menni.

De vigyázó szem etek 
Kazincbarcikára vessétek!

Itt önkormányzati a rend
szer, mint nálunk. Ez évben 
NYÍLT pályázat útján (szegé
nyek jóval keletebbre élnek, így 
nem tudj ák, hogy erre nyugaton 
már a zártkörű pályázat a me
nő) meghirdették, s koncesszió 
szerű kezel ésbe adták húsz évre 
egy káeftének az alábbi felté
telekkel. Különben érdemes 
m egtekinteni a pályázati 
kiírást -mert furcsa módon- 
mindenekfólött a lakosság (a 
választók!)érdekeittartja szem 
előtt. Azért tudom mert éppen 
szem előtt tartom.

Nos, a feltételek:
- a díj 9Ft/ csatorna (22 

csat.x 9Ft= 198Ft)
- a díj évente legfeljebb a 

hivatalos (KSH) inflációval 
arányosan növekedhet!

- rögtön ki kellett cserélni a 
teljes fejállomást,ami meg is 
történt

- át kell építeni a házhá
lózatokat csillagpontosra

- a rendszer tulaj doni határa 
a házerősítők kimenetéig tart, 
tehát meghibásodás esetén a 
házerősítőket is az üzemeltető 
javítja ill cseréli díjtalanul, - s 
nem a lakóközösség fizeti, mint 
nálunk

- a rendszer 20 év múlva a 
fejlesztésekkel együtt térítés 
nélkül visszakerül az önkor
mányzat tulajdonába!

S mindezek benne vannak a 
díjban! Sőt, nagyon jó üzletnek

tartja az üzemeltető Kft ezekkel 
együtt!

Ehhez képest itt, amikor 
még el sem adtuk,olyan nyilat
kozat hangzik el, hogy a 
REÁLIS DÍJ 500Ft lenne! A 
különbség évente városi szinten 
kb. 25 millió! Hová kerülne ez a 
pénz? (Ugye neked is van egy
két tipped felebará-tom?)

Sőt! Hol van az eddigi pénz? 
Hiszen nálunk 14 Ft-ba kerül 
egy csatorna, ami legalább 5Ft- 
tal több, mint az idézett 
városokban, - és ott abból még 
fejlesztenek is!

Természetesen!?) vannak az 
országban jóval drágább rend
szerek is  (pl az am erikai 
tulajdonúak). De miért kéne 
nekünk azt a példát követnünk, 
ahol a vételár kamatos kama
tát, az extraprofitot, no meg az 
anyám tyúkját is megfizettetik 
az állampolgárral? Vagy ez itt 
már Am erika? Kinek? Hát 
akinek az anyám (s a tiétek) 
nevezetes tyúkja aranytojást 
tojik. S e baromfit - mint azt 
már nagy m esterünk és 
tanítónk (itt most kivételesen 
nem a Gurura, hanem a Matyó
ra gondoltam) is elmondta volt 
-nem szabad levágni. Legfeljebb 
etetni egy kis rizsa -dumával a 
feltétlenül szükséges díjeme
lésről.

És miért kellene a város 
lakosságának évente 25milliót 
-vagyis kb. az antennarendszer 
jelenlegi értékének dupláját - 
újra és újra minden évben 
kipengetni? Csak!

Mert a kismacska még min
dig szőrős (vak is még!), s már 
megint nincs rajta sapka! Pedig 
abban, milyen jó l látna! S 
emlékezne, hogy a RENDSZER 
árát már néhányszor megfi
zettük (TEHO, fejlesztési hoz
zájárulás, stb., stb., stb......)

De hát az rég volt! S akkor 
még nem vágytunk csillag- 
pontos rendszerre -igaz, hogy 
tulipánosra, szekfüsre sem!

Kik érdekét képviselik az 
ilyen, s még ilyenebb díjeme
léseket előkészítők?

Természetesen a közösségét 
-csak mi itt huszonegy ezren 
túl sokan vagyunk egy közös

séghez. Legalábbis szerintük.
S ennyi felé meg különben 

is nehezen lehetne osztható a 
huszonöt millió. A magyar-tör
ténelem  szakon ezt nem 
tanítják. Én csak tudom!

Kormos Ferenc

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem Ont, hogy az 1995. 
szeptember 4-én, az orosz
lányi televízióban elhangzott 
alábbi kijelentéseivel kapcso
latos kérdéseinkre rövid vá
laszt adni szíveskedjen.

1., Mire alapozza, hogy a je 
leni égi kábelrendszer díja 400 
-500 forint között kellene 
legyen piaci áron?

Honnan van ez az adat?
2., A m agánosítással 

kapcsolatos pályázatnál mi
ért gondolj ák, hogy a zárt körű 
kiírás a célszerű, tekintettel 
arra, a vevő felé lehetségesek 
lennének kitételek megtételei 
is, melyek az Ön által említett 
anom áliákat k iküszöböl
hetné?

Segítő közreműködését kö
szönöm, és válaszát - akár 
faxon is - várom.

Köszönti Önt
Molnár Ferenc

felelős szerkesztő
Oroszlány, 1995. szeptember 7.

Városunk polgárm estere  
lapzártánk napján (1995. 
szeptem ber 19.) szóban  
jelezte , hogy rövidesen  
válaszol kérdéseinkre.

Az oroszlányi antenna
díj összetétele 
(bruttó 168 Ft)

1. Vállalkozói díj
(ORITEL): 66 Ft

2. Szerzői jogvédő
hivatal díja: 11 Ft

3. Postai felügyelet: 6 Ft
4. Díjbeszedés, villany

számla, stb.: 2-4 Ft
5. Karbantartási anyag

szükséglet a fennmaradó 
összeg: 81 Ft.
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Történész Konferencia Majkon
Nem mindennapi esemény 

résztvevői lehettek azok, akik 
vagy meghívottként, vagy a 
sajtó útján értesültek a Majkon 
megrendezett történész tudo
mányos konferenciáról.

A konferencia délelőtti 
programján elnöklő Székely 
Antal polgármester megnyitó 
beszédében nem csak M ajk 
látványos fejlődését mutatta be 
a jelenlévőknek, de kitért a 
konferencia előzményeire is. 
Arra, hogy a tavaly Eszter
gomban rendezett hasonló 
konferencián az ott részt vevő 
történészek felvetették annak 
lehetőségét, hogy a Rákóczi- 
kutatások kapcsán tárják a 
nyilvánosság elé azokat az 
ism ereteket, am elyek II. 
Rákóczi Ferenchez, a kamal- 
duliakhoz, illetve Majkhoz is 
köthetők. Az ötletet hamarosan 
tettek is követték: egy évvel 
ezelőtt Köpeczi Béla akadé
mikus és R. Várkonyi Ágnes 
professzomő közreműködésé
vel kerekasztal-megbeszélésen 
döntötték el a témában érintett 
szakemberek, hogy mely téma
körökben elevenítik fel, illetve 
szélesítik ki kutatásaikat, és 
tárják azok eredményeit a nyil

így a lakástörvény és a la
káskoncepciónk miatt újra kell 
alkotnunk a lakásrendeletün
ket, vagy a szociális törvényből 
fakadóan új jogalkotási kötele
zettségeink vannak.

-A közigazgatási bizottság
nak mi a legnagyobb feladata 
jelenleg?

-A rendőrségi beszámoló 
van most napirenden. Ez az 
egy napirendi pont egész ülés
napját igénybe veszi a bizott
ságnak.

-A bizottság nemrégiben be
számolt munkájáról a testü
letnek. Ezen Modrián képviselő 
az önök véleményével ellentét
ben rossznak tartotta a testületi 
munka előkészítettségét, példa
ként felhozva, hogy több témát 
is le kellett venni tárgyalásról, 
előterjesztéseket kellett vissza 
vonni.

-Ezek voltak azok a témák, 
amik munkaterven felül j öttek, 
és gyorsan kellett volna tárgyal
ni, de pont ezért nem volt mód 
a bizottságoknakmegtárgyalni,
4 —

vánosság elé az idén szeptem
berben megrendezett majki tör
ténész konferencián.

M aguk az előadók sem 
gondolták, hogy milyen kis 
remekművek születnek majd 
20-25 perces előadások formá
jában, de az érdeklődők is csak 
remélték, hogy olyan friss kuta
tási eredményekről hallhatnak 
majd, melyek színvonala persze 
már az előadások címéből is 
sejthető volt, a legfőbb garancia 
azonban az előadók személyé
ben rejlett. A történelem-tudo
mány legkiválóbb hazai műve
lői jöttek el Majkra, hogy szá
mot adjanak az elmúlt évek 
kutatási eredményeiről. Nehéz 
lenne bármelyik előadást is 
kiemelni az érdekesség szem
pontjából, hiszen más és más 
az értékelési szempontja a lai
kus érdeklődőnek, a hozzáértő 
történelemtanárnak, s megint 
más a kutató történésznek. Egy 
valamiben azonban minden je 
lenlévő egyetértett: az előadá
sok anyagát reprezentáló és 
várhatóan novemberben meg
jelenő könyv legalább akkora 
sikert fog majd aratni, mint 
maguk az előadások. Ennek 
bizonyítékául mégiscsak álljon

alaposan előkészíteni a kap
csolódó bizottságoknak is.

-M ilyen gon d ot lát még 
munkájukban?

-A tervekhez képest lénye
gesen több napirendi pont kerül 
megtárgyalásra, ezekkel foglal
koznunk kellene. Ez egy szemen 
lehetetlen. Akkor amikor pl. az 
egyik ülésre 4 téma volt felvéve 
és helyette nyolcat kellene tár
gyalni, bizony nehéz helyzetbe 
kerülünk az előkészítéssel.

-Ki az, aki Önnek a legna
gyobb segítséget tudja adni 
elnöki munkájához?

-Dr. Magyar Henrik úr, de 
sorolhatnék még neveket, akik
nek ismeretei, tapasztalatai 
nélkülözheti enek.

-Ön szerint m ekkora a 
testület jogbiztonságai

Gondolok itt a nyílt, zárt 
testületi ülés kérdésére, hiszen 
akkor is zárt ülést tartottak ami
kor erre nem lett volna mód ( é- 
gyes személyi ügyek), illetve a 
város pénzügyi helyzetét érintő 
napirendnél valakik szintén

itt néhány előadás címe: “A 
kamalduli rend története: a 
m egszervezett magány.” “A 
grobois-i kam alduliak és 
R ákóczi.” “A magány igazi 
édessége, avagy a hallgatás 
stratégiája.” “A premontreiek 
és majki prépostságuk.”

A délutáni előadások alatt 
az elnöki feladatokat is ellátó 
Köpeczi Béla zárszavában arról 
szólt, hogy a mostani konfe
rencia egyik legnagyobb ér
deme, hogy jó  lehetőséget 
teremtett a folytatásra, hiszen 
a kutatási területek közül egyik 
sem tekinthető lezártnak, illet
ve valamennyi kiteljesíthető 
más szempontok alapján is. 
Köpeczi Béla óvatosan tárta a 
jelenlévők elé javaslatát, hogy 
mi legyen az esetleg már jövőre 
megrendezhető és külföldi ku
tatások eredményeit is bemu
tató konferencia témája, ám 
javaslata olyan sikert aratott, 
hogy a résztvevő történészek 
szinte közfelkiáltással úgy dön
töttek: arra kérik az oroszlányi 
önkormányzatot, hogy a legkö
zelebbi majki történész konfe
rencia témája ne más legyen, 
mint a TOLERANCIA!

Talán nem véletlenül...

szerették volna kizárni a 
nyilvánosságot.

-Nem biztos, hogy jó az, ha a 
személyi kérdések kikerülnek 
a város nyilvánossága elé.

Egyébként eddig is zárt 
ülésen voltak tárgyalva a sze
mélyi kérdések.

A legutóbbi esetben pedig, 
amennyiben a levezető elnök 
kérte volna a zárt ülést a város 
pénzügyi helyzetét érintő témá
ban, nem szavaztuk volna meg.

-Beszélgetésünk végén egy, 
a képviselői jogállásra vonat
kozó kérdés.

Mit engedhet magának egy 
képviselő? Fenyegethet-e bárkit, 
csak azért mert képviselőnek 
megválasztották?

-Nem. Amennyiben ilyen 
van, panasszal élhetnek a kép
viselőtevékenysége ellen bizott
ságunknál, s mi kivizsgáljuk.

Magatartásával, viselke
désével senkinemhozhatjahát- 
rányos helyzetbe a képviselő- 
testületet.
Összeállítás: Molnár Ferenc

Apollo-13
Összesen hat alkalommal 

jártak  a Holdon amerikai 
űrhajósok. Hét utazás lett 
volna, ha nem já r  szeren
csétlenül aharmadik,az Apollo- 
13 expedíció.

A rendkívül babonás jenkik 
szerint a 13-as szám okozta a 
balesetet, mert nem elég, hogy 
a küldetés baljós sorszámot 
kapott, de ráadásul a start is 
13 óra 13 perckor történt 1970 
áprilisában. Kell ennél több 
rossz ómen?

Már közeledett égi kísé
rőnkhöz az orbitális és leszálló 
egységből álló rendszer, amikor 
felrobbant egy nagy nyomású 
oxigéntartály és megrongálta 
az űrhajó műszaki egységét.

A három asztronauta (J.A. 
Lövell, J. Swigert, F. Haise) 
roham osan fogyó oxigén
készlettel, ivóvíz nélkül, 
fagyoskodva töltött el több, 
mint három kemény napot az 
űrben. Eközben kényszerűen 
megkerülték a Holdat és egyál
talán nem lehettek biztosak 
abban, hogy él ve (vagy akárcsak 
a tetemük is) visszajuthatnak 
anyabolygójukra. Végül, bár a 
földi irányító központban sem 
szám ítottak happy end-re, 
közel 143 órás űrutazás szen
vedései után az űrhajósok 
megmenekültek. 87 órával a 
kozmikus krach-ot követően 
sikeresen landoltak a Csendes
óceánon.

Csoda, hogy 25 évnekkellett 
eltelnie, de a filmbe ill ő sztorira 
végül is nemrégiben rákapott 
H ollywood. Hamarosan a 
magyar mozikban is látható lesz 
a megtörtént eset celluloid
változata, melyben a kétszeres 
Oscar-díjas TomHanks alakítja 
a főszerepet. Állítólag a film oly 
sikeres az USA-ban, hogy a 
Batman Forever után második 
helyen áll a bevételi listán.

Oé ff ffff

O folytatás a 2. oldalról

A jogbiztonságra vigyázznak
Mit tehet egy képviselő?
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

Üzenet a píben
íz ig  vérig tudo

m á n y o s -fa n ta s z 
tikus regényt je 
lentetett meg az 
ÉDESVÍZ kiadó 
Cári Sagan világ
hírű am erikai 
csillagász és koz
moszkutató tollából
- K A
(Harmadik Évezred) 
címmel. Sagan a KOZMOSZ 
című tévéfilmsorozat, illetve Az 
Éden sárkányai című tudo
mányos könyv által vált 
ism ertté M agyarországon. 
1986-ban íródott sci-fije 
tökéletesen eleget tesz a műfaj 
kötelezettségének - épp annyira 
tudományos, amennyire fan
tasztikus. Tulajdonképpen egy 
regényes formába bújtatott is
meretterjesztő könyv, de olyan 
ügyesen (irodalmi értékkel 
megírva), hogy ezt nem lehet 
nem észrevenni.

A történet egy idegen civi
lizációval való kapcsolatfelvétel 
körül bonyolódik. Üzenetet fog
nak a földi rádióteleszkópok a 
Vega csillagról, amivel kezdetét 
veszi egy izgalmas játszma, 
mert a várva várt szembesülés 
azidegenekkel politikai, vallási 
hullámokat ver fel. Próbatétel 
elé állítja az emberiséget - 
képes-e egységesen fellépni, 
együttműködni, amikor nem 
egy nemzetet, hanem az egész 
földgolyót szólítják  meg a 
csillagokból.

A regény szerkezete néhol 
emlékeztet a középkor bevett 
gyakorlatára, amikor a tudósok 
dialógusok formájában, más 
szájába adva fejtették ki a régi 
felfogással szemben álló állás
pontjukat. Sagan a főszereplő 
személyén keresztül támadja a 
tradicionális vallásokat (de 
nem a hitet), amelyek ellent
mondásokkal tarkítottan és a 
régm últ dogm áiba kapasz
kodva butítják a tömegeket.

Lehet, hogy a jövő “megbíz
hatóbb” vallást szül: hitet a 
legenda nélküli, háttérben meg- 
bújó Legfelső Értelemben.

Részlet a regényből:
“-Önöknek nem rokon 

szenves az, hogy a tudósok 
kételkednek. Ennek a kételke
désnek azonban az az oka, hogy 
a világ nagyon bonyolult."
“Az elgondolást próbáknak kell

alávetni, szigorúan meg 
kell követelni a 

bizonyítást. Nem 
hiszem, hogy vol
nának készen ka
pott igazságok. 
Ám hogyha az 
eltérő vélemények 

összecsaphatnak, 
ha bárki, aki kételke

dik, elvégezheti a maga 
kísérleteit, levonhat belőlük 
következtetéseket, akkor való
ban kezdhet kibontakozni az 
igazság. A tudomány egész 
története igazolja ezt.”

“-Mármost, ha a vallásokat 
tekintjük, azt látjuk, hogy egy 
sereg vélemény perlekedik egy
mással. A keresztények például 
úgy vélik, hogy a világegyetem 
kora véges, évek számában  
kifejezhető.”

“...egyes keresztények (meg 
zsidók, meg mohamedánok) 
szerint az univerzum mindössze 
hatezer éves. A hinduk viszont 

úgy tartják, hogy az 
univerzum végtelenül ősi...”

“A helyzet az, hogy mindkét 
nézet nem lehet igaz ...Az önök 
barátainak ... meg kellene ezt 
vitatniuk a hindukkal. De önök 
inkább csak maguk között 
szeretnek beszélgetni. ”

A regény fikciója szerint, a 
magasabb rendű inteligenciák 
egymás fölé épülnek, akár a 
matijoska babák.

Végkövetkeztetés: az igazi 
Üzenetet nem a csillagokban, 
hanem a matematikában kell 
keresni, méghozzá a transzcen
dens (nem algebrai) számok
ban. Ilyen szám például a pí 
(3.14...) - a tizedes törtek a 
végtelenig folytatódnak. Minél 
pontosabban végezzük el az 
osztást (kerületet az átmé
rővel), annál több tizedes 
számjegyet kapunk... aztán 
lehet, hogy valahol ezek a 
szám ok b ináris kódban 
folytatódnak. Nullák és egyesek 
(vagy két különböző szám) 
váltják egymást, s lehet, hogy 
ezek Ü zenetet küldenek a 
Legfelsőbb Értelemtől. Minél 
fejlettebb egy civ ilizáció , 
komputereivel annál ponto
sabban tudja elvégezni az 
osztást, így tehát egyszer 
megérik arra, hogy “fogja” az 
Üzenetet.

Forgács

A spanyol 
Pannonhalma

Barcelonától észak-nyu
gatra -1236 méteres tengerszint 
feletti magasságban- a Kata
lán-hegységben található egy 
kora középkori bencés kolostor: 
Montserrat. A katalánok eme 
szent hegyére szerpentin vezet, 
melyen turisták ezrei özönlenek 
fel buszokkal, hogy megtekint
sék a gigászi sziklapiramisok

tövében bújó impozáns műem
lékegyüttest.

A kolostorban ma is folyik 
papképzés. Sok hívő azért za
rándokol fel ide, hogy megérint
hesse a szentélyben őrzött híres 
fekete madonnát, amely egy 
tűzvész alkalmával elszene
sedett, s azóta csodatevő híré
ben áll, misztikum övezi.

Folyó csiszolta kavicsokból 
áll és m eszes kötőanyag 
cementálja össze a kolostor fölé 
magasodó sziklatornyok alkot
ta hegytöm eget. Anyagát 
konglomerátumnak nevezik, 
színe vörösesbarna, hengeres

alakját az időjárási tényezők és 
a növényzet alakította ki. 
Á llítólag ezek a hatalmas 
kőujjak ihlették Antoni Gaudit 
a barcelonai -félig kész- Szent 
Család templom nyolc égbe törő 
tornyának építésében.

(fór)
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A szakember szerint emberiség elleni bűntett történt

Ritkítás 9 irtás,
vagy szabad rablás?

Városunk tulajdonában lévő, 
de a sportkör által használtterü- 
leten sok fa, fű van, volt.

A fák zömében nyárfák vol
tak. E fák gyorsan nőnek, de ők 
is, mint minden élőlény öreg
szik, megbetegedhet. Sokak sze
rint a legnagyobb bűne e fának, 
hogy “vattát” termel. Ezért ki
ki vérmérséklete szerint harag
szik rá, vagy kedveli nyári meleg 
napokon árnyat adó lombko
ronáját.

A fát -ha beteg- kivágják, ha 
egy területen túl sűrű, ritkítják. 
Ezzel a megmaradó többi oxi
géntermelőt megvédik.

Az irtáshoz, ritkításhoz en
gedély kell. A sportkör is kért 
ritkításra, a beteg fák kivágá
sára a polgármesteri hivataltól, 
mely azt meg is adta az OBSK  
területére.

Ennek birtokában az intéz
mény vezetője megállapodott 
egy Vállalkozóval, hogy a kiter
melt fa ellenében vágja ki a be
teg fákat, illetve szükség esetén 
ritkítsa meg a területet.

S jött a láncfűrész.

Az eredm ényt m indenki 
láthatja, ki a Felső-telep felé 
jár.

Szörnyű látvány.
Nem csak a sportkör terü

letén vágtak, hanem annak 
környezetében is.

Ez mind beteg fa lett volna?
Ennek megítélése a szakem

berek dolga, de Ők a sportkör 
érvelését nem fogadják el, mi

szerint: csak a beteg fákat vágat
ták ki.

Az illetékesek a sportkörön 
kívüli első fa kivágásakor figyel
meztették a Vállalkozót, azt ne 
folytassa, de mivel további fákat 
is kivágott, feljelentették, mely
nek eredményét ma még nem 
lehet tudni, a vizsgálat tart.

(A volt strand területén, és 
annak kerítése mentén -vala

kik?- szintén vágtak ki fákat.)
Kérdés ezek után, ki, mit 

tehet, mit engedhet meg ma
gának?

Ki kellet volna jelölni a fá
kat, vagy az a favágókra és meg
bízóikra van bízva, hogy eldönt
sék, mikor minek mennek neki 
a fűrészgéppel?

Egy magát megnevezni nem 
kívánó szakember szerint ami 
itt történt, az emberiség elleni 
tett volt, hiszen ezek a fák még 
sokáigadhattakvolna éltető oxi
gént, melyre -városunk amúgy 
is szennyezett levegőjét figye
lembe véve-nagy szükség lenne.

Ha így haladunk, a közelgő 
télben mindenki akkor és ott 
irtaná ki a fákat és vinné a piac
ra, vagy a tűzhelyébe, ahogyan 
ő elképzeli.

Egy biztos. Most elkezdődik 
egy jogi huzavona, de a fákat 
már senki nem éleszti fel. Szegé
nyebb lett városunk egy árnyas 
úttal, s egy illúzióval: A jog 
mindenkire vonatkozik. A fenti
ek azt bizonyítják, hogy nem.

Tényleg nem?

Rossz szomszédság török átok
"Az én házam az én váram", avagy mai mese, rólunk

Axiómák:
A rendeletek azért vannak, 
hogy betartsák.
A falun állatokat tartanak. 
A jo g  azért van, hogy 
kijátsszák.
A faluban állatokat tartanak, 
s azt köteles a szomszéd 
tűrni. (?)

E mese bárhol megtörtén
hetett volna.

Hol volt, hol nem volt, volt 
egy falusias településrész, 
melyben rendeletben szabályoz
ták az állattartást. Ez kimond
ta, hogy ki, hol, mennyi és mi
lyen állatot tarthat.

E településen volt két szom
széd, kik perben és haragban 
álltak (állnak) egymással, mert 
az Egyik Szomszéd állattartásra 
használt kertrésze a Másik

Szomszéd háza mellett van. 
Igaz, az Egyik Szomszéd telke 
lehetővé tenné, hogy ne a Másik 
Szomszéd háza mellé telepítse 
az állatokat (melyek természe
tükből adódóan bűzt is árasz
tanak), de ott másoknak van 
háza, illetve kertje, és nem érzi 
biztonságban állatait.

így tehát, mivel minden ren
deletet betart (állatok száma, 
fajtája) m aradnak a Másik 
Szomszéd házának tövében, 
hiszen jogszerű. Az már más 
kérdés, hogy ezáltal a Másik 
Szomszédnak tűrnie kell az 
állatok “illatát”. Ja, erről nem 
rendelkezik a rendelet. (Talán 
mert nem megfogható?)

Persze az Egyik Szomszéd 
mondhatja: Én "falun" élek, itt 
pedig állatokat tarthatok -és 
ebben tökéletesen igaza van-,

akinek nem tetszik, költözzön 
el. De megszólal erre a Másik 
Szomszéd: Legyen állattartás, 
de ne az én házam tövében -s 
ebben talán neki van igaza.

A jog erről már nem rendel
kezik, így az idők folyamán 
egymás idegeit őrlik fel, peres
kednek, egymás elmebeli állapo
táról vitáznak naphosszat.

Pestiesen szólva: ilyen is 
van, zajlik az élet.

Nem lehetne ennek a rém
álom szerű "mesének" véget 
vetni, s megfelelően alkalmazni 
azt a rendeleti kitételt, hogy: az 
állattartás a környék lakóinak 
nyugalmát nem zavarhatja, és 
nem sértheti az együttélés 
szabályait.
Ezek után már csak egy kérdés 
van? Mik az együttélés szabá
lyai? Tudja valaki? M.

Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 
programja 

szeptember 23 
- október 6.

23.1746 Top film: Holt költők 
társasága 

26. 1745 Top film: Az élet 
mindig drága 

30.174S Top film: RichiR ich
02. 1500 Szalontánc tanfo
lyam első foglalkozása
03. 1745 Top film: Bárány

bőrben 
06. 1400 Napközis mozi: 

Robin Hood
6



OROSZLÁNYI KÉTHETES

H u b e r
____ ÜZL E T H Á Z___
Dekton-in 3 kg 589.- 
Dekton-in 8 kg 1188.- 
Dekton-in

25 kg 3372.- 
Műpadló 2 m-es
_________________ 1735.-

Dekton-ex külső 
homlokzatfestéket 

20.000 Ft felett 
nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki!

PANEM
DISZKONT

NYÍLIK BORBÁLÁN 
a Móricz Zsigmond 

u. 31. sz. alatt!

Üzlethelyiség 
eladó a 
Huber

© o
Uzletházban. 

(Az em elet  
lak á sok n a k  

átalak íth ató .)  
Telefon: 
362-404

Most érdemes felújítania 
fürdőszobáját! 

Nálunk mindent megtalál, 
térjen be hozzánk!

A MOFÉM termékeit 
megengedheti magának!

KROKI szerelvényüzlet.
Fürst S. u. 31. ü  362-662

v_________________________________________________ I____ ___ )
KAPOCS Műszaki b o lt
népek barátsága u. 6/a. 

(L a k á ssz ö v e tk e z e t  é p ü le te )

K is g é p e k  (EAG, festő, 
BOSCtl, METABO, SKLIL).
Lakatok, gjtó- és ablak

kilincsek, biztonsági zárak, 
zárcimkék, bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok és 
k é z is z e r s z á m o k .  

Kedvező árakkal váijuk 
Ö nöket!
Nyitva: 

h étfőtő l-p én tek ig : 
8 -12  é s  13-17 óráig, 

szom baton : 8 -1 2  óráig

Vagyonvédelmi
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
B iz to n sá g b a n  akarja  tartan i 

é r té k e it?  L ak ást ú jít  fe l?  
S z e re t  b a rk á cs o ln i?  

M in deh hez k ín á lu n k  : 
Kapcsolók, duga(jak 210.-től 
Izzók (25, 40, 60 W) 51.-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Záraik, zárbetétek.

Nyitva:
h é t fő tő l-p é n te k ig :

8 -1 2  é s  1 3 -17  ó rá ig  
s z o m b a to n : 8 -1 2  ó r á ig .

Megrendelő
Alulírott megrendelem az oroszlányi KÉTHETES lapot 1995.
.........................................-tői egy évre (fél évre, negyedévre)
........... példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelezni.
A lap díját a kiadó megbízottjának, illetve a szerkesztőségben 
kifizetem, mellyel a triatlonos fiatalokat támogatom!
Az előfizetési díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft, negyedévre 
65.-Ft).
Név: .............................................................
Cím: ..............................................................
Oroszlány, 1995.................................

Aláírás:....................................................
A megrendelőt kérjük a szerkesztőségbe visszajuttatni.

Köszönjük!

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER  

Bt.-nél.

FESS
v e g y i á r u
KERESKEDELMI KFT.

Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 
S  fax: 361-002, 364-482

Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!

Lakásának 
felújításában az 

Ön partnere: 
Varjas Istvánl

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
8  364-369

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Globál öblítő 4 1 298.-
Elli mosogató 1 1 106.-
Ecis mosogató 11 128.-
Ecos sampon 1 1 166.-
Ecos tusfürdő 11 180.-
Ecos folyékony
szappan 196.-

Cell fehér festék 1 kg 524.- 
Cell színes festék lkg 810.- 
Budalux lakk 1/1 810.-

Ariel mosóport 
vásárló kedves 

vevőink sorsjegyet 
kapnak, melyen 

automata mosógépet 
nyerhetnek! 

Kétszer nyerhet, 
ha nálunk vásárol!

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12
7



OROSZLÁNYI KÉTHETES

A fotózás csúcstechnológiája 
városunkban

Oroszlányban is 
m egalakult a 

R ákóczi Szövetség
Már nagy költőnkről, Petőfi Sándorról 

is készült “fénykép” , a kor technikai 
szintjén.

Az eltelt időszakban a fotózás is nagy 
fejlődésen ment keresztül.

Ehhez a számítástechnikának is színre 
kellett lépnie, s ma már 
a régi, nagy helyigényű 
sötétkam rákat egy 
“doboz” helyettesíti, 
mely tele van zsúfolva 
a mai kor elektronikai, 
számítástechnikai vív
mányaival.

E “dobozok” gyártói 
között is az egyik leg
nagyobb elismerést a 
japán (ó, már megint 
ők!) NORITSU cég 
vívta ki a világon.

Nos, ma a fotózás 
Roys-Roysának szá
mító gépek egyik pél
dánya városunkban is 
megjelent.

A Rooter’s boltjá
ban nemrég helyezték 
üzembe azt a berende
zést, mely egy óra alatt 
10 tekercs színes filmet 
képeselőhívni. Ezagép, 
mely második hazánk
ban, egy minilabor.

Egy tekercs előhí
vásra való betételétől 
20 perc telik el, mire a 
kész film és a képek 
(9x13 cm) kijönnek a 
gépből. (A gép auto
matikusan állítja  a 
fényt, színösszetételt.)

A gépet üzemeltető Tóth házaspár ezzel 
a beruházással városunk és környékének

fotósait ki tudja szolgálni, és biztosítják, 
hogy a gyorsaság nem jelenti az árak 
emelkedését. Ezzel mindenki nyerhet időt 
és pénzt, mely a mai korban nem utolsó 
szempont.

Molnár

A szövetség pártoktól független civil 
szerveződés. Célja és feladata, hogy támo
gassa a Felvidéken élő magyar kisebb
séget, emberi, egyéni és kollektív jogainak 
érvényesítésében, ugyanakkor figyelemmel 
kiséri az e térségbe áttelepítettek sorsát 
és életkörülményeit is.

E gondolat jegyében bontott zászlót az 
oroszlányi szervezet is, augusztus 17-én.

A helyi csoport 13 fővel alakult meg, 3 
fős ügyvivői testületet (Németh Imre, 
Szerdahelyi Pál, N agy Elem ér A ttila) 
választottak.

Minden hónap 3. szombatján 16 órától 
klubnapot tartanak a Fürst S. u. 3. sz. 
alatt.

m i
va n

a  h á tté rb e n ?

mi azt is megírjuk!

KÉTHETES

So o te rs
ÓRIÁSI

SZENZÁCIÓ!
Színes filmjeit

1 óra alatt
kiváló minőségben 
kidolgozzuk Önnek!

Filmkidolgozás AKCIÓS áron: 599.- 
vagy szuperajánlat! 

Szupercsomag:
Express gyorsaság, 
dupla sorozat,
kellemes meglepetés (AJÁNDÉK), 
500 Ft-os bon

20x30cm-es nagyításhoz, 
szuperminőség, 
ajándékfilm,

100 Ft-os bon újabb film vásárlásához, 
plusz, hogy Ön és gyermeke a képek 
nézegetése közben szomját olthassa, egy 
2 l-es Pepsi Cola.

P apir ’\  > T W t 1 l l  B /lMa»l írószer,
nyomtatvány

Szeptemberben 
továbbra is 

segítjük a suli
kezdést. 

Füzeteink 
AKCIÓS árakon!

KETHETES O ro sz lá n y i fü g g e t le n  k é th e tila p  K ia d ja  a  M O N T Á ZS M A R K E T IN G  IR O D A  B t.
Akiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., illetve Oroszlány, 

Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) 
Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.

K



t í í n m  T É n v K i tm
"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne"

Független kéthetilap. III. évfolyam 19. szám ’95. október 6. Ára: 15 Ft

A polgármester mint pedagógus is ellenezné

Nem lesz iskolabezárás
Városunk polgármestere március 10-i számunkban szólalt meg 

utoljára lapunkban. Most újból megkerestük, és a város általános 
helyzetéről, a képviselő testület és a polgármester munkájáról 

kérdeztük Székely Antalt.

-Milyennek érzi az “utca” hangu
latát?

-Senki nem vonhatja ki magát a 
hazai viszonyok alól, magyarán ugyan
azt a hangulatot találom itthon, mint 
az országban másutt. Talán mi szeren
csésebbek vagyunk, mert a város mű
ködése biztosított, nem vagyunk olyan 
szerencsétlen helyzetben, mint a keleti 
országrész.

Vannak problémáink, hiszen nincs 
jelentős átmenő forgalmunk, idegen- 
forgalmunk, és a befektetők a kelet
európai országokból visszahúzódnak.

Azonban vannak előnyeink, így: 
földrajzilag szerencsés helyen van a 
város, közel az Ml-hez, a megyeszék
helyhez, és vannak ipari hagyománya

ink, s ezekre építeni lehet.
Ezt kihasználva próbálkozunk az 

ipartelepítéssel -ami nem csak papíron, 
ceruzával kidolgozott tervek alapján 
történik-, amiben sok az esetlegesség, 
szerencse is kell hozzá, és a legfon
tosabb, a sok pénz.

Célunk elérése érdekében megbíz
tunk a városhoz kötődő személyeket és 
cégeket, hogy befektetőket kutassanak 
fel, olyanokat, akik hajlandók lennének 
a városba ipart telepíteni.

Természetesen amennyiben az üzlet 
létrejön, és ebből a városnak haszna 
lesz, “jutalékot” adunk az illetőknek. 
De csak ekkor, előre nem fizetünk.

O folytatás a 2. oldalon

Egy ingatlan eladásának viszontagságai
avagy mi mernyi?

Kérdéseink a Hivatal illetékeséhez, Takács Imréhez:
-Miért nem írtak ki versenytárgyalást, vagy pályázatot?
-Mert azt csak akkor írhatunk ki, ha az adott célú értékesítés betervezett. Ez esetben 

vállalkozói kezdeményezésről volt szó, előzetesen jóváhagyott rendezési terv, telek
alakítás, telekkönyvi rendezés nélkül, amelynekhiányában az ingatlan nem versenyeztet
hető. Ilyen speciális esetben sem kívántuk az egyetlen lehetséges befektetőt is elriasztani.

-Mi indokolja a nagy különbséget a fajlagos ár tekintetében a IV. sz. iskola és a PROFI 
melletti terület között? (2.000.- és 5.000.- Ft lm2)

-Mindkét ingatlan esetében megtettük a lehetséges lépéseket annak érdekében, 
hogy a vételár minél magasabb összegű legyen, de tudomásul kell vennünk, hogy a két 
terület adottságai eltérőek. A IV. sz. Általános Iskola előtti területnél kötelező a véder
dő telepítés, az ingatlan alakja miatt csak kb. 50 %-nyi a hasznosítható területnagyság, 
végül: több millió forintos közműkiváltási költség növeli a beruházás terheit.

-Érdekelt-e a vagyonhasznosítási iroda magasabb bevételek elérésében?
-A városi költségvetés teljesítése keretében bevételi előirányzatunk van, amelynek 

elmaradása esetén személyi felelősségre vonással kell számolnunk. Ez elég“érdekeltség” 
valamennyiünk számára.

A háttérről bővebben olvashatnak a 3 oldalon.

Oroszlányban is

Utazási Irodák

Válasszon őszi-tavaszi 
aj ánlatainkból!

.. ►*] Oroonldny -3
(Huber Uzletház) | I
«361-122/14-14

igazoltatás vagy 
valami más?

G.-t igazoltatták rendőreink. Végre 
jó hír, éjszaka is vigyáznak a szervek.

Udvariasak, jó modornak voltak a 
járőrök. A gépkocsi ellenőrzése, az 
iratok áttekintése után, jó utat kívánva 
távoztak.

Csakhogy, az iratokból kiírták G. 
adatait az "igazoltató lapra".

Nos itt van a bibi, mert a Rendőrség 
Szolgálati Szabályzata (3/1995. BM 
rendelet) az alábbiakat írja:

“32 (2) Az igazoltatás során meg kell 
állapítani a személy azonosságát, és 
igazoltató lapon rögzíteni kell annak a 
személynek az adatait, akinél ez a 
további intézkedéshez, eljáráshoz 
szükséges, vagy egyéb körülmények ezt 
indokolják.”

Tehát, mivel semmi nem indokolta 
az adatok felírását, ez jogellenes volt.

Illetve mégsem? Hiszen ott szerepel 
a kitétel, miszerint “egyéb körülmények 
ezt indokolják”.

Talán csak nem az az egyéb körül
mény, hogy a felettesek ellenőrizni 
tudják beosztottjaik munkáját? Mert 
ha ez, erre lehetne más megoldást is 
találni, s a nemrég hozott adatvédelmi 
törvénynek is megfelelne rendőreink 
intézkedése.

S még egy kérdés: mi lesz az igazol
tatólapok sorsa?

Félreértés ne essék, nem az igazol
tatás ténye az, mely gondolkodóba 
ejtette a történet hallgatóit, hanem az, 
hogy úgy érezték egyhangúan, fölös
leges ilyen eljárással a gyanakvást 
táplálni az állampolgárokban a rend
őrség iránt.

-Lehet három 
millióval kevesebb? 
(A város beüÜfe): 

-Mit akar a 
“Gyűlölt Ember” 

-Elúszik az uszonyos?
' 'Á t j á r ó

(a sci-f! költészethez)
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A polgármester mint pedagógus is ellenezné

Nem lesz iskolabezárás
-Milyennek ítéli 

meg környezetün
ket?

-A 70-es évek 
közepéig úgy em
legettek minket, 
mint egy virágos 
várost. Azonban ez 
az iparszerkezet 
módosulásával, az 
egyre kevesebb vá
rosi bevétel miatt 
m e g v á l t o z o t t .
Nincs pénz a par
kokra, az épületek 
renoválására.

Remélem egy
két év múlva ez vál
tozik, és tudunk a 
környezetünkkel is 
jobban foglalkozni.

-A lakóközössé
gek nem tudnának 
segíteni?

-Ez attól függ, hogy egy-egy 
körzetben m ilyen emberek 
élnek. Valóban vannak olyan 
közösségek akik magukénak 
érziklakóhelyüket, de ez kevés
bé jellem ző. Ugyanakkor a 
parkgondozás egy bizonyos 
szakértelmet kíván, de ha ké
rik, a szakemberek ezt biztosít
ják, s így együtt érhetünk el 
eredményeket.

-Nem rég volt a szemét- 
szedés napja. Ön részt vett ezen?

-Nem vagyok különösebben 
híve a kampányoknak, hiszen 
a naptár minden napjára jut 
egy-egy világnap. Sok értel
müket nem látom.

Inkább a hagyományokon 
ésa szokásokon kell változtatni. 
Mi szedjük a szemetet, más 
meg szemetel? Ez így nem jó. 
Ne legyen szemetelés, és akkor 
nem kell kampány!

-Március 10-i számunkban 
Ön így nyilatkozik: ”Nekünk 
nem kell azon gondolkodnunk, 
hogy bölcsődéket, óvodákat, 
iskolákat zárjunk be. Ez fel sem 
merült és nem is célunk.”

Ugyanakkor szóba került 
iskolabezárás megvizsgálása, 
bölcsődebezárás lehetősége, böl
csődei létszámcsökkentés.

-A fenti idézet pontos. De 
jött március 12-e. Szerencsére 
az ún. Bokros-csomag még nem 
befolyásolja jelentősen költség- 
vetésünket.

Én, mint pedagógus kije
lenthetem , nem tám ogatok 
iskolabezárást. Abban is biztos 
vagyok, hogy ha mi egy intéz
ményt bezárunk, akkor azt na
gyon sokáignem lehet újra indí
tani. Ezért is nagy a felelős
ségünk.

Az igaz, vannak olyan in
tézményeink, ahol a pénz nem 
úgy hasznosul ahogyan kellene, 
de szervezéssel meg kell olda
nunk az ésszerű működést. így 
a legutóbbi testületi ülésen ab
ban döntöttünk, hogy egyenlőre 
nem zárunk be bölcsődét, ha
nem keresni kell annak módját, 
miként lehetne más formában 
üzemeltetni.

(Lapunkban sajnos tévesen 
jelent meg a testületi ülés e 
határozata. Elnézést kérünk 
olvasóinktól! A szerk.)

-Miként értékeli a testület 
eddigi munkáját?

-Én úgy gondoltam, nyolc 
hónap kell ahhoz, hogy a képvi
selők megismerjék feladatai
kat. Úgy vélem, ez beigazoló
dott, nagyjából tájékozottak.

Term észetesen m inden
kinek van szíve vágya, de ma 
már látják, hogy nincs minden
re lehetőség, a költségvetés egy 
adott dolog.

-Milyen nagyobb feladat 
előtt állnak most?

-Az előző testület által elfo
gadott gazdasági programot

kell a mai kor igényeihez igazí
tani.

Elkészülnek azok a beruhá
zások, melyek jelenleg terhelik 
a várost, így új célok megvalósí
tására kell törekednünk, hiszen 
az alap infrastruktúra kiépült. 
Most többek között a lakóházak 
felújítására kell többet köl
tenünk.

-A polgármesternek miként 
telt el a betanulási időszak, 
milyen tervei vannak?

-Az egyik: ha valamilyen 
döntés szükségessé válik, akkor 
azt sokkal hosszabb idő alatt 
lehet előkészíteni, mint aho
gyan szeretném. Ilyen a demok
rácia. Minden ötletet meg kell 
ismertetni a bizottságokkal, az 
érintettekkel, és az ő vélemé
nyük kikérése után születhet 
döntés.

A másik: a munkaidőm egy 
része olyan dolgokkal telik el, 
ami nem egy polgármesterre 
tartozik, hanem a civil szféra 
valamely részére, pl. Fogyasztó- 
védelmi Felügyelőségre.

Sajnos nem épült még ki az 
a civil társadalom, amely a saját 
bajait önmaga meg tudná olda
ni. Ez és az ehhez kapcsolódó 
gondok sok időt vesznek el mun
kaidőmből.

Ebből szabadulni majd ak
kor lehet, ha a szükségesjogsza- 
bályokat a parlament meg
alkotja.

-Nemsokára egy 
hónapra az Ameri
kai Egyesült Álla
mokba utazik.

-így van. Még ta
vasszal hirdették 
meg, hogy lehet pá
lyázni egy amerikai 
kormányzati pénzen 
működő szervezet 
tanulmány útjára, 
melyet az új demok
ráciák tisztségvi
selőinek szervez
nek.

Jelentkeztem, és 
nemrég kaptunk ér
tesítést, hogy töb
bekkel együtt én is 
mehetek.

Mivel számítot
tam az útra, a sza
badságom at tar
talékoltam, és így 

ebből megyek ki egy hónapra 
tanulni.

Tanulni, hiszen összesen két 
szabad napunk lesz, projek
teket kell írnunk, meg kell fe
leljünk az elvárásoknak, és ta
lálkozunk majd h ivatalno
kokkal, vállalkozókkal is.

-Sikeres utat, városunk 
hasznára!

Molnár Ferenc

20 FŐ 
MINŐSÍTETT 

HEGESZTŐT ÉS 
20 FŐ 

LAKATOS 
SZAKMUNKÁST 

KERESÜNK 
BUDAPESTI 
MUNKÁRA.

Felvilágosítás 
kérhető a KÉTHETES
szerkesztőségében, 

valamint 
Kostyál Lászlónál a 

Huber Üzletház 
14-es szobájában.
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Két variáció egy benzinkútra - avagy mi mennyi?

Egy ingatlan eladásának 
viszontagságai

Kostyál László képviselő megkereste szerkesztőségünket, s az alábbi történetet 
mesélte el nekünk. Az esetet tanulságosnak ítéltük, ezért leírtuk, hátha Önökre is

tartozik.

Kostyál László képviselő 
története:

1: Egy úr -nevezzük Első 
Vevőnek- az Esso cég megbízott
jaként megkereste a polgár- 
mesteri hivatalt, hogy megven
né a Profi melletti 2000m2-es 
területet benzinkút létesítésé
nek céljából. Némi huzavona 
után az önkormányzat úgy dön
tött, eladja neki 5000 Ft/m2 
áron. Az idő telt-múlt, végül az 
olajcég visszalépett az üzlettől. 
Egyes rosszindulatú híresz
telések szerint ebben része volt 
annak i s, hogy kapott városunk 
két, a választások idejéről is 
ismert polgárától “jóindulatú” 
telefonhívásokat. No mindegy! 
Ami volt, az megesett, elmúlt. 
A “jóindulat” is?

2. Kostyál László és társa a 
város polgármesterével egyez
tetve, erkölcsi támogatását él
vezve közben felderített két cé
get, melyek érdeklődést mutat
tak az ingatlan iránt. Egyik 
ezek közül a “magyar olajcég” 
volt. Furcsa módon, alighogy 
lefolytatták az első tárgyalást 
ezzel a céggel, az Első Vevő 
megjelent a “magyar olajcég” 
illetékesénél, s birtokában vol
tak a tárgyalás anyagai. Mi
közben erről csak Kostyál úrék 
és a vagyonhasznosító iroda tu
dott! A “magyar olajcég” kicsit 
később visszalépett.

3. Közben Kostyálék megke
resték az “Óriás” Rt.-t, amely a 
“REPÜLŐ” olajcéget képviseli. 
Megállapodtak velük szóban a 
vagyonhasznosító iroda mun
katársa jelenlétében, hogy az 
“Óriás” a “REPÜLŐ” részére 
megvásárolja a területet a 
következő konstrukcióban:

9,9 millió Ft vételárat kp.- 
ben fizetnek, míg 3,1 millió Ft- 
ot a város által megjelölt, pl. 
egy fejlesztési alapítvány cél
jára tesznek le.

Ezek szellemében Kostyál 
László meg is íratott jogásszal 
egy szerződés-tervezetet.

4. A vagyonhasznosítási 
iroda ezután ahelyett, hogy 
értesítette volna az Első Vevőt 
arról, hogy eláll az üzlettől, 
mivel több hónap után sem 
produkált szerződést, vagy 
megversenyeztette volna őket,

megkérdezte, hogy fenntartja- 
e igényét a területre. Miután ő 
igennel válaszolt, meghívták a 
konkurens céggel, az "Oriás"- 
sal folytatott következő tár
gyalásra, amin megisjelent ki
vitelező partnerével, a megye 
egyik közműépítő cégével. Nem 
hívták meg viszont Kostyá- 
lékat, ők véletlenül tudták meg 
a tárgyal á s tényét. Amikor még
is bementek, kérdőre is vonták 
őket, hogy milyen minőségben 
vannak jelen.

5. A tárgyaláson a magát 
már az Első Vevő partnerének 
valló “Óriás” képviselője már 
csak az Első Vevő tízmilliós 
ajánlatáról volt hajlandó tár
gyalni, annak ajánlata ismere
tében! Szó sem került már ala
pítványról!

6. Kostyál László ezek után 
kételkedik  abban, hogy a 
vagyonhasznosító iroda vétlen 
lenne a sorozatos baklövések
ben, amelyek azt eredményez
ték, hogy hárommillióval ke
vesebb folyik be e terület ela
dásából a város kasszájába. 
Szerinte nincs Oroszlánynak 
vagyonhasznosítási koncepció
ja, versenyeztetési szabályzata, 
az eladások ad hoc történnek. 
Ezt támasztja alá a 4-es iskola 
melletti terület eladási módja 
és ára is, hiszen ennek mind
össze 2000 Ft-ért adták el 
négyzetméterét, a Profi melletti 
terület 5000 forintjával szem
ben. És, ha nem így történnek a 
dolgok, még az is lehetett volna 
magasabb!

A  vagyonhasznosítási 
iroda vezetője, Takács Imre 
az ügyről az alábbi tájékoz
tatást adta:

“Első Vevő” már 1994-ben 
területvásárlásiigényt nyújtott 
be a polgármesteri hivatalhoz 
üzemanyagtöltő állomás céljá
ra. A tervezett funkciót a város- 
rendezési tervek nem tartal
mazták, ezért ennek engedé
lyezését alaposbizottsági egyez
tetés előzte meg. A beruházás 
elhelyezésére vonatkozó döntés 
után a kérelmező a volt autó
buszpályaudvar melletti terü
letre beadott tervdokumentáció 
alapján az építési hatóságtól

elvi építési engedélyt kapott. 
Ezt követően került sor a vé
telár megállapítására - figye
lembe véve azt a körülményt, 
hogy a benzinkút építését nem 
a város kezdeményezte, nem az 
alapvető szükségletek kielégí
tését szolgálja, hanem egysze
rűen egy üzleti vállalkozás.

Árajánlatunkat követően 
alkura került sor. Miután a 
vételár csökkentéséhez nem já 
rultunk hozzá (bizottsági állás- 
foglalás állapította meg), az ügy 
lezárására szóbanállási határi
dőt írtunk elő, amelyen belül 
“Első Vevő” elfogadó nyilatko
zatot tett. Ezután - a pontosan 
meg nem nevezett, de általa 
jelzett - üzlettársával együtt, 
az adásvételi szerződés előké
szítésének lezárására irányuló 
egyeztetésre hívtuk meg.

“Első Vevő” a megbeszélésre 
egy finanszírozást vállaló cég 
vezetőjével és egy olajtársaság 
- döntésre fel nem jogosított - 
képviselőjével jelent meg. A 
tárgyaláson a részletekben 
megállapodtunk a bizottsági 
állásfoglalásokban rögzített ke
reteken belül, erről jegyzőköny
vet vettünk fel.

Az előzm ényekhez még 
hozzátartozik, hogy az elvi épí
tési engedély kiadását követően 
többen jeleztek segítő szándé
kot annak érdekében, hogy más 
vevő felkutatásával esetlegma- 
gasabb vételárat érhessünk el, 
így Kostyál László képviselő úr 
is. Folytattunk előzetes tárgya
lásokat más érdeklődőkkel, de 
hivatalos (írásos) árajánlatot 
az ígéretek ellenére sem kap
tunk. Hozzá kell tennem, hogy 
az előzetes egyeztetések során 
az elért vételárnál magasabb 
összegű ajánlatot tettünk, azt 
is függővé téve az “Első Vevő
vel” kapcsolatos ügy kimenete
létől ; vagyis nem voltunk abban 
a helyzetben, hogy a döntésho
zók felé a határidő lejártát meg
előzően más tartalmú előter
jesztést tegyünk.

Az “Első Vevővel” tervezett 
megbeszélésen - megtudva va
lakitől annak időpontját - meg
jelent Kostyál László képviselő 
úr is. Miután “Első V evő” 
partnereként a tárgyaláson

azon cég vezetője jelent meg, 
akivel -mint lehetséges vevővel 
- Kostyál úr közvetítésében elő
zetesen már egyeztettünk, Kos
tyál úr az iroda inkorrektségét 
feltételezte üzleti információ ki
adása miatt. Ezt a 1 eghatározot- 
tabban visszautasítva javasol
tuk, hogy az esetleges félreér
tést a partner cég vezetőjével 
személyesen tisztázzák, erre 
külön helyiséget biztosítottunk, 
a tárgyalásonfelkérésük ellené
re sem vettem részt.

A megbeszélésüket követő
en a további tárgyaláson ésjegy- 
zőkönyvezésen Kostyál úr tele
pülési képviselőként részt vett.

Azóta már az adásvételre - 
rövid időn belüli pénzmozgással 
járó - előszerződést kötöttünk, 
bízunk abban, hogy a beruházás 
az egész város javát szolgálva 
mielőbb teljes egészében meg
valósul.

Nem tartozik ugyan szoro
san a leírtakhoz, de a jövőre 
nézve fontosnak tartanám 
azoknak az elveknek az elfoga
dását, amellyel megelőzhető, 
hogy pl. egy ilyen, -a hivatali 
ügyintézésnek megfelelően bo
nyolított- ingatlan értékesítés
nek hasonló visszhangja legyen:

- Először a várost kellene 
kívánatossá tenni a befektetői 
körökben, ezután lehetne elvár
ható módon hasznosítani az 
egyes ingatlanokat.

- Részletes “terül ethasznosí- 
tási koncepcióban” kellene 
kijelölni a hasznosítandó terü
leteket, előre gondoskodni azok 
telekalakításáról, telekkönyvi 
rendezéséről, majd meghirde
téséről.

- Meghatározandók azok a 
jogosítványok, illetőleg azok
nak a jogosultaknak a köre, 
akik a polgármesteri hivatal 
ilyen irányú tevékenységében 
külön felkérés nélkül közremű
ködhetnek, abba beleszólhat
nak.

A  cikk e részében található - 
esetleg nehezen érthető - bonyo
lult- megfogalmazásokért elné
zést kérünk. Az általam megírt 
változatot a Hivatal illetékesei 
a Hivatal nyelvezetére átírták!

*Az idézőjeles neveket az 
érintettek beleegyezése hiányá
ban megváltoztatuk.

*****
Mivel tudomásunk szerint 

a Városfejlesztési bizottság 
vizsgálódott az üggyel kapcso
latban, -reméljük- a következő 
számban Szedlák Jánosnak, a 
bizottság elnökének vélemé
nyét közöljük.

Kormos Ferenc
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Csodát teremtenek
Az MKK Kertbarát körét 

ötödik éve vezeti eredmé
nyesen dr. Magyar Henrik- 
né. Nemrég nagysikerű 
terménybemutatóval kezd
ték a művelődési központ
ban az őszi évadot, bizony
ságul, hogy a város kiskert
tulajdonosai “csodát” te
remtenek, dacolva a szá
razsággal, az időjárás sze
szélyeivel.

Mindehhez nyújt lehe
tőséget az a program, amit 
a Kör tagjai terveznek az 
évadban. Október 21-én a 
csepregi gyümölcsösbe ki
rándulnak, ahol az intenzív 
gyöm ölcsterm esztéssel 
ismerkedhetnek.

Október 31-én neves 
borszakértő, Kiss Bertalan 
tart előadást a bor kezeléséről.

Szerepel még a programban előadás az 
őszi munkákról, termelési tapasztalotok- 
ról, a palántanevelésről, és karácsonyi

díszek készítése.
Szabó Istvánná vezetésével kirándulnak 

Budapestre a K ertészeti Egyetem 
kiállításának megtekintésére.

KÉK HÍREK
Az elmúlt két hétben 

mintegy 3 millió forintnyi 
kárt okoztak lopással, 
rablással városunk és 
környéke polgárainak a 
bűnözők.

Az illetékesek  az előállított 15 
személyből 5 főt előzetes letartóztatásba 
helyeztek.

Ma már a csoportos rablás sem újdonság 
a városban, mint szeptember 27-én is, de 
az elkövetőket a rendőrség rövid idő alatt 
elfogta, s közülük három szem élyt 
letartóztatott.

A rend őrei nem csak ellenőrzik közút
jaink forgalmát, hanem maguk is ki
próbálják, mit tudnak. így október 8-án 
930-tól a volt buszpályaudvaron “KÉK 
FÉNY KUPA” elnevezéssel autós ügyességi 
versenyt rendeznek tagjaiknak.

Máj ki lapok
A Majk Kft. négy darabból álló képeslap

sorozatot adott ki Keller József grafikus

MAJK, kamalduli remeteség - 1733.
4

alkotásaiból. Most ebből mutatunk be
kettőt.

A MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

OKTÓBER HAVI 
PROGRAMJA

07. 10°° NÉPTÁNCISKOLA (8 hónap) 
Vezeti: Gurzó Tamásné és Szekeres Enikő. 
Tandíj: 200,-Ft/hó 

07. 16°° TÁNCHÁZ Közreműködnek: 
Gyurkó Erzsébet és Keltái Gábor a tatai 
Pötörke Táncegyüttes tagjai és a KINCSŐ 
ZENEKAR 

07. 1745 TOP film: Gyújtóhatás 
10. 1745 TOP film: ALUDJ CSAK - ÉN 

ÁLMODOM 
13.17°° MAJKI MESTERKURZUS 1995. 

Kiállítás-megnyitó. A megnyitón közre
működik a BAKFARK BÁLINT Zeneiskola 
furulyaegyüttese. A kiállítás m egte
kinthető október 13-27. között, hétfőtől 
péntekig 10°°-1200 és 1400-1800 óra között, 
szombaton 10°°-1200 és 14°°-1600 óra között 

14. 14°°-1800 GYÓGYÍTÁS NAPJA 
14. 1745 TOP film: Dobd fel magad
16. 17°° CIVIL FÓRUM a Falu Hagyo

mányőrző és Kulturális Egyesület klub
könyvtárában. Bemutatkozik még-a Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és az 
Egészségügyi Gép- Műszer Beszerzési 
Alapítvány

17. 1746 TOP film: BAD BOYS
18. 9°° és 11°° OVI SZÍNHÁZ: RÓKA 

RUDI KALANDJAI a budapesti Pitypang 
Színpad előadásában

20. 19°° Felnőtt színházi bérlet: Neil 
Simon: TISZTA AMERIKA. Vígjáték 2 
felvonásban a Jászai Mari Színház 
előadásában. Szereplők: Nyertes Zsuzsa, 
Straub Dezső, Böröndi Tamás. Rendezte: 
KOLTAI RÓBERT

21. 16°° Gyermekeit Egyedül nevelők és 
Nagycsaládosok Klubjának összejövetele

21. KERTBARÁT KÖR Kirándulás: 
Csepreg - Kőszeg 

21. 1746 TOP film: POWER RANGERS 
24. 1745 TOP film: MINDÖRÖKKÉ 

BATMAN
26. 16°° CUKORBETEGEK klubjának 

összejövetele
27. 14°° Napközis mozi: A FLINSTONE 

CSALÁD
28. 1745 TOP film: A HAZUG SZUKA (16 

éven felülieknek)
31. 17°° KERTBARÁTOK KÖRE A bor 

kezelése. Előadó: Kiss Bertalan 
31. 1745 TOP film: STAR TREK: 

NEMZEDÉKEK

Minden szerdán 17 órától INGYENES 
JOGI TANÁCSADÁS: Páros héten:
D r.Sunyovszki Károly ügyvéd, 
Páratlan héten Dr.Kaestner József 
ügyvéd

Előzetes: November 3. (péntek) 2000 
REPUBLIK KONCERT! Jegyek ára 
elővételben 650,-Ft.
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A “Gyűlölt ember”
Hazánknak a múlt század 

közepe, a m agyar szabad
ságharc leverése óta nem volt a 
nemzet által egyöntetűen gyű
lölt személye. Most van.

A nemzettipró Habsburg 
ház ültette nyakunkra a Bach 
huszárokat és annak névadój át, 
s ma a kormányfő kinevezé
sében B o k ro s  L a jo s  örvend 
ennek a negatív jelzőnek.

E titulust nem mi adtuk 
neki, hanem az utóbbi időben a 
szocialista, liberális sajtóban 
hosszú ideig némaságra ítélt 
Lengyel László, az ism ert 
közgazdász-politológus. (Már 
tőle is félnek?)

Igaz, nem ez az első merész 
kijelentése, hiszen ő volt, aki 
róka! elkűnek nevezte kormány
főnket, Horn Gyulát.

Nos lehet vitázni a “gyűlölt 
ember” kitétellel, de tény, pénz
ügyminiszterünk mindent meg
tett annak érdekében, hogy a 
magyar társadalom minden 
rétegét magára haragítsa.

Sorozatban születtek azok 
a törvények, jogalkotások , 
melyek szinte mindenkiben a 
haragot szülték személye ellen, 
pedig ő csak a kormány nevében 
szól, cselekszik. Persze tény, 
Bokros úr stílusával -a fővárosi 
sajtó tudósításai szerint- né
hányszor útszéli hangot ütött 
meg.

Azonban a kormányzat jog
alkotása sem mentes a varga
betűktől. Ezért is semmisített 
meg már eddig több törvényt, 
törvényi részt A lkotm ány- 
bíróságunk.

Néhány, a ma még tár
gyalásra váró témák közül.

Három hónapot adtak a 
serfőzdéknek, hogy 5 millió 
forintot teremtsenek elő, kau
cióként az állam számára. 
Vajon van olyan épeszű ember, 
aki komolyan gondolta, hogy az 
amúgy is hitelből megépített 
serfőzdék tulajdonosai képesek 
lesznek ekkora összeg előte
remtésére? Kétséges.

Más. Az MSZP vezette 
kormányzat az MSZOSZ ve
zette E gészségbiztosítási 
Pénztárral karöltve kötelezte a 
m unkáltatókat üzem orvosi 
szolgálat működtetésére, úgy, 
hogy a munkáltatók, munka- 
vállalók Tb.j árulékát nem csök
kentette. A pénz marad a Tb- 
nél, a munkáltatók pluszként 
fizetik az üzemorvosokat.

Nem semmi!
Mint ahogyan a megyei lap

ban olvasható, hogy miért lett 
70 forint a kenyér ára. A  tény, 
a tíz forintos búzából 70 forint

lesz a kenyér. Még csak gondol
ni sem merünk arra, valaki itt 
hazudik, spekulál a mi ká
runkra.

Komolyan senki nem kí
vánja e hazában, hogy a jelen
legi kormány ne töltse ki törvé
nyes mandátumának idejét, de 
a közvélemény-kutatások akko
ra tekintélyvesztést regisztrál
nak kormányunknak, amekko
rát még az előző négy év Antal- 
Boros kormánya sem ért el.

18 hónap telt el e kormány 
megalakulása óta, de nem tu
dott, vagy akart annak a vála sz- 
tói réteg elvárásainak megfe
lelni, mely őket bejuttatta a 
parlamentbe. Kár, mert hatal
mának megtartásához vagy jó 
törvényeket, intézkedéseket

Igen! De mi nem adjuk! Ilyen 
és ehhez hasonló feliratok virí
tanak már iskolakezdés óta a 
főiskolák, egyetemek folyosóin.

Figyelmeztető sztrájk, tün
tetések, éjszakai virrasztás a 
parlament előtt, s végül a pol
gári engedetlenség: nem fize
tünk tandíjat. Ez a tiltakozás, 
a jogos nyomásgyakorló esz
közök kényszerű bevetésének 
sorrendje a ránk erőszakolt 
kormányrendelet ellen.

Pontokba szedtük, hogy vol
taképpen mi ellen tiltakozunk:

-A tandíj rendszerét a hall
gatókkal közösen dolgozzák ki.

-Legyen tandíj, de ne 1 egyen 
adójellegű! D ifferenciáltan 
kelljen fizetni: ajó tanul ókmen
tesüljenek, és mentesüljenek a 
szociálisan rászorulók is!

-Juthasson “tandíj-hitelhez” 
a hallgató! A befolyt pénzeket a 
felsőoktatás korszerűsítésére 
fordítsák. Mi tagadás, bőven 
ráférne!

Vannak akik azt mondják: 
az egész tüntetősdi csak egy jó 
hecc a hallgatóknak. Nem így 
van! Meg kell mutatni, hogy a 
kormány nem packázhat kénye- 
kedve, improvizatív ötletei sze
rint bárkivel. Nem vagyunk 
sakkfigurák. De ha mattot 
akarnak adni: rosálunk.

Hadd ne soroljam, hogy az 
el avult színvonalú felsőoktatási 
tanulmányokhoz amúgy meny
nyi mindenre kell pénztkiadnia 
a hallgatónak, vagy szüleinek,

hoz, vagy ....
Nos ne legyen vagy. 
Ugyanakkor tény, lehet má

sokat is vérmérséklettől, világ
nézettől fogva gyűlölni, mint 
tették azok a személyek, akik a 
lapunkban megjelent, a Schalk- 
hammer Antal által elmondott 
pénzügyminiszteri kijelentést 
közlő írásunkra reagáltak.

Csak nekik mi voltunk a 
szemetek. Már mint azért, mert 
leközöltük a kijelentést, misze
rint a pénzügyminisztérium 
számításai alapján, túl sokáig 
élnek a nyugdíjasok.

Nos mi nem gyűlöljük a 
minket gyűlölőket, hanem saj
náljuk. Hiszen maguk másznak 
bele abba a mocsárba, melyből 
nehéz kimászni. Talán ma még 
lehetne.

Molnár Ferenc

vagy közösen.
Jegyzetek: félévre 8-10 ezer 

forint, tanulási eszközök, fény
másolás ugyanennyi, utazásra 
havi 2-3 ezer forint, kollégiumra 
3-5 ezer vagy még több, albér
letre 8-10 ezer (vagy még több?), 
étkezésre jó  esetben (fogyókú
rával) 4-5 ezer forint.

Ezt a javunkat akarja a 
Bokros? Ő is fizetett annak 
idején?

Bokros szerint jelentősen 
megkönnyíti a diploma az elhe
lyezkedési esélyeket, ezért kell 
nekünk is hozzájárulni. Ebben 
igaza van, de vajon nem köny- 
nyíti-e meg az ország kilábalási 
esélyeit, ha több értelmiségivel 
rendelkezik? Talán ezen is el 
kellene gondolkodnia.

Úgy tűnik, a tanárok, a fel
sőoktatási dolgozók szimpati
zálnak velünk. Rajtuk múlik, 
hogy a kezdődő polgári engedet
lenség miatt kivágják-e az in
tézményből a hallgatót vagy 
sem. Valószínűleg nem, hiszen 
egységesek leszünk, mindenkit 
pedig nem lehet kivágni.

Még annyit: szerintem ma 
pénzügyi diktatúra van ebben 
az országban, még pontosabban 
pénzügyminiszteri diktatúra. 
Reménykedem, hogy kemé
nyebb formája nem következik 
be. Finoman szólva ez is elég 
kemény, legalábbis nekünk itt 
középen vagy lent, egészen lent!

egy  oroszlá n yi h a llg a tó

Egy első éves tollából

Bokros a javunkat akarja?

A Lengyel József 
Gimnázium és 

Szakiskola 
felvételi előkészítő 
tanfolyamot hirdet 
testnevelés-sport
menedzser szakra.

Felvételi
követelmények:
A testnevelés tagozatos 

gimnáziumi osztály lehető
séget ad arra, hogy a diáko
kat a gimnáziumi tanulmá
nyaira építve, azt kiegészítve 
fakultáció és szakkör kere
tén belül felkészítse sport
egyesületek, szakosztályok 
szervezői munkájára, isko
lák, intézmények tömeg
sport-tevékenységének 
szervezésére.

A tanulók megismerked
nek a legfontosabb pedagó
giai, pszichológiai, fizioló
giai, valamint a szaktárgyi 
(sportszervezés, sportági, 
módszertani, számítástech
nikai, stb.) ismeretekkel.

Célunk, hogy az elsa
játított ismeretek készítsék 
fel a tanulókat arra, hogy a 
Testnevelési Egyetem mind
három szakán, a tanárképző 
főiskolák testnevelés-sport- 
szervezés szakán, a tanító
képző főiskolákon vagy bár
mely más felsőfokú oktatási 
intézményben eredménye
sen tanulhassanak tovább.

A felvételnél az 5-6-7. év 
végi és a 8. félévi osztály
zatokat veszik figyelembe a 
következő tantárgyakból: 
magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, 
testnevelés, fizika, kémia, 
biológia.

A felvételi vizsga idő
pontjáról a jelentkező tanu
lók iskolai értesítést kapnak.

Az előkészítő megbeszélés 
időpontja:

1995. október 14. de. 9 óra.

KETHETES
Oroszlányi 

hírek, fényképek
A lakossági apró
hirdetés ingyenes!
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Forgács József:

Átjáró
(sci-fi novella) 

édesanyámnak

Az óriás teste szemérmet
lenül betüremkedik a kabinab
lakon. Vémarancs tintába már
tott ragadós fénykötegei átúsz
nak az üvegfalon és komótos 
aprólékossággal benyálazzák a 
helyiség minden szegletét, rá
folynak a hüllőszemű világító- 
testekre, átfonják a konzolok 
kapcsolóerdejét, majd lassan, 
bolyhosan leülepednek a külön
féle berendezések tompa fémkö
penyein. Ez a melankolikusan 
hömpölygő színfolyó a tenger
mély álomszerű hangulatába 
öltözteti a kabint; szivárvány
halak gumiteste oldódik fel a 
térben. Már hárman vannak így 
benn: a két pilóta és a Jupiter - 
az Óriás.

(.Pu és Nwod testét az ülések
hez szegezi a gyorsulás. A tömeg
vonzás foglyává vált irányít- 
hatatlan űrhajó börtönében ku
porognak. Nem sikerült az expe
díció s terv: körpályára állni a 
Jupiter körül. A gázóriás viszont 
jó  anya. Magához öleli őket.)

Végeláthatatlan, valósze
rűtlen sík felületté növekedik a 
Jupiter domborulata. Felszán
tott hidrogénóceánja zajos kép
ernyőkre feszül. A gáztarajok 
között égetettcukor-kristályok- 
ból hegesztett ökrök húzzák az 
ekét, a csoroszlya metánt és am
móniát karcol, kémiai képleteik 
spontán hasadnak száraz töm- 
zsökre. Töredezik a felszín, ria
nások nyílnak. A szétforgácsolt 
atomok rezdülései szakadatlan 
interferenciamintát hímeznek a 
gázkameválba, s e kavarodás
ban hirtelen fül számára hall
hatatlan disszonáns szimfónia 
üvölt fel. Hanghullámaira hold
nagyságú sejtfalak pukkannak 
szét, kiömlő plazmájuk lomha 
ciklonokba vegyül, azok pedig 
forrni kezdenek és buzgó ré
szecskéik hadoszlopokba gyűlve 
örvénylenek a bizonytalanság 
pereme felé. Kozmikus tejbegríz 
rotyog.

(A kabinban feszülők  
számára világegyetemmé válik 
a mélység. Nwod és Pu tehetetlen 
tömege nem kerülheti el a 
becsapódást.)

Erek labirintusába gyűrt 
gázkristály köd hálózza, szívja 
gyomrába a kitinpáncélos űrha
jót. Hiába vergődik. A dülledt 
jup iterpupilla  gravitáció
tekintete megbabonázza. Gyor
sulás. Agyagszálú jégrostok 
suhannak el a térben, mértani 
formákat ölt a bolygóveríték. A 
kiterjedéseket befalazták: az 
űrhajó, mint Orfeusz, csak előre 
láthat. Kísértés nincs.

(Pu és Nwod ujjai bonyolult

összefüggések szonátáját zongo- 
rázzák a komputeren. Minden 
apró mozdulat kín. A távolság
kijelző a nullpont felé pörög. 
Nwod utolsó elkeseredéssel rá
vág a beragadt fékezőhajtómű 
indítógombjára. Arcukba tolul 
a vér. De már késő.)

Hangtalan ordítás a fuvó- 
kákból előtörő gázok vákuum
halála. A sikolyt felemészti az 
űr. Bár a távolság lassabban 
csökken, a küzdelem arányta
lan. Lejjebb már a mínuszfokos 
bolygótest bőrpórusai vigyorog
nak. Félbevágott szappanbubo
rékok süllyednek idétlen ciklo
nok agytekervényeibe és a köz
tük ropogó fagyos gejzírek köpe- 
tei szuperfolyékony amőba-tűzi
játékot produkálnak. Egyszerre 
csak minden skizofrén alakzat 
a horizont fel érohan. Anyúlóssá 
vált hajótest törékeny virágszir
mok ölelésében hörög, s teker
gőzve szédül bele a színtelen és 
hideg lángokba. Pályája végén 
mézzé ért virágporba csattan. 
Durva halmazállapot-változás.

(A kabin színültig  telik 
vörhenyesen piruló éjszakával. 
Nwod és Pu tébolyult görcsei az 
agóniát utánozzák.)

A hajó ép. Körötte szétbom- 
lott sejtfalak tartalma, az Óriás 
érett húsa lüktet. A véredények 
anyaga begyakorolt pályák szö
vevényében rohangál, összeköt
vén egymással irdatlan tömege
ket és távolságokat. Elszabadult 
hem oglobinfelhők. Időnként 
pusztuló fotonáramok hullanak 
közéjük, s amint érintkeznek 
elmosódnak, mert gigászi ecse- 
tekmegállásnélkül éjszakátfes
tenek belőlük. A  sötétben csak 
aurórás ívek gyúlnak ki néha. 
Idegsejt-kapcsolatok. Ebben a 
kocsonyában egy másik, egy ide
gen világ lélegzik - sokszorosan 
önmaga rendszereibe bonyolód
va.

(A műszerek megbolondul
tak, ám Pu és Nwod eszmél. 
Visszaáll a normális adrenalin 
termelés. Élnek.)

A Nap sugárcsápjai végleg 
fennakadnak a felszín kazettás 
rétegeiben. Méltóságteljesen 
süllyed immár a hajó. Tollpihe.

Vajon mekkora mélységben 
teljesedik be kamikaze sorsa?

Anyagban halad még? Vagy már 
dimenziók záróizma lökdösi 
tovább ismeretlen tartományok 
kürtőibe?

Egyszerre égboltnyi függöny 
nyílik kútperspektívában. Ez új 
világosság.

Fata Morgana? Repedés a 
térben?

A múlt gyorsított felvétel 
képkockáiba dermed. Szédítő 
száguldás. Fénykarikák csator
náján szlalomozik az űrhajó, 
cérnaként bújik át ezernyi tű 
fokán. Az izzó tóruszok egyre 
sűrűsödnek, egymásba érnek, 
aztán összeforrnak és irdatlan 
méretű öt dimenziós bélrend
szer al agútj ává al akul nak. Fal a- 
it szétkeni a sebesség, csak egy 
imbolygó pont jelzi a haladás 
irányát. Valahol elszivárog az 
idő. A fizika és minden egyéb 
földi tudomány papírhegyei a 
túlvilágszemétkosarában füstö
lögnek.

(Nwod és Pu inger- és érzet 
nélkülivé meztelenednek. Nincs 
hő. Nincs gyorsulás. Nincs fény 
újra...)

Tömör sötétség markolja át 
a tér-idő torkát, de azon nyom
ban enyhül is szorításának ereje. 
Atomvillanás. Elszórt, parányi 
brilliánsok sokszögei csillannak 
fel szerteszét. Mind több és több 
pontocska kezd ragyogni, me
lyek ismerős, valódi világ csil

lagóceánját karcolj ák a kozmosz 
barlangfalára.

Csillagok: kékek, sárgák, 
hunyorgók, kacérak, szabályo
sak, foltszerűek, robbanok, 
fuldoklók, csoportosak, szüle
tők. Csillagok. Csillagok, amik 
galaktikus híd ívébe merevedve 
áramlanak megszabott pályái
kon az örökkévalóságnak hitt 
végtelenség malomköveihez 
dörgölőzve. Ők mindenütt egy
formák, de itt valahogy más a 
rendjük!

(Pu és Nwod, a két földi pilóta 
az ablak előtt áll. Homlokuk a 
kettősfalú üvegre tapad és bele
folyik a csillagködök pászmáiba. 
Tekintetükre pókhálót robbant 
a döbbenet. Mögöttük némán 
darálja a pozícióadatokat a 
fedélzeti számítógép. A monito
ron tömött sorok gyülekeznek: 
H E L Y M E G H A T Á R O Z Á S :  
A N D R O M E D A -G A L A X I S ,  
HETEDIK SPIRÁLÁG ...

Pu megfordul. Értelmezi az 
információhalmazt. Ráncai már 
nem öblösödhetnek tovább. 
Mégis Nwod szólal meg először. 
-Atomkori Santa Maria-ában 
ülünk-, közli tompán.

Pu bólint. -Valóban. De 
Kolumbusz visszatérhetett...)

Az űrhajó az Andromeda- 
galaxis közepén lebeg - millió 
fényévre otthonától. Az átjáró 
kocsánya belevész az univerzum 
dülöngélő hullámtaréjaiba.

*
Zeusz bolygója  kapu a 

világmindenségre. Évezredek 
óta figyelte az emberiség. Olyan 
volt, mint a többi planéta. 
Fényes és kódorgó.

A dolgok nem azok, aminek 
látszanak!

Ah
Oroszlányban

is

f j ] .......... ^
M ark etin g  Iroda Bt. 
rt O roszlán y  
|  3  Fai:
V  361-122/14-14

' 13- (Hab6*

Utazási Irodák

Válasszon 
őszi-tavaszi 

ajánlatainkból! 
Kül, és belföldi 

utazási 
katalógusok, 
helyfoglalás!

mi
van

a háttérben?

mi azt is megírjuk!
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H u b e r KIÁRUSÍTÁS! 
MINDEN CSEREPES 
VIRÁG FÉL ÁRON!

Páfrány 
360 f o r i n t  h e l y e t t  1 8 0 . « f o r i n t .

Üzlethelyiség 
eladó a 
H uber

90
Uzletházban. 

(Az emelet 
lakásoknak 

átalakítható.) 
Telefon: 
362*404

Ü ZLE T H Á Z
Dekton-in 3 kg 589.- 
Dekton-in 8 kg 1188.- 
Dekton-in

25 ke 3372.-
Műpadló 2 m-es

1735.-
Dekton-ex külső 

homlokzatfestéket 
20.000 Ft felett 

nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki!

s

1995. október 18 
a  Művelődési 1 
M a r a n t h a  v i r á

“án 9“ 17 óráig 
központban! 
gkereskedés

Most érdemes felújítania 
fürdőszobáját! 

Nálunk mindent megtalál, 
térjen be hozzánk!

A MOFÉM termékeit 
megengedheti magának!

Megrendelő
Alulírott megrendelem az oroszlányi KÉTHETES lapot 1995. 
.........................................-tői egy évre (fél évre, negyedévre)
........... példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelezni.
A lap díját a kiadó megbízottjának, illetve a szerkesztőségben 
kifizetem, mellyel a triatlonos fiatalokat támogatom!
Az előfizetési díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft, negyedévre 
65.-Ft).
Név: .............................................................
Cím: .............................................................
Oroszlány, 1995.................................

KROKI szerelvényüzlet. 
F íir s t  S. u. 31. S  362-662

KAPOCS Műszaki b o lt
n ép ek  barátsága u. 6/a. 

(Lakásszövetkezet épülete)
Kisgépek (EAG, Festő, 

BOSCti, METABO, SKLIL).
Lakatok, ajtó- és  ablak

kilincsek, biztonsági zárak, 
zárcim kék, bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok és  
kéziszerszám ok. 

Kedvező árakkal várjuk 
Ö nöket!
Nyitva: 

h étfő tő l-p én tek ig : 
8 -12  é s  13-17 óráig, 

szom baton : 8 -12  óráig

Vagyonvédelmi
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
Biztonságban akarja tartani 

értékeit? Lakást újít fel? 
Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk : 
Kapcsolók, dugaljak 210.-től 
Izzók (25, 40, 60 W) 51.-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Zárak, zárbetétek.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig.

Aláírás:...................................................
A megrendelőt kérjük a szerkesztőségbe visszajuttatni.

Köszönjük!

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER 

Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!

Lakásának 
felújításában az 

Ön partnere:
Varjas Istvánt

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
©  364-369

F f i fJ 3 4
®

v e g y i á r u  %
KERESKEDELMI k f t !

Oroszlány, Táncsics M. u. 87.
3  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Globál öblítő 41 298.-
Elli mosogató 11 106.-
Ecos mosogató 11 128.-
Ecos sampon 11 180.-
Ecos tusfürdő 11 180.-
Ecos folyékony
szappan 196.-
Ecos mosópor

5 kg 864.-
TOMI Kristály

3,6 kg 740.-
Ultra viola 2,4 kg 504.-
Domestos 198.-

Cell fehér festék 1 kg 524.-
Cell színes festék lkg 412.-
Budalux lakk 1/1 810.-

Nyitva:
hétfőtől-péntekig 8-17

szombat 8-12
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Sikereik ellenére “megszüntetik” Őket?
Még a nyáron az ŐSE 

B úvárszakosztályának  
Ujjú tagjai Káptalanfüre- 
den szakedző közreműkö- 
désével napi két edzéssel 
készültek az 5200 méteres 
táv megtételére, a hagyo
mányos Balaton átúszás- 
ra. Az óta több versenyen, 
így a kecskeméti Európai 
Gyermektalálkozón, az 
egri Minaret-kupán vet
tek részt a gyerekek.

A Balaton átúszásáról és 
a szakosztály munkájáról 
beszélgettünk a 13 éves 
Varga Reginával és 
Zsolnainé Nagy Mártával, 
a szakosztály vezetőjével.

-Miért úsztad át a Balatont?
- kérdezem a szőke hajú Reginától, a 
József Attila Általános Iskola tanuló
jától.

-Kihívás. Szeretek úszni, de a Balaton 
más, mint az uszoda.

-Miért az uszonyos úszást választottad 
és nem valamelyik hagyományos úszás
nemet?

-Jelenleg ez van Oroszlányban, és va
lamit csinálni kell. Egyébként ez az 
úszásnem különleges, más mint a többi, 
ezért is szeretem.

-A szüleid mit szóltak a Balaton 
átúszásához?

-Egy picit féltettek. Tudják, hogy ké
pes vagyok a táv megtételére, de bármi 
közbejöhet. Az időjárás elromolhat, es
het, erős szél lehet.

-Mire gondoltá l a Balaton  
átúszásakor?

-Hogy mindig közelebb látom a túl par
tot. Azt céloztam meg, hogy gyorsabban 
menjek és hamarabb átéljek. Ugyan
akkor a többieket is figyeltem, mert ha 
látom őket, az megnyugtat. Sőt, ha 
lehet, beszélgetünk egymással.

-Nem. fáztatok a vízben?
-Már megszoktuk, hiszen az oroszlányi 

Uszodában is elég hideg a víz. Egyébként 
mielőtt a Balatonba mentünk, vastagon

tályból a tó átúszását? - 
kérdeztem  a szakosztály- 
vezetőt.

-28 tagunkból 17-en voltak 
ott. Mi 10 éve minden évben 
eljárunk e versenyre. Ez más, 
mint az oroszlányi uszoda 
vizében úszni, s egyben erő
próba is. Itt nem uszonnyal 
úszunk, hanem mindenki a 
neki tetsző úszásnemben.

-Milyen korú versenyzők 
indultak a Balaton-átúszá- 
son a szakosztályból?

-Alegkisebb9, alegidősebb 
13 éves, de úszott a két edzőnk 
is, akik figyelemmel kísérték 
menet közben a gyerekeket. 

-Ki fizeti a számlát? 
-Mindent mi magunk fize

tünk. A  versenyekre a szülők adják 
össze a pénzt, sőt már az oroszlányi 
uszoda bérletét is mi fizetjük ki, az ŐSE 
nem tudja kigazdálkodni.

A szakosztály tagjai közül ebben az 
évben Richli Gábor több arany, Jó 
István több bronz, Bakonyi Lucia és 
Kara Richárd több ezüst és bronz 
éremmel gazdagította az ŐSE és a város
érem gyűjteményét.

bekentük magunkat kenőcsökkel és ez 
valamit véd.

-Mennyien kísérelték meg a szakosz

Sajnosa szakosztály anyagigondokkal 
küzd. Már az uszoda bérleti díját is 
maguk fedezik, Alapítványukon keresz
tül lehetne segítséget nyújtani az ifjú 
sportolóknak. (Segítséget az OTP 
oroszlányi fiók 742-1276-8 sz. számlá
jára lehet adni!)

A szakosztály vezetője amiatt is kesereg 
-joggal-, hogy a megyei lap nem hajlandó 
eredményeiket közölni, míg a másik 
-szintén uszonyos- szakosztályét igen.

Pedig nem ártana az illetékeseknek 
figyelembe venni: fiatal sportolóink a 
városnak is hírnevet szereznek, mely 
pénzben talán nem is kifejezhető haszon
nal jár, hiszen a dobogó valamely fokára 

felálló gyerek neve után Oroszlány nevét 
harsogja a hangosbemondó.

Molnár



'Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne'

Független kéthetilap. III. évfolyam 20. szám ’95. október 20. Ingyenes!

Lesz fűtési támogatás

Ez évben jól gazdálkodott
az önkormányzat

A polgármester amerikai útja alatt Rajnai 
Gábor alpolgármester elnökletével gyorsan, “pör- 
gősen” zajlott le a legutóbbi testületi ülés.

A kezdetekkor képviselők kezdeményezték, 
hogy az önkormányzat kérje az országgyűlési 
képviselő segítségét a vízóra hitelesítés miatt ki
alakult mizéria mielőbbi megszüntetése érdeké
ben. A testület a javaslattal egyetértett.

A költségvetési rendelet módosításakor Tihanyi 
képviselő kifejtette, hogy szerinte elhibázott dön
téseket finanszíroznak hitelekből, melyre pél
daként a majki jégvermet és a Béke szállót hozta 
fel. Vele ellentétesen többen is nyilatkoztak, így 
Varga Sándor és Schmidt József, akik szerint az 
önkormányzat ebben az évben jól gazdálkodott, 
hiszen a tervezett 80 milliós hitel helyett csak 40 
milliót kell felvennie a városnak a beruházások 
finanszírozására.

Az ifjú házasok sárga tömbben lévő lakásaival 
kapcsolatban módosította rendeletét a testület,

mellyel átmenetileg rendeződött az itt élő fiatalok 
lakáshelyzete. A végleges rendezésre jövő ta
vasszal kerülhet sor.

A fűtőolaj drágulása miatt 267-en adtak be 
támogatási kérelmet, míg a fűtés átalakítása miatt 
55-en kértek támogatást. A képviselők jóváhagy
ták az elveket, és ezáltal egy hónapon belül meg
ismerhetik az igénylők, hogy kaptak-e, és mennyi 
támogatást.

A testület jóváhagyta az új távfűtési díjakat. 
Elhangzott, hogyjövő év januárban és márciusban 
újabb áremelések lesznek. A mostani döntés ér
telmében csak a vállalkozók fizetik az új, emelt 
díjat.

E témáról részletesen olvashatnak a 6. oldalon!
Az interpellációknál Molnár képviselő a Fürst 

Sándor utcában lévő házak csapadékvíz 
elvezetése miatt szólalt fel, és kért segítséget a 
hivataltól.

Molnár Ferenc

“Az ember jobban kötődik ahhoz, melynek részese”

Program volt, van. Program lesz?
F órum ra  hívta az O roszlány B arátainak 

K öre  v á rosu n k  érd e k lő d ő it  a M ű ve lőd és i 
K özpontba. A téma, ha nem is m indennapi, de 
m indennapunkra kiható, hiszen a város 1993- 
ban elfogadott, és elvileg még m a is érvényes 
g a z d a sá g i p r o g r a m já r ó l  h a llg a th a tta k  
k r it ik á k a t a fe lk ért e lő a d ó k tó l, Illetve a 
m eghívó szerint megismerhették volna az új 
program alkotás irányait.

Dr. Sunyovszki Károly, a Baráti Kör elnöke 
bevezetője után Schmidt József szólt, ki elmondta, 
hogy nem ért a gazdasági kérdésekhez, és e prog
ramnak a célja az, mutassa meg a lehetőségeket. 
Szerinte vannak akik cselekvési programnak 
tekintik a ’93-as programot. Úgy véli az előző 
önkormányzatnak nem kellett újat létrehozni, 
csak a régi -tanácsi- időszak gondolatait kellett 
csokorba szedni, és rendszerbe állítani az adott 
körülmények között. Módosítani kell a programot 
a környezeti változások miatt, és azért, mert az 
program elemei nem helyesen tükrözték a világot. 
Szerinte szélcsendes időszak van, nem látszanak 
azok az irányok, melyeket konkrétan ki lehetne 
használni a város számára.

Dr. Sunyovszki röviden ismertette a ’93-ban 
létrejött gazdasági program alkotásának fő elveit. 
Eszerint a városban létezett egy Eocén-program,

s egy harmincezres városhoz készült az intéz
ményrendszer. Ugyanakkor látszott, hogy az ener
giatermelő ágazat súlyponti szerepe csökken, s 
ezért kellett létrehozni az akkor új gazdasági 
programot.

Sajnos nem jött be a munkahelyteremtés, 
melynek fő akadálya a munkaerő képzettsége - 
illetetve képzetlensége-. A városban sok a “fiatal” 
nyugdíjas. (Egy statisztikai adat, mely a Magyar 
Közlönyben jelent meg nemrég: a 21197 lakosból 
inaktív lakos 8267, a regisztrált munkanélküliek 
száma 1144, s az SZJA fizetők 9385-en vannak.)

A volt polgármester az iparfejlesztésre tette a 
fő hangsúlyt, de egyben jelezte, hogy a volt bá
nyaépületek sem kellenek senkinek, és a 60 hek
táros ipari park területe is rendelkezésre áll az 
esetleges befektetőknek.

Az idegenforgalom lehetne még a város 
számára egy lehetőség, de mivel az állam rossz 
tulajdonos, és nem úgy áll a műemlékkel kap
csolatos kérdésekhez ahogyan az elvárható lenne, 
így ez sem működik megfelelően.

Végezetül a város elzártságáról beszélt. 
Szükség lenne a vasútvonal továbbvitelére Mór- 
Székesfehérvár felé, hiszen csak így tudnánk 
tényleges térségi szerepet ellátni.
3  folytatás a 8. oldalon

F E S S t ^ r

v e g y iá r u
KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 

zi8 fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT ÁRAI 
MEGGYŐZIK ÖNT!

>tmi van a háttérben? 
mi azt is megírjuk!"
Ez lapunk új jelmondata.
Nem titkoljuk, célunk, hogy lapunk 

városunk lakóinak érdeklődését minnél 
jobban kiszolgálja. Segítsünk abban, hogy 
a történések, események hátterét is minél 
jobban megismerhessék. Az országos, 
megyei napi eseményekről információt 
sok helyről szerezhetnek, de városunk éle
téről már kevésbé számolnak be más saj
tótermékek.

Közel két éve jelenik meg lapunk, s re
méljük már eddig is sok hasznos infor
mációt szereztek interjúinkból, riport
jainkból.

A lap készítői szeretnék, ha önök 
Tisztelt Olvasók, minnél elégedettebbek 
lennének a KÉTHETES el

Nyitottak voltunk s leszünk továbbra is 
minden vélemény előtt, mely városunkról, 
a városban élőkről, vagy netán nekik szól.

Sokfajta vélemény létezik, hiszen hu
szonegyezren élünk e területen, s ez való
színűleg közel ugyanannyi megközelítési 
módját is jelenti azoknak az esemé
nyeknek, melyek körülöttünk történnek. 
Ami nem baj, sőt!

Szándékunk, hogy e sok fajta vélemény 
jelenjen meg lapjainkon, s Önök majd 
eldöntik, hogy melyiket fogadják el, 
illetve -és ezt reméljük- melyikkel vitáz
nak. Továbbra is várjuk észrevételeiket, 
javaslataikat.

Annak is örülnénk, ha Önök közűi 
minél többen tartoznának azokhoz, akik 
már eddig is otthonukba kérték a 
XtrU FTESi Ezért ezt, s következő két 
számot ingyen, ún. mutatványszámként 
kapják kézhez.

-tudja valaki; 
mennyit ér Oroszlány? 
Jelenlegi hatalom nem 

vitatkozik (a sajtóval sem) - 
hanem?

-Az antef^nadíjról s a 
takarónk hosszáról 

-Menhift költünk 
ma a Béke szállóra? 

-Joi'ililjiíTielés
1



OROSZLÁNYI KÉTHETES

A lakóterületekkel többet 
kellene foglalkozzunk

M olnár Ferenc 1955-ben szüle
tett, Oroszlányban volt tanuló, majd 
Pestre került, s a szakma meg
szerzése után visszatért a szénbá
nyákhoz, mint lakatos. Közben 
focizott A  bányáktól kerül párt
főiskolára, majd megyei KISZ titkár 
lesz. Ez idő alatt Budapesten f i lo 
zófia-pedagógia szakon diplomát 
szerez. Innen -rövid kitérő után- 
1986-ban a Bányász K lub élére 
kerü l

1994-től önkormányzati képvi
selő.

-M ilyen  szerepet tölt be a K lub 
a város közm űvelődésében, köz
életében?

-A második legnagyobb kultu
rális intézmény vagyunk, s ezért 
munkánkat mindig az jellemezte, 
hogy nyitottak voltunk a rendez
vények, megmozdulások felé. Igaz, 
sokáig volt egy tévhit, miszerint a 
bánya dolgozóinak szervezünk csak 
programokat, de mi bebizonyítottuk, 
hogy városi intézmény vagyunk. 
Évtizedek óta mi szervezzük a sza
badtéri programokat a városban 
(május 1. Bányásznap, stb.).

Nálunk az amatőr művészeti 
csoportok, baráti körök, a nyugdí
jasok is fogadtatásra találtak és talál
nak. Kérésre technikai és módszer
tani segítséget adunk részükre.

Nem utolsó sorban említem a 
Béke szállón működő 20.000 kötetes 
könyvtárunkat, melynek szintén sok 
látogatója van.

-A z  elmúlt években többszőr 
sérelmezte, hogy az ún. kulturális 
fejkvótából (250 Ft/fő -21.000 la
kos-) nem kap a K lub. M ost, hogy 
képviselő lett, változott a helyzet?

-Nem, mert az önkormányzat 
döntése szerint továbbra is pályáz
nunk kell a társadalmi célú támoga
tásért, melyet egyesületek, öntevé
keny csoportok kérhetnek, holott 
úgy vélem, mi a városon belül egy 
térség művelődési igényeit elégítjük 
ki.

így fő támogatónk továbbra is a 
Vértesi Erőmű Rt.

-A  kultúra mellett a másik, az 
ön  m últjához kapcsolód ó, v áro
sunkban m ár neuralgikus téma
ként em legetett terület a sport. 
M int volt focista -volt ifjúsági válo
gatott- m iként vélekedik a sport 
helyzetéről?

-Ez a terület sem mentes az or
szágos gondoktól, bajoktól. Vegyes

képet mutat. Külön kell választani a 
versenysportot és a tömegsportot. 
A versenysportot idézőjelben me
rem ma már csak használni, mert 
úgy látszik, ez a tömegsport szintjére 
próbál lemenni, elsősorban a felté
telek miatt.

Egyesületeink mindent meg
tesznek a város sportolásra hajlandó 
lakóiért, de ez egyre nehezebben 
működik. Látszólag szétforgá- 
csolódott a sport, hiszen van több 
önálló egyesület, szakosztály, de 
működésük mégis ezt az irányzatot 
erősíti, mert ők nem várnak a segít
ségben mindig másra, hanem keresik 
a fennmaradás lehetőségét. Úgy 
gondolom az OBSK szakosz
tályainak is ezt az utat kellene járni, 
és talán fennmaradásuk így hosszú 
távon biztosított lenne.

Ezzel együtt vizsgálni szüksé
ges, hogy az Önkormányzat tulaj
donában lévő, de az általuk használt 
épületeket miként lehetne a sport 
érdekében üzemeltetni. Természe
tesen ez azzal járna, hogy ajelenlegi 
állapottal ellentétben fizetni kellene 
az igénybevett szolgáltatásokért.

-A z  elm últ időszakban is kri
tikusan figyelte az előző Ö nkor
m ányzat m unkáját. M ost, m ikor 
képviselő, m iként látja azokat az 
eseményeket, m elyekről eddig is 
vélem ényt nyilvánított?

-Sokan úgy vélik, hogy könnyű 
a “partvonalon kívül” kiabálni, és 
bírálni a pályán játszókat. Én nem 
így látom, mert aki hajlandó részt- 
venní a közéletben, az azonos fele
lősséggel bír. Az más dolog, van aki 
vállalja a megmérettetést, és 
ígyesetleg döntési helyzetbe is 
kerülhet. Én a véleményemet akkor 
is, most is vállalom és mondom. 
Kritikai észrevételem soha nem 
személyek ellen szól, hanem 
jelenségekről szólok jobbító 
szándékkal.

A jelenlegi képviselőknek na
gyon sok mindenre van lehetősége, 
de ezeket nem úgy próbáljuk hasz
nálni, hogy az egész városba helyez
zük bele, hanem - s nekem eseten
ként úgy tűnik - kisebb érdekazonos 
társaságoknak az érdekeit helyezzük 
előtérbe. Ezt veszélyes dolognak 
tartom, mert ha nem egységesen 
kezeljük a várost, akkor gond lesz. 
A célnak egységesnek kell lenni, és 
a módszerben lehetne vitázni.

-A  város m űködéséhez szükség

van az állam ra is. M egkap ja  ezt a 
segítséget településünk?

-Papíron nagy önállóságot ad az 
állam a településeknek, de a közben
ső szabályozók már erős korláto
kat állítanak.

Néhány példa: Vagyont adott az 
állam a településeknek, de a 90-es 
években a telekkönyvi hiányosságok 
miatt városunk elesett olyan vagyon
tárgyaktól, melyeket ma a város 
hasznára lehetne hasznosítani.

Az más kérdés, hogy ma sincs a 
városnak vagyonkatasztere, nem 
tudjuk pontosan mennyit ér a város.

S ezzel együtt nem is működik a 
vagyonhasznosítás. Ebben is rendet 
kellene tennünk.

Más: Még 88-ban arról volt szó, 
hogy az SZJA jelentős része a 
településeken marad. Ez lement 
50'%-ra, 35%-ra, s most szó van 
arról, hogy még kevesebb lesz. Ilyen 
elvonások mellett sem tervezni, sem 
az önállósággal jól élni nem lehet.

-Egyéni körzetben lett képvi
se lő . M ilyen  sik ere i, k u d a rca i 
voltak az eltelt időszakban?

-Körzetemben vegyesen vannak 
fiatalok, idősek, cigányok. Ez egy 
nagyon problémás terület, hiszen itt 
van a sárga tömb, a Petőfi udvar, 
látszik, hogy sok a gond, probléma.

Az egyéni gondokon túl, a körze
tetemet érintő kérdések az utakat, a 
csatornák, játszóterek, parkolók 
állapota. Ezekben a témákban napi 
kapcsolatban állok a Hivatal illeté
keseivel.

A fentiek miatt is szeretném, ha 
létrejönne a városban a cigány ön- 
kormányzat, mely remélem, segíteni 
tud majd a felmerülő gondok megol
dásában.

Ugyanakkor gondnak érzem, 
hogy a testületben szó sem esett ed
dig a lakókörzetek problémáiról, 
holott a napi gondokat is meg kellene 
oldania az Önkormányzatnak, de 
ehhez több törődés, jobb hozzáállás 
kellene. Ki kellene használni azt a 
segítséget, amit a városban élő 
emberek tudnának nyújtani területük 
rendbetételéhez, karbantartásához, 
a város segítségével.

-U tolsóként az Ö nkorm ányzat 
és a sa jtó  (íro tt , e lek tron ik u s) 
kapcsolatáról érdeklődöm .

-A világon mindenütt, ahol a 
média létezik, kutya kötelessége 
megírni, bemutatni azt, ami történik, 
így városunkban is. Legyenek ezek

pozitív, vagy negatív eredmé-nyek. 
Természetesen a közölt anya-gok 
tetszhetnek, vagy nem az embe
reknek. De akkor tisztességes a 
Sajtó, ha úgy nyúl hozzá egy-egy té
mához, hogy ne vélt, hanem valóság- 
tartalma legyen.

-E gy  szubjektív m egjegyzés. 
M int ha m a intoleránsabb lenne a 
“ hatalom ”  a sajtó iránt, mint az 
elmúlt években.

-Van ebben igazság, mert nem 
esik jól mindenkinek az, hogy a 
saját bajait, hibáit, tévesztéseit va
laki észreveszi, utána jár és széle
sebb körben bemutatja. Talán a mai
akat sokkal mélyebben érinti ez, és 
ma jobban figyelnek ezekre az észre
vételekre. S mivel nem azt látja az 
anyagokban, amit Ő szeretne benne 
látni, ezért -szerintem helytelenül
próbálják támadni az anyag közlőjét, 
ahelyett, ho gy vitába szállna a közöl- 
tekkel.
Úgy gondolom, hogy az Önkor
mányzatnak, a képviselőknek job
ban ki kellene használnia a sajtó 
adta lehetőségeket, élniük kellene a 
nyilvánossággal.

M olnár Ferenc

g f g  KÉK HÍREK

Gázolt a kerékpáros.
Wp® Október 15-én a 

Várdomb utcában egy 
kerékpáros gyalogost ütött el: 
Mindketten 8 napon túl gyógyuló, 
súlyos sérülést szenvedtek.

12-én egy Barkas vezetője a 
Mészáros Lajos utcában egy parkoló 
kocsinak ütközött, s mivel ittas volt, 
megállás nélkül tovább hajtott. A 
tettest elfogták.

Október 2 és 15-e között 28 va
gyon elleni bűncselekményt követ
tek el a városban, melyek kárértéke 
közel 1 millió forintot tesz ki.

6-án, fényes nappal állampolgári 
bejelentés alapján 4 oroszlányit értek 
tetten, amikor 38 db alumínium le
meztáblát loptak el a távhőveze- 
tékről.
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Egy rendszer nem rendszer? Több kell?

Válaszolt a polgármester
Sugár Tamás

Az Egyház küldetése 
a ma társadalmábanAz OVTV 1995. szeptember 4-i 

adásában Székely Antal polgármes
ter a következőket közölte: 

“Tudomásom szerint magyaror- 
szágon nagyon kevés helyen ilyen 
alacsony a díj, ez a bizonyos 167 fo
rint, amit most fizetünk a kábelrend
szerre, ez a karbantartásra sem elég.

A hasonló nagyságú városokban 
általában 450-500 forint körül van 
ez az előfizetési díj. Ennek már van 
egy olyan tartalma, hogy atovább fej
lesztést és a karbantartást meg lehet 
oldani.”

Ezek után az alábbi kérdéseket 
tettük feléje:

“ 1., Mire alapozza, hogy a jelen
legi kábelrendszer díja 400 -500fo 
rint között kellene legyen piaci áron ? 

Honnan van ez az adat?
2., A magánosítással kapcsolatos 

pályázatnál miért gondolják, hogy 
a zárt körű kiírás a célszerű, tekin
tettel arra, a vevő felé lehetségesek 
lennének kitételek megtételei is, 
melyek az Ön által említett ano
máliákat kiküszöbölhetné?

Oroszlány, 1995. szeptember 7.”  
O k tó b e r  6 -á n  k a p tu k  m eg  

városunk vezetőjének válaszát: 
“ 1. 1995. szeptember 4-én az 

oroszlányi televízióban, a stúdió
beszélgetésben nem azt állítottam, 
hogy a kábelrendszer előfizetési 
díjának 400-500 Ft-nak kell lennie. 
Arról beszéltem, hogy olyan rend
szert szeretnénk, amelyik nem csak 
az adások közvetítésére képes, ha
nem különféle egyéb szolgáltatá
sokat is tud nyújtani (telefonvonalak, 
riasztóberendezések, autómatikák 
vezérlése, számítógépes összekötte
tés stb.). Egy ilyen rendszer

minimális szolgáltatása -ha csak 
egy-két csatornát kíván nézni és 
más igénye nincs- a jelenleginél ol
csóbb, de tudjon olyat is nyújtani, 
ami a mai és a jövőbeni informatikai 
igényeket is kielégítheti. Egy álta
lam közepes igénynek ítélt szolgál
tatás árát jelöltem meg 400-500 Ft- 
ban. Ez a választható rendszer termé
szetesen igen eltérő árakat fog alkal
mazni.

2. A zártkörű pályázat azért alkal
masabb, mint a nyilvános kiírás, 
mert csak olyan befektetőkre számí
tunk, akik már eddig is bizonyítottak, 
hasonló rendszereket építettek, üze
meltetnek és azt referenciaként be 
tudják mutatni. Elmondtam azt is, 
hogy lehetőség van bárkinek java
solni ilyen céget. Nem néhány ember 
privilégiuma, hogy kijelölje a pályá
zók körét. A pályázatban az önkor
mányzat igényei és biztosítékai 
megjelennek, hiszen a további szol
gáltatás biztonsága önkormányzati 
érdek.”

A városban a 120 %-ban kiépített 
telefonhálózat és a digitális központ 
alkalmas modemek segítségével 
számítógépeken keresztüli összeköt
tetésekre, jelátvitelekre, így riasztó- 
berendezések, autómatikák vezérlé
sére, működtetésére.

A hálózat alkalmas annak a 
modulációs berendezésnek -PCM- 
a kiszolgálására is, mely képes akár 
egy vonalon 2-4-10 összeköttetés 
egyidejű működtetésére is.

Mindezeket az információkat a 
MATAV megyei üzemvezetőjétől, 
Nagymányai Kázmértól kaptuk.

M oln ár

A különböző egyházi esemé
nyek és hírek kapcsán egyre többször 
vetik fel a kérdést, vajon van-e még 
valami szerepe, jelentősége az 
Egyház jelenlétének társadalmunk
ban, vagy csupán egy olyan intéz
ményről van szó, ami megtette 
ugyan történelmi küldetését, de ideje 
lejárt és a végnapjait éli. Adódik ez 
egyrészt abból a helytelen történe
lem-szemléletből, amely az Egyház 
múltbeli szerepét - egyértelműen 
ne-gatívan - a keresztes és valláshá
borúk visszásságaival azonosítja, 
amik előtt valóban bűntudattal kell 
megállnunk, s amelyek valóban ré
szei történelmünknek, de csupán kis 
hányada annak. Másrészt adódik az 
ideológiai vákuumból, ami oly igen 
jellemző az utóbbi néhány eszten
dőre, amikor is az előző “államide- 
ológia” megdőlt, ám igazából semmi 
új nem váltotta fel azt. E cikknek 
nem célja, hogy e kérdést részle
teiben megválaszolja, hisz erre, már 
csak teijedelme miatt sincs lehe
tősége. Amire azonban van, az az, 
hogy megvallja hitét e kérdést 
illetően.

Hisszük, hogy az Egyház nem 
emberi intézmény elsődlegesen, 
hanem az Örökkévaló Isten ala
pítása, “magvetése” , aminek az 
irányítása is az Ő kezében van. Ter
mészetesen ezt emberek által teszi, 
innen az Egyház emberi jellege. Az 
Egyház isteni küldetése pedig a 
legtömörebben a misszióparancsban 
fogalmazódik meg, ahol a feltáma

dott Jézus Krisztus így szól tanítvá
nyaihoz, és rajtuk keresztül hozzánk 
is: “Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Elmenvén azért 
tegyetek tanítványokká minden 
népeket, megkeresztelvén őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek 
nevében, tanítván őket, hogy meg
tartsák mindazt, amit én paran
csoltam néktek, és imé én tiveletek 
vagyok minden napon a világ 
végeztéig.” .

Ez tehát az Egyház küldetése, 
célja. Az egyik olyan alappillér, ami 
megadja létjogosultságunkat, s ami 
bíztat bennünket, hogy igen is aktí
van részt kell vállalnunk minden 
kor és társadalom életében, ahogyan 
a múltban, úgy a jövőben is.

Mindezekből adódik e rovat 
célja, mely reménység szerint 
havonta egyszer fog jelentkezni a 
KÉTHETES-ben, hogy a mindig 
éppen aktuális egyházi események
ről illetve hírekről értesítse a tisztelt 
olvasóközönséget, és alkalmanként 
rövid kommentárral lássa el azokat. 
Elsődlegesen két réteget szeretnénk 
ezen cikkekkel elérni, egyrészt a 
keresztény hívőket, másrészt azokat, 
akik ugyan nem vallják magukat 
hívőknek, de érdeklődnek az egyházi 
események iránt. Célunk, hogy a 
lehetőségekhez mérten ökumenikus 
szemmel, tehát felekezetieskedés 
nélkül számoljunk be dolgokról.

-A cikk szerzője végzős református 
teológiai hallgató.-

Újra, s talán utoljára...

Egif Kis szisszenek 
ú Kábelrendszer privatizálásáról

Valakik már megint nagyot 
akarnak álmodni a mi pénzünkből! 
Olyan antennarendszerről ír a 
polgármester, amelynek tervezett 
plusz szolgáltatásai már léteznek a 
városban, hiszen az új digitális 
telefonközpont mind tudja ezeket. 
Természetesen megértem őt, hiszen 
nagyot alkotni jó dolog, de mivel a 
tervezett beruházás minden forintja 
az előfizetői díjat is emeli, arra 
kérem, nézze meg a mi takarónk 
hosszát, s csak addig nyújtózkodjon! 
Másképp kifejezve: azt az ominózus 
csalánt mindenki a saját botjával 
veije! S ha már mindenképp verni 
kell, akkor jó lett volna megkérdezni 
az érintetteket, e város lakóit! De 
talán ez még ma sem késő!

Közben tudomásom szerint 
elkészült az antennarendszer 
privatizációs pályázati kiírása, 
amely zártkörű, meghívásos, s csak

eladásról szól. Vajon miért nem 
gondoltak a döntéshozók koncesszi
óra is? Hiszen számításaim szerint 
10 milliós vételárnál, ötéves 
megtérülésnél a lakosság kb. 25 
millióval fog többet fizetni az adott 
időszak alatt az új tulajnak, 20 
milliós ár esetén 50 millióval növe
kednek befizetéseink. Ez havonta 
60, ill. 120 Ft díjemelést jelent, s 
nem a fejlesztést, hanem csak a 
vételár megtérülését, kamatát s a rá 
eső tisztes hasznot szolgálja! 
Koncesszió esetén mindez nem 
jelentkezik, hiszen e formát direkt 
azért találták ki, hogy ne növeked
jenek egekig a közművek díjai!

Koncesszió esetén a város sok 
feltételt szabhat, pl. a díjak éves 
növekedését is előre leszabályoz
hatja, míg eladás esetén nem. S 
vajon jó üzlet-e az, hogy az önkor
mányzat beszed vételár címén 10 
vagy 20 milliót, az állampolgárok

meg többszörösen fizetik ezt vissza 
a vevőnek? Ez a bevétel rendbehozza 
a város BOOmilliós költségvetését?

Félreértés ne essék, nem a magá
nosítás ellen vagyok, sőt: azonnali 
fontosságúnak tartom! De nem 
mindegy hogyan, s mennyiért!

Ugyanis a vételárat -tetszik, 
vagy nem- mi fogjuk újra megfizetni 
kamatos kamatostul! S bár nagyot 
álmodni mi is tudunk, de egyre 
rövidebb takarónk alól már kilátszik 
bütykös lábunk!

Kormos

A  táblázat, melyben négy település antenna díjait közöltük

Bekötött
lakás

Csatorna
szám

Díj(hó/csatoma)

Hajdúszoboszló 2800 18 130 F t /7,22 Ft
Siófok 5000 18 140 F t /7,80 Ft
Kazincbarcika 10000 22 198 F t /9,00 Ft
Oroszlány 7500 12 168 F t / 14 Ft
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

Egy takarékos önkormányzat kicsi, de korrekt terve, vagy ...?

Szociális komplexus 
vagy szociális komplexum?

Nem adatik  m eg m inden  idős  
em bernek, hogy egy élet m unkája 
után -talán betegségekkel, súlyos
b od ó  lépésekkel küszködve-, de 
mégis biztonságban, öröm teli kör
nyezetben élvezhesse a m egérde
melt nyugdíjaséveket. V  an, akinek 
család, gon doskodó rokon i kezek 
hiányában csak a nyugdíjasház 
vagy szociális otthon jelenthet me
nedéket. A z ilyen állami intézmé
nyek  az adott m egye b á rm ely  
területéről felvettek jelentkezőket.

Ma már nem így van, hiszen a 
részben önkormányzati fenntartásba 
került intézmények természetesen 
a helybélieket részesítik előnyben. 
A problémával azonban mindenütt 
szentbe kell nézni, különösen ma, 
amikor duplán igaz a mondás: idős
nek lenni nem érdem, hanem állapot.

Oroszlányban négy-öt évvel 
ezelőtt egy felmérés nyomán fogal
mazódott meg a gondolat, hogy léte
síteni szükséges egy otthon hátterű, 
idősekről gondoskodó intézményt. 
Végül az elképzelés két másik körül
mény találkozása folytán egy szoci
ális ellátó komplexumban tervében 
öltött testet.

A z átmeneti ellátás 
olcsóbb

Oroszlányban irreális önálló, 
bentlakásos intézmény létrehozá
sában gondolkodni, mert az csilla
gászati összegbe kerülne. Az 1993. 
évi szociális törvény azonban kötele
zővé teszi a már meglévő feladato
kon kívül az idősek átmeneti elhelye
zésének biztosítását, valamint az 
értelmi fogyatékosok, a hajlékta
lanok és a szenvedélybetegek nap
pali ellátásának megoldását. Az idő
közben módosított határidő 1999. 
év vége. Jelenleg a városban szét
szórt épületekkel nehézkes a meg
lévő feladatok ellátása, ezért is vető
dött fel a szociális szolgáltatások 
központosítása. Dr. Bende Katalin, 
az akkori egészségügyi referens 
irányításával program készült a Béke 
szálló hasznosítására, ami többek 
között az idősellátás teljes vertiku
mát itt helyezi el. A mintegy tíz la
kással létrehozandó idősek gondozó
háza nem egy életre szóló, hanem 
átmeneti (maximum 2 éves) ellátást 
nyújtó konstrukció. Addig vehetik 
igénybe míg szociális problémájuk

meg nem oldódik.
A felmérés alapján éppen annyi 

igény mutatkozott a végleges, mint 
az átmeneti elhelyezésre, ám az 
utóbbit nyújtó gondozóház mellett 
szólt, hogy működtetéséhez jelen
tősebb állami támogatás igényel
hető.

Füstbe ment terv?
A szociális komplexum az 1993- 

ban önkormányzati tulajdonba 
került egykori Béke bányászszálló 
átépítésével valósulna meg. A szak
mai fórumok jónak Ítélték az ötletet. 
Mint kinyilvánították: ez egy taka
rékos önkormányzat kicsi, de korrekt 
terve. A háziorvosok egy része is 
úgy ítélte meg, hogy hasznos, mun
kájukat segítő intézményről van szó.

Testületi határozat alapján tanul
mányterv készült a Béke szálló átala
kítására, a különböző funkciók elhe
lyezésére. Ez évben a költségvetés 
tárgyalásakor olyan döntés született, 
hogy jövőre kezdetét veszi a kivite
lezés, ami 1997. év végéig befejező
dik. Év eleji áron még 150 milliót 
kalkuláltak, amit persze az idő mú
lásával folyamatosan megfejel az

infláció. Az önkormányzat jelenlegi 
rossz pénzügyi helyzete mindeneset
re kérdésessé teszi, hogy megvaló
sulhat-e a beruházás az eredeti ütem
terv szerint. Kérdés, hogy miként 
bírálja el az országgyűlés jövő ta
vasszal az átépítési céltámogatásra 
beadott pályázatunkat. Ha pozitívan, 
akkor is legalább a költségek felét a 
városnak kell előteremtenie, ami 
szinte lehetetlennek látszik.

Eddig a vételárral együtt 32 
millió forintot költöttek a Béke 
szállóra és évi 7 millióba kerül az 
üzemeltetés úgy, hogy alacsony 
színvonalú szolgáltatás mellett 
folyamatosan romlik az épület 
állaga. Elgondolkodtató, hogy 
meddig tartható fenn ez az állapot.

A z óra ketyeg...
Oroszlánynak és más hasonló 

lélekszámú településnek 4 éven 
belül biztosítania kell a ’93. évi tör
vényben előírt szolgáltatásokat, 
amennyiben azok még nem meg
oldottak. Hogy központosítva vagy 
különállóan valósul meg, az az 
önkormányzatokon múlik.

A gondozóházra van igény, a 
törvényi kötelezettségeket teljesí
teni kell, a Béke szállót pedig hasz
nosítani. Csak a negyedik, de 
legfontosabb komponens hiányzik: 
a pénz. Az idő pedig rossz 
szokásához híven: telik.

Forgács József

K e r é k a s z t a l  a  s z o c i á l i s

A z  előzmények ismeretében 
tartotta meg soros ülését a szociális 
kerekasztal, ahol Varga János bi
zottsági elnök ismertette a kép
viselő-testület határozatait, misze
rint a testület a szociálpolitikai tör
vény kötelezettségeit megvalósító 
komplex intézmény létesítése 
mellett döntött és ezt a Béke szálló
ban kívánja elhelyezni, valamint az 
intézménnyé alakításhoz szükséges 
címzett támogatás igénylését. 
Tájékoztatott arról, hogy mivel 
változott az önkormányzat pénzügyi 
helyzete, a megvalósítást újra kell 
gondolni. Véleménye szerint keresni 
kell a lehetőséget a terv megvalósí
tásához.

Cserhalmi László a közigazgatá
si bizottság véleményét közölte, és 
kérte pontosítani a kötelezően ellá
tandó feladatok körét, hangsúlyoz
va, hogy a vagyon és fenntartás 
szempontjából a Béke szállót együtt 
kell kezelni a Középfokú Kollégi
ummal, a Mozival, a volt Bérelszá
molás épületével, az 5. sz. Általános 
Iskolával, esetleg a NOG-gal és a 
polgármesteri hivatal épületeivel.

Balogh György kijelentette, 
hogy már az előző testület által vásá
rolt ingatlanok ellen is kifogással

Hová vezetnek a lépcsők?

élt. Vagyoni szempontból kétségte
lenül együtt kell kezelni ezeket az 
épületeket de véleménye szerint a 
szociálpolitikai szempontból a Béke 
szálló kiemelten kezelendő.

Szedlák János a városfejlesztési 
bizottság elnöke szerint mindenki 
előtt ismert a város költségvetésének 
helyzete. Javaslata szerint az anyagi 
lehetőségekhez igazodva kell keres
ni a megoldást és megoldani a prob
lémákat. Ha a jelenlegi több helyen 
működő szociális intézmények 
működési költsége összevethető a 
Béke szállóban kialákitandó szük
ségmegoldással, akkor mérlege
lendő, hogy a szociális intézmény- 
rendszer egy épületbe történő üze

meltetése hasznos-e a városnak.
Sallói Jenő szerint a szociális 

komplexum Béke szállóban való a 
elhelyezhetősének a megvalósításá
ért mindent meg kell tenni, és a vá
roslakók összefogására van szükség.

Deák Sándorné véleménye, 
hogy a szociális szféra kapja a leg
kevesebb pénzt, így szerinte várható, 
hogy a városban lakó emberek elköl
töznek, ha nem lesz fordulat.

Dr. Bende Katalin elmondta, 
hogy a városi szociálpolitikai kon
cepció megalkotásánál a szakmai 
szempontokhoz rendelték a költsé
geket. Az érvényben lévő rendelet a 
szociális beruházások fajlagos költ
ségeit meghatározza, gazdasági 
kényszer miatt az önkormányzat ne 
vonja vissza címzett támogatási igé
nyét, hiszen a szociális komplexum 
létrehozására szükség van.

Amennyiben megkapja az 
önkormányzat a címzett támogatást, 
akkor mindent meg kell tenni a saját 
erő megszerzéséhez. Az előző 
képviselő-testület három alternatíva 
közül választott, a döntésnél vizsgál
ta az összes lehetőséget. A szakmai 
fórum véleménye szerint a program 
a takarékos önkormányzat prog
ramja, csak a kötelezően előírt alap

feladatokat tartalmazza. A jelenlegi 
rendszer tovább nem fejleszthető, 
újabb ellátási formára már nincs 
lehetőség. Az egészségügyi rendszer 
változásából adódó gondok a szo
ciálpolitika területén fognak jelent
kezni, s ezért erről a lehetőségről a 
város nem mondhat le. A vonzás- 
körzetben lakók részéről is nagy az 
érdeklődés, és a szociális kom
plexum regionalításának fon
tosságát is hangsúlyozta.

Az előbbi gondolatokat erősí
tette meg dr. Pusztai Klára, aki sze
rint nagyon sok idős, mozgáskor
látozott ember él a városban egyedül, 
és az intézmény létrehozása nagy 
segítséget jelente az életükben.

Szinte valamennyi hozzászóló 
megerősítette a Béke-szálló haszno
sításával kapcsolatos szociálpoliti
kai koncepció megállapításait és 
városi aktualitását. Megfogalmazó
dott, hogy a Béke-szálló épületének 
minél előbbi szakmai célú "birtokba 
vétele ", és ezért a résztvevők a cím
zett támogatási igény fenntartását 
ajánlják, hiszen a szociálpolitikai 
hasznosítás valamennyi bemutatott 
elemével egyetértenek.

M olnár Ferenc
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

Az első emberek Európa tetején
(Az alpinizmus születése)

A városnak szüksége van az 
értelmiségre

gimnázium
1786. augusztus 8-án Jacques 

Balmat és M ichel P accard doktor 
elsőként érték el E urópa legm a
gasabb hegycsúcsát a M on t Blanc- 
ot(4807 m). Ezen a napon ünnepük 
az alpinizmus születésnapját.

A hegyóriás leküzdése azonban. 
nem volt könnyűnek nevezhető 
feladat. Az első próbálkozóknak a 
tapasztalatszerzés nehéz iskoláját 
kellett végigjárniuk.

1740-ben Genfben látja meg a 
napvilágot Horace de Saussure, aki 
kora ifjúságától érdekeltek a 
természettudományok és a hegyek. 
(Ő a légnedvességmérő feltalálója.) 
Rajongójává lesz az egész Mont 
Blanc hegyláncnak és tapasztalatait 
Utazás az Alpokban című művében 
foglalja össze. Célja: meghódítani a 
Mont Blanc hófödte csúcsát. 
Saussure ezért 20 aranyat ajánl fel a 
megmászó(k)nak, s ezzel fellendíti 
a helybéli vadászok és kristály
keresők vállalkozókedvét.

Később Saussure konkurensre 
akad egy volt barátja személyében 
(Bourrit dómkántor), s ketten külön- 
külön, helybéliekkel megerősítve 
próbálkoznak feljutni a hegytetőre. 
Bourrit a falu fiatal orvosával, 
Michel Paccard-reá szövetkezik 
(1783), majd később Paccard 
egyedül próbálkozik. Mindnyájan 
sikertelenek.

1785-ben Paccard már társ nélkül 
járja a hegyeket. A legalkalmasabb 
kísérő Jacques Balmat, gyermekkori 
játszótársa lenne, aki egész életét a 
hegyek között töltötte, de ő kitér 
Paccard doktor ajánlata elől.

A következő nyáron Saussure két 
csoportot is felbérel, hogy keressék 
meg számára a csúcsra vezető utat. 
Két útvonalat taposnak, miközben 
az egyik csoport előtt váratlanul 
egy magányos férfi bukkan fel ... 
Jacques Balmat. Hiába kérdik tőle: 
Mit keres arrafelé? Válasza kitérő: 
kristálykeresésről meg vadászatról 
beszél, majd eltűnik a szemük elől. 
Megvárja míg a felderitők lefelé 
veszik az irányt, aztán egyre csak 
felfelé kapaszkodik. Célba kell 
érnie, ha el akarja nyerni a díjat. 
Rásötétedik. A fagyos éjszakát a 
hegyen tölti. Reggel újra nekivág, 
ám a “célegyenesben” kényszerűen 
vissza kell fordulnia. Fel is juthatna 
akár, de megrettenti a magányos 
csúcs, no és tanúra is szüksége van. 
Elfogadja hát Paccard doktor koráb

bi ajánlatát, s augusztus 7-én már a 
hegyen éjszakáznak. Hajnalban 
elérik a Grand Plateau-t: előttük a 
csúcsra vezető út. A hideg és ritka 
levegő miatt gyakran megtorpanásra 
kényszerülnek. Csákányaikkal lép
csőket vernek, lábuk remeg, tüdejük 
zilál, de nem engedhetnek... És 1786 
augusztus 8-án, Jacques Balmat és 
dr. Michel Paccard fenn állnak az 
Alpok legmagasabb csúcsán.

A győzelem után Balmat átveszi 
a kitűzött díjat és később Saussuret 
is felvezeti a csúcsra.
Róna Imre: Ember a csúcson c. köny
ve alapján írta: Molnár Krisztián

csillagászati
térképet!

Ha alábbi hét kérdésünkre 
legalább öt helyes választ tud adni 
és azokat október 30-ig beküldi a 
szerkesztőségbe, akkor sorsoláson 
vesz részt. A nyeremény: két 
csillagtérkép (északi és déli égbolt) 
valamint egy Hold térkép. 
Mindhármat egy szerencsés nyeri, 
akit a helyes megfejtők között 
sorsol ki a szerkesztőség.
1. M elyik bolygót nevezik Esthaj
nalcsillagnak?
2. H á n y  c s i l la g k é p b ő l  áll az 
állatöv?
3. M i a neve az 1985/86-ban itt 
já rt híres üstökösnek?
4. K i fedezte fel a Ju p iter négy 
h o ld já t  (m eg h u rco lta  az in k v i
z íc ió )?
5. K b . hány m illiárd éves a N ap?
6. M iért kék az ég színe?
7. M i a neve az öt évvel ezelőtt 
űrrepülővel felbocsátott űrtelesz
kópnak?

A nyertes nevét következő 
számunkban közöljük.

A  gim názium  megítélése korok  
és orszá g ok  szerint vá ltozik . A  
m ai m agyar-s  ezen belül az városi
gim názium ok helyzetéről, szere
péről kérdeztük Hrubi Gábort, a 
Lengyel József Gim názium  igaz
gatóját.

-A gimnázium általánosan képző 
intézmény, nem igazán hasonlítható 
a nyugat-európai vagy még inkább 
az amerikai iskolákhoz. Nálunk az 
elméleti képzésen van a hangsúly, 
talán a kelleténél több lexikai isme
retet követelünk meg tanulóinktól, 
míg ott apraktikus ismeretek átadása 
eredményesebb.

-M ire  lehet m enni egy érett
ségivel?

-Van olyan vélekedés, hogy nem 
sokra. Ez akkor igaz, ha valaki nem 
folytatja a tanulást. Az érettségi to
vábblépésre ad lehetőséget.

-A  ma gim názium ának tanulója 
büszke lehet-e arra, hogy  egyik 
vagy másik iskolába já rt?

-Az úgynevezett “nagy” iskolákat 
a hagyományaik teszik azzá, persze 
nem kizárólag. A már hírnévvel ren
delkező iskoláknak mindig nagyobb 
az esélyük, hogy válogathassanak a 
hozzájuk jelentkezők közül.

A diákélet színessége, válto
zatossága pedig az oda járó fiatalok 
érdeklődésétől, aktivitásától függ. 
A diákság önszerveződését segítjük, 
ám egyre gyakrabban a pénz hiánya 
okozza egy-egy program meghiú
sulását.

-E  g im názium  képes-e o lyan  
sz in ten  o k ta tn i, m ely et m ás 
iskolák  oly  büszkén hangoztat
nak?

Bátran mondhatom, hogy igen. 
Egy-egy iskolai eredményességét 
sokan a tanulmányi versenyek és a 
felvételi arány tekintetében vizs
gálják. Nos, a 800-900 fős közép
iskolákban könnyebb a versenyez
tetés mint nálunk. Az országos 
versenyeken 3.-4. osztályos diákok 
vesznek részt. Nekünk is vannak 1., 
2. helyezetteink. Természetesen 
nem minden évben és nem oly nagy 
számban, de arányát tekintve nincs 
okunk szégyenkezésre.

A továbbtanulási arányról pedig 
annyit, hogy volt olyan osztályunk, 
ahonnan csak 3 tanulót nem vettek 
fel egyetemre vagy főiskolára! Úgy 
vélem ez sem rossz arány.

Legutóbb meghívást kaptam

Győrbe a műszaki főiskola év
nyitójára. Ide a legsikeresebben beis
kolázó középiskolák igazgatóit invi
tálták.

-M ily e n  k ü lön leg es  oktatási 
program ot nyújtanak?

-Testnevelés-sportszervezés tago
zatos, ének-zene tagozatos csopor
tot, természettudományi szakcso
portot, matematika-számítástech
nika tagozatos csoportot tervezünk 
indítani.

-Ezekhez az eredm ényekhez az 
építészeti, technikai feltételeken 
túl -m elyrő l ezen anyagban  ne 
beszéljünk, hiszen még ma is folyik 
az é p ítk e zé s - az itt o k ta tó k  
szem élye is kell. M ilyen  lehe
tőségü k  van  ön m a gu k at adni, 
tudnak-e pluszt nyújtani amiért a 
d iákok lelkesednek?

-A gimnázium a régi alma mate
rekhez képest fiatal. Az értelmiségi 
létnek vannak bizonyos követel
ményei. Naprakész tudás, az isme
retek állandó bővítése, olyan kör
nyezet amely ezt segíti. Sajnos a mi 
városunkban nem olyan pezsgő a 
kulturális élet, mint amit esetleg 
egy nagy múltú egyetemi város kí
nálhat. Nehéz idecsábítani a pálya
kezdőket.

A mi tanáraink is megpróbálnak 
hivatásuknak eleget tenni, és a 
szűkös anyagiak ellenére segíteni a 
fiatalokat. A városnak “tudós tanára 
is van” . Csetnekiné dr. Bodnár Ildi
kó kandidátus, aki szívesen beszél a 
diákoknak munkájáról. Jó volna, ha 
az erkölcsieken kívül másként is el 
lehetne ismerni azt a munkát, melyet 
kutatásaival végez.

-M egtudja-e becsülni a város, s 
ezen belül iskolája a kollégái mun
káját?

-Semmiképpen. Talán alapítványi 
forrásokból tudunk majd anyagi elis
merést nyújtani egy-egy kollégánk
nak, de ez is nehéz lesz, hiszen ná
lunk mindenki teszi a dolgát, tanítja 
a gyerekeket.

Talán ennek, és a szépülő épüle
tünknek is betudható, hogy egyre 
többen jelentkeznek iskolánkba a 
városból és távolabbról.

M olnár F.

Ingyenes apróhirdetés
Garázs az osztályzónái kiadó. 
Érdeklődni 1800 után lehet 
®  360-862

s



OROSZLÁNYI KETHETES
Változik a fizetési rendszer, de ....

Jön az árhullám  ̂
és a hőhullám?

A z elm últ év augusztusában a 
T Á V H Ő  Kft. fejlesztésekbe kez
dett, melyhez a német szénsegély
ből kapott hitelt a város kezesség 
vállalásával.

H ogyan á lleza  beruházás? E rről 
beszélgettünk a cég vezetőjével, 
Kontchán Jenővel.

-A 16 milliós önkormányzati, az 
50 milliós szénsegélyi pénz és a 6-8 
milliós saját forrásból valósul meg a 
hőközpontok műszaki állapotának a 
felújítására, az állandó tömegáramú 
rendszer korszerűsítésére. Ez 98 hő
központot érint, melynek a mai 
készültségi állapota 95%.

A rendszer képes lesz arra, hogy a 
városi hálózatból mindig csak akkora 
mennyiségű energiát vételezzen, 
amennyire az adott pillanatban szük
ség van. Ez megtakarítást jelenthet 
a fogyasztóknak. Ennek érdekében 
lecseréltük a szabályozó berendezé
seket, és az épületek fűtés és meleg
víz ellátását szabályozó elektronikus 
berendezéseket.

A hőközpontokban ezen kívül 
önálló működésű mikroszámító
gépeket -folyamatszabályozó beren
dezéseket- szereltünk be. Ezek a ké
sőbbiekben alkalmasak lesznek arra, 
hogy távvezérléssel, egy központi 
diszpécserszolgálat segítségével üze
meljenek.

-E z a távvezérlés milyen rend
szeren történik m ajd?

-Jelenleg ez még nem üzemel, mert 
a pénz erre már nem elég. Eredetileg 
telefonvonalon működött volna, de 
ez számunkra túl drága, ezért szeret
nénk ha az antennarendszernek a 
sorsa rendezése és felújítása után az 
NKR-en történne a távműködtetés.

-A  h ők özp on tok  felújításának 
kezdetekor szó volt az erőm űben 
is egy kapcsolódó felújításról. Ez 
miként áll?

-Ahhoz, hogy a városi távfűtési 
rendszer a változó tömegáramú sza
bályzással működjön, szükséges az 
erőművi oldalon is átalakítást vé
gezni, egy szivattyúvezérlést meg
valósítani.

Az erőmű erre Írásos kötelezett
séget vállalt, időpont megjelölése 
nélkül, de mi ezt úgy értelmeztük, 
hogy amikorra mi készen vagyunk, 
addigra ők is. Most viszont csak az 
1996-os fűtési idényre tudja meg
valósítani, addig is kézi szabályzással 
oldja meg automatika helyett a 
tömegáram -az átfolyó víz meny- 
nyisége- szabályzását.

Reméljük a kisebb problémák 
kivételével sikeresen működik majd 
így is a rendszer.

-H a m ár az erőm űnél tartunk, 
ez év elején szó volt arról, hogy az 
erőm ű egy bizonyos összeget vissza 
ad a T Á V H Ő  Kft-nek, melyet ön ök  
a fogyasztók felé érvényesítettek.

-A márciusi hatósági áremelés után 
a Vért 8 millió, a káefténk 2 millió 
forintot ajánlott fel a díjak csökken
tésére, s ebből adódott egy átlagos 
lakás esetében a kb. 250 forintos ár- 
csökkentés, ami ez év végéig marad 
érvényben.

így január elsejétől az eredeti 
árak állnak vissza.

-M ég  tavaly decem berben  egy 
népi kezdeményezés történt, a táv- 
h őd íjak  egytarifássá tétele érde
kében.

-Ez az én olvasatomban arról szólt, 
hogy nem akarják fizetni az alapdíjat. 
Nem számoltak azzal, ha nyáron nem 
fizetik ezt, akkor télen duplán kell 
fizetni. Ezért szerintem a kezdemé
nyezés egy félreértésen alapul.

Emiek ellenére kidolgoztunk egy 
elképzelést az egytarifás rendszerre 
való áttérésre.

Ebből könnyebben kiszámítható

A Gasztronómia Kft 
megújult környezetben 

váija Önt is ebédre.
(Az étkezési utalványok beválthatók!)

A Béke szálló éttermében napi és 
előfizetéses étkezés, elfogadható 

áron, 130-140 forintért!
Esküvők, rendezvények szervezését, 

rendezését vállaljuk magas 
színvonalon, kellemes 

környezetben.
Érdeklődni a 361-781-es telefon számon lehet.

és ellenőrizhető és fogyasztás függő 
-akárcsak a villanyszámla-. Jó 
időjárás esetén kevesebbet fizetnek 
majd, de egy zord tél esetén -azért 
mert a fogyasztónak kevés lehetősége 
van a fogyasztás csökkentésére- mi
vel nem csak a hődíjtartalom nő meg 
mint a kéttarifás esetében, ha-nem 
az alapdíj is, mert ez be van építve az 
egytarifásba.

Tehát kedvezőtlen időjárás esetén 
drasztikus fogyasztói tehernöveke
dés lesz, de jó időben jelentős költség 
csökkenés is lehet.

-V an  lehetősége a fogyasztónak 
a költségcsökkentésre?

-Kevés, hiszen a házhálózatok 
adottak. Ott ahol mégis lehetne, ke
vésbé veszik igénybe az e célra szol
gáló alapítvány támogatását sze
lepek, stb. beszerelésére.

De kérhetik pl. hogy éjszaka 
kevesebb hőt biztosítsunk.

-V é g ü l is m ilyen  v á lto z á so k  
lesznek a d íjakban?

-A döntés nem a mi kezünkben 
van, hanem a testületében. Mi azt 
javasoljuk, hogy a kéttarifás rend
szeren belül alacsonyabb alapdíj
kategória mellett a hődijba kerüljön 
minden erőműves költség, így a díjak 
kötűl a hődij lesz a magasabb és 
ezáltal érdemesebb lesz takaré
koskodni..

Meg kell jegyezzem, hogy a 
TÁVHŐ Kft az október 1-től ér
vényes -átlag 8 %- erőművi áreme
lést amíg tudja, nem hárítja át a 
lakosságra, de január 1 után vár
hatóan érvényesíteni kell az addigi 
kedvezmény miatti áremelkedést, a 
mostani áremelést, és a közbenső 
inflációs hatásokat is.

Ugyanakkor fontosnak tartom, 
hogy a Kft 1994. októbere óta nem 
emelt árat, csak az erőművi áre
melkedéseket érvényesítette.

M oln ár

(ULTURÁLL
PROGRAMOK
Október 21-30

Művelődési Központ 
és Könyvtár

21. 1600 Gyermekeit Egyedül 
nevelők és Nagycsaládosok 
Klubjának összejövetele 

21. KERTBARÁT KÖR 
Kirándulás: Csepreg - Kőszeg 

21. 174S TOP film:
POWER RANGERS 
24.1745 TOP film: MINDÖRÖKKÉ 

BATMAN
26. 1600 CUKORBETEGEK 

klubjának összejövetele
27. 14°° Napközis mozi:
A FLINSTONE CSALÁD
28. 1745 TOP film: A HAZUG 

SZUKA (16 éven felülieknek)
31. 1700 KERTBARÁTOK KÖRE 

A bor kezelése. Előadó: Kiss Bertalan 
31. 1745 TOP film: STAR TREK: 

NEMZEDÉKEK
M inden szerdán 17 órától 

IN G YEN ES JO G I 
T A N Á C SA D Á S 

Páros héten: Dr. Sunyovszki Károly 
ügyvéd, Páratlan héten: Dr. Kaestner 
József ügyvéd 

Előzetes: N ovem ber 3. (péntek) 
2 0 00 R E P U B L IK  K O N C E R T ! 
Jegyek ára elővételben 650,-Ft.

Bányász Klub 
Alapítvány

21. 1900 40 éves a Kossuth Óvoda, 
Jótékonysági bál
23.1000 Városi ünnepség akopjafánál 
26. 1600 MSZP FÓRUM 

Állandó program: kedd, péntek: 
No figuratív klub

Oroszlányban
is

MONÍÁh
M arketing; Iroda Bt. 
hrt O roszlán y  
6 Ö Fax; Jg

361-122/14-14 J ?
% . &• Ó. (Hu***

UtazásiIrodák

Válasszon 
őszi-tavaszi 

ajánlatainkból! 
Kül, és belföldi 

utazási 
katalógusok, 
helyfoglalás!

mi
van

a háttérben?

mi azt is megírjuk!
ftBttsbfenr 1

1 1 S ?wtfWStt: SfenjíW:



UKOSZ.JLANY1 KÉIMtl&S

M n fo e r
UZLETHAZ

Bekton-im 3 kg 589.- 
Bekton-in 8 kg 1188.- 
Dekton-in

25 kg 3372.-
Műpadló 2 m-es

1735.-
Dekton-ex külső 

homlokzatfestéket 
20.000 Ft felett 

nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki!

WGMT
DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics M. u. 59.

400 gr löncshús 99,-
Finomliszt 1 kg 37,-
Finomliszt 2 kg 36,-/kg
Házi száraztészta
250 gr 48,-
Paloma kávé
vákuumos 250 gr 279,-
Rostos őszi nektár
1/11 99,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,5 1 359,-
Körte-szilva
pálinka 0,5 1 359,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,2 1 149
Körte-szilva
pálinka 0,2 1 149,-
Colgate fogkefe 99,-
Kutyatáp 1 kg 129,-

HOZZÁNK MINDIG 
ÉRDEMES BETÉRNI!

Hirdetmény
A  helyi választási 

bizottság 
1995. november 19-ére, 

vasárnapra 
kitűzte a 

cigány és a szlovák 
kisebbség 

önkormányzati 
képviselőinek 

választását.

A  választásra jelöltet 
ajánlani az ajánló ív 
aláírásával vagy a 

polgármesteri hivatalban 
titkosan lehet.

A  választók 
nyilvántartása 

1995. október 16-tól 
október 24-éig 

megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatal I. 
emeleti 21. sz. hivatali 

helyiségben, 
munkaidőben.

A  jelölt ajánlás 
1995. október 16-tól 
október 30-ig tart. 
Jelöltet bejelenteni 

legkésőbb 1995. október 
31-éig lehet. 

Részletes tájékoztatásért 
a polgármesteri 

hivatalban a jegyzőhöz, 
illetőleg a választási 

munkacsoporthoz lehet 
fordulni.

Oroszlány Városi 
Választási Bizottság

KAPOCS Műszaki b o lt
n ép ek  barátsága u. 6/a. 

(Lakásszövetkezet épülete)

Kisgépek (EAG, Festő, 
BOSCtt, METABO, SKLIL).

Lakatok, ajtó- és  ablak
kilincsek, biztonsági zárak, 

zárcim kék, bútorzárak, 
villanyszerelési anyagok és  

kéziszerszám ok. 
Kedvező árakkal váijuk 

Ö nöket!
Nyitva: 

h étfőtő l-p én tek ig : 
8 -12  és  13-17 óráig, 

szom baton : 8 -12  óráig

Vagyonvédelmi
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
Biztonságban akarja tartani 

értékeit? Lakást újít fel? 
Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk : 
Kapcsolók, dugaljak 210.-től 
Izzók (25, 40, 60 W) 51 .-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Zárak, zárbetétek.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig.

Pályázati felhívás 
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala értékesítés 

és vendéglátó egység létesítése céljából pályázatot 
hirdet a Majki Műemlékegyüttes melletti 077 hrsz-ú, 

499 m2 területű ingatlanra (volt Majki Csárda).
A pályázat benyújtási határideje:

1995. október 31. 14 óra.
A  pályázatokat zárt borítékban az Oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal (Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) titkárság lehet leadni. 
A borítékon “ Majki Csárda Pályázat” jeligét kell feltüntetni. 
A  részletes feltételekről a Polgármesteri Hivatal Települési 

Osztályán lehet érdeklődni.
A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtekinthető a 

polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. 
Polgármesteri Hivatal, Oroszlány

MEGNYÍLT a  
PANEM DISZKONT

a Móricz Zsigmond 
u. 31.sz. alatt!

Nagy áruválasztékkal várjuk 
Önt is!

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER  

Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!

Lakásának 
felújításában az 

Ön partnere: 
Varjas Istvánl

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

KertaJja út 7.
Q  364-369

FESS
VEGYIARU 
KERESKEDELMI KFT.

Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 
©  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT

Globál öblítő 4 1 298.-
Elli mosogató 11 106.-
Ecos mosogató 1 1 128.-
Ecos sampon 11 180.-
Ecos tusfürdő 11 180.-
Ecos folyékony
szappan 196.-
Ecos mosópor

5 kg 864.-
TOMI Kristály

3,6 kg 740.-
Ultra viola 2,4 kg 504.-
Domestos 198.-

Cell fehér festék 1 kg 524.-
Cell színes festék lkg 412.-
Budalux lakk 1/1 810.-

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szom bat 8-12



“Az ember jobban kötődik ahhoz, melynek részese”
OROSZLÁNYI KtTHtTtS

Program volt, van. Program lesz?
O folytatás az 1. oldalról

Ezek után a felkért előadók szálltak vitába a 
’ 93-as gazdasági programmal. így Barabás 
Mihály, majd Hartmann József, aki kiemelte, 
hogy az oktatásnak gyorsabban kell kiszolgálni a 
munkáltatói igényeket (szakképzés). Szerinte az 
általános iskolák ehhez már megadják a szín
vonalas alapokat, hiszem itt már versenyhelyzet 
alakult ki. A középfoknak kellene rugalma
sabbnak lennie.

Kis Imréné szerint optimista a program, de 
felvetette a realitás kérdését. Szerinte elmaradtak 
a program készítése során a szociológiai, tudo
mányos felmérések, melyek választ adhattak 
volna kérdésekre.

Lazók Zoltán úgy vélte, hogy a recessziót a 
város lakónak kell megoldani, külső segítség 
nem lesz, és ezért meg is fogják oldani.

Számba kell venni a pillanatnyi helyzetet, és 
ez alapján a bevételek növelése érdekében az 
intézmények vállalkozzanak, a vállalkozók 
fizessenek, de valósuljon meg az önkormányzati 
vagyongazdálkodás is.

Szerinte a város jelenleg magasabb szinten 
szolgáltat mint amire anyagilag képes. Magas a 
beruházás aránya, és ezért a hosszú távú 
beruházások helyett a rövidtávúakat kell előnybe 
helyezni.

Az eddig elhangzottakkal ellentétben Szegedi 
Tibor úgy vélte, a készítők a lehetőségeket jó 
gazda módjára csokorba szedték, de a rész progra
mokat is el kellene készíteni ezek alapján, melyek
nek már a konkrét tényeken kell alapulniuk. 
Szerinte az állam akadályozza, és meg is fogja 
akadályozni a települések fejlődését.

Ezek után a meghívó szerint Székely Antal, 
Rajnai Gábor és Szedlák János részéről megis
merhettük volna az új gazdasági programalkotás 
irányait.

A polgármester rövid történelmi ismertetője 
után elmondta, hogy városunkban a lakosság fia
tal, (14 év óta változatlan a születések száma), 
szerinte nem nőtt dinamikusan a munkanél
küliség, amit az is bizonyít, hogy a közhasznú 
munkákra nem jelentkeztek a munkanélküliek. 
Nagy a feketemunka aránya, az emberek eljárnak 
a városból különféle cégekhez -akár feketén is
dolgozni.

Úgy véli, az elkészülő programot majd folya

matosan módosítani kell majd. Szükség lesz új 
programra, hiszen ’93-ban más volt a gazdasági 
környezet. Ennek is betudható, hogy nem lesz 
nagyobb beruházás, de az ipari park fejlesztését 
az önkormányzat továbbra is támogatja.

Megjegyezte, hogy a MÁV 2050-ig nem akar 
tárgyalni a vasútvonal továbbépítéséről.

Összegezve gondolatait úgy véli a jelenlegi 
önkormányzat fő feladata, hogy vészelje át a kö
zeljövőt, erre lát reális lehetőséget, mint fogal
mazott: nem fél a csődtől.

Rajnai alpolgármester nem kívánt szólni, és 
átadta a szót a Szedlák Jánosnak, mondván a pol
gármesterrel közösen, ők hárman készítették az 
új elképzelést.

Szedlák úr ezek után vázolta a jelenlegi kétta
rifás távfűtési díj egytarifássá váltóztatásáról 
szóló elképzelést.

A hozzászólásoknál Szabolcs András a 
művelődési központ igazgatója elmondta: egy 
tudományos vizsgálat egyértelműen bebizonyí
totta, hogy a gazdasági innováció ott indul be, 
ahol a legmagasabb kulturális szinten, legnagyobb 
iskolázottsággal él a lakosság.

Zárszóként Dr. Sunyovszki -aki egyben az 
önkormányzat pénzügyi bizottságának az elnöke- 
elmondta, hogy szerinte a város nem tudja eltar
tani a jelenlegi intézményrendszert. Egyben jelez
te, a jövő évi költségvetés még a ’92-es költség- 
vetéshez képest is kevesebb lesz reálértéken.

M olnár Ferenc

December 1 -én nyílik Oroszlány második pos
tahivatala a Népek barátsága utcában, az óvodá
val szemben. A két munkahelyes hivatal a remé
nyek szerint valamennyire tehermentesíti a jelen
legi postát, s enyhíti a zsúfoltságot. Úgy legyen!

Egy rendelet, mely nincs 
tekintettel a tényekre

A rendelet szerint mindegy, hogy mennyit 
mért már a vízóra, akkor is le kell cseréltetni, 
illetve hitelesittetni kell 4 évente, ha valaki csak 
nyáron használja, és csak 30 m3 vizet használt a 
több év alatt. A 42/95-ös kormányrendelet már 
megint az állampolgárokat hozta kellemetlen 
helyzetbe.

A mérésügyi törvény alapján a mellék- 
vízmérőket a vízszolgáltató csak akkor fogadja 
el hiteles mérőnek -s erre jó ha figyelnek tisztelt 
olvasóink!- ha azt hitelesíttetik a fogyasztók, 
melynek a költségét nekik kell állnuk.

Ez, a ma már országosan gondot jelentő -fele
lőtlen- döntés sok polgárt kényszerít arra, hogy 
pénztárcájába nyúljon és fizessen azért, hogy ke
vesebbet fizethessen a vízfogyasztásért.

Ez ám a fából vaskarika. Amit a hitelesitett 
vízmérő segítségével megspórolunk, azt kifi
zethetjük a tényekre tekintettel nem lévő rendelet 
miatt a vízmérők hitelesítésére.

De ne legyünk gonoszak, hiszen a Mérésügyi 
Hivatalnak is meg kell élnie, s ha ilyen otromba 
rendeleteket nem találnának ki az országos főfo- 
hivatalokban, akkor ők miért lennének?

S miért vannak országgyűlési képviselőink, ha 
nem azért, hogy a mi érdekeinket képviseljék?

Montőr

B O R SH O W
a Lengyel József Gimnázium és 

Szakiskola hagyományos vetélkedője 
1995. november 14-én 16 órakor lesz a 

városi Sportcsarnokban.
Vendég: a TOP TV stábja és 

Csiszár Jenő 
az APUKÁM VILÁGA 

megálmodója.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A műsorban a közönség által legjobbnak 
talált 10 nóta videóklipjét játsszuk le.

Állíts össze egy 10-es listát és küld el a 
gimnázium címére, 

vagy add le a gimi portáján.
Havonta egy-két alkalommal ellátogatnak
a TOP TV műsorvezetői, így személyesen 

is beszélgethettek velük.

Filmkidolgozás, 
normál (7 nap): 699.- 

vagy szuperajánlat, a
s x t i p e r c s o m a g s

1 * duplasorozat,
EX ajándékfilm,

1 . . szuperminőség
R l d l l ' 1297.-

Papír,
írószer,

nyomtatvány

-Füzetek, tollak, tanszerek
és még ami a suliba kell.

-Háztartási papíráruk
-Nyomtatványok*
HETI AKCIÓ:
HB-s grafitceruza

19 Ft.-Ft/db

tán* írod* Bt.

ítém m s iChl - • - ^
«»*

KÉTHETES Oroszlányi független kéthetilap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt.
Akiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. ti. 20., illetve Oroszlány, 

Fürst S. u, 13. (HUBER Üzletház) Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Üzletház) 
Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 Nyomda: Vért nyomda. Felelős vezető: Nagy László. ISSN: 1218-4276.
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Iskola a “határszélen”
Október 20-án a Ságvári Endre Általános 

Iskolában tiltakozó gyűlést szerveztek a szülök. 
Olyan megmozdulás volt ez, mely az adott 
helyzetben városunk másik három iskolájában 
is megtörténhetett volna. A téma az iskola 
jelenlegi formában való fennmaradása volt.

A tiltakozó nyilatkozat aláírásával záruló 
gyűlés tétje jelen esetben a Ságvári - s egyben 
a többi három “ normál”  általános iskola - 
fennmaradása, tárgya egy, a jellegénél fogva 
különleges helyzetben lévő másik iskola, az 5. 
sz. Általános Iskola - régi nevén a Kisegítő' 
Iskola - tisztességes, emberhez méltó épülethez 
juttatása.

A fenti minősítés talán még túl linóm is, 
amikor arról írunk, hogy emberhez méltó 
környezet kell, hiszen most is van WC, 
tanterem, de nincsenek ablakok a termeken, 
állandóan villanyfénynél kell tanítani, a tanári, 
már ha annak lehet nevezni, a WC előterében 
van. Nos, vitán felül áll, ha bármely másik 

1 iskola ilyen helyzetben lenne, már kitört volna 
a “ parasztgyalázat” , az érintett szülők 
transzparensekkel vonultak volna a városháza 
elé.

De, miként alakult ki a mai helyzet?
Erről olvashatnak a 2-3. oldalon.

Pénzügyi kérdést tárgyaltak
Rendkívüli testületi ülést tartott a város 

önkormányzata. Ezen két napirendi pont 
szerepelt.

Az elsőben az evangélikus egyház 
kérésére beleegyeztek abba, hogy aj elenlegi 
5. sz. Általános Iskola épületét nem adják 
vissza az egyháznak, helyette pénzbeni

kártalanítást kérnek az államtól.
A második témát, mely a MATÁV 

kötvények hitellé történő átalakításáról szólt, 
zárt ülésen tárgyalták, mivel az érintett 
pénzintézet ezt kérte.

A  döntés alapján városunk pénzügyileg 
kedvezőbb helyzethez jutott.

VEGYIARU
KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 

M-fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT ÁRAI 
M EGG YŐ ZIK  ÖNT!

Kizárom, bezárom 
a demokráciát?

Részlet az önkormányzati 
törvényből:

“ A képviselő-testület ülései 
nyilvánosak.”

“ Zárt ülést rendelhet el a 
vagyonával való rendelkezés és az 
általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket 
sértene.”

Nos, nem tudni, hogy a testületi 
ülésen tárgyalt témák közül melyik 
érintette a város vagyoni, vagy pénzü
gyi kérdéseit, mármint a testületi ülés 
nyílt, vagy zárt módját illetően, mert 
ez nem mindegy.

S valószínűleg nem csak a 
választópolgár nem tudja, hogy mit 
milyen ülésen tárgyalnak, de az 
országban lévő önkormányzatok 
képviselői sem. Illetve tudják, csak 
nem akarják tudomásul venni azt, hogy 
a törvény mindenkire, így valamennyi 
önkormányzatra, és azok tagjaira 
kötelező. Igaz, a törvény olyankor is a 
nyíltülést írja elő, amikortalán indokolt 
lenne a zárt ülés. De ez nem változtat 
a helyzeten.

Kár, hogy testületeink sorban sértik 
meg a törvényeket, mert így ma már 
nagyon kevés joguk van arra, hogy a 
szabályok betartását megköveteljék a 
választópolgároktól. Nem is teszik. 
Talán ezért - is - tartunk itt.

-6 millió az ablakiban? 
Az elhallgatott vélemény. 

Az ÖB5K-ba az 5. sz, 
iskolát?

-Keleti György válaszai 
-Jönnek az örgammák? 

-Olvasói levél a tv 
programokról 

-A KÉTHETES meséje 
-Furcsaságaink

1



OROSZLÁNYI KEWETES ------

Október 20-án a Ságvári Endre 
Á lta lános Iskolában tiltakozó  
gyűlést szerveztek a szülök. Olyan 
megmozdulás volt ez, mely az adott 
helyzetben városunk másik három 
iskolájában is megtörténhetett 
volna. A téma az iskola jelenlegi 
formában való fennmaradása volt.

A tiltakozó nyilatkozat 
aláírásával záruló gyűlés tétje jelen 
esetben a Ságvári - s egyben a többi 
három “normál”  általános iskola
fennm aradása, tárgya egy, a 
je llegéné l fogva  különleges 
helyűdben lévő másik iskola, az 5. 
sz. Általános Iskola - régi nevén a 
Kisegítő Iskola - tisztességes, 
emberhez méltó épülethez juttatása.

A fenti minősítés tahin még tál 
finom is, amikor arról írunk, hogy 
emberhez méltó környezet kell, 
hiszen most is van WC, tanterem, 
de nincsenek ablakok a termeken, 
állandóan  v illanyfénynél ke ll 
tanítani, a tanári, már ha annak 
lehet nevezni, a WC előterében van. 
Nos, vitán fe lü l áll, ha bármely 
másik iskola ilyen helyzetben lenne, 
már kitört volna a "paraszt- 
gya láza t”, az érintett szülők 
transzparensekkel vonultak volna 
a városháza elé.

De miként alakult ki a mai 
helyzet?

A kezdetek
A Kisegítő Iskolát az 1965- 

66-os tanévben hozták létre a 
Táncsics úti volt barakképületek 
egyikében. Akkor Szabó József 
volta 2 osztályos iskola vezetője, 
melyben egy év után már 5 tanuló 
csoportban, 68 gyerek oktatását 
5 pedagógus látta el. Ide azokat 
az értelmileg sérült gyerekeket 
irányították át, akiket a “ normál” 
osztályokban nem lehetett 
tanítani. Többségük helyzetére 
a többszörösen hátrányos jelzőt 
lehet használni, hiszen az értelmi 
gondok mellé még mozgás- 
szervi, látási problémák is 
társulnak. Az ő oktatásukhoz 
speciális képesítésű pedagógu
sok kellettek, és kellenek.

Az 1972-73-as tanévben 
költöztek át a volt - 200 éves, 
vályogfalú - falusi iskola épü
letébe. Ekkor S csoportban, 4 
tan- és 1 gyakorlati teremben 
- kétszakos tanítás mellett -, 80 
gyerek!- N 9 tanár foglalkozott.

1975-ben új igazgatója lett 
az iskolának Jugovics Józsefné 
személyében, aki ma is vezeti az 
iskolát, mely ekkor a Városi 
Tanácshoz tartozott.

Az 1978-ban elindult építke
zés során 4 új tantermet, WC-t 
építettek, hiszen addig ún. 
pötty autósba jártak az udvarra a 
tanulók és a nevelők. Ezzel 
együtt csatornáztak és beszerel
ték a helyi központi fűtést is. A 
munkálatokba a Bánya akkori 
vezetésének (elsősorban Varga 
Albertnek) a támogatásával a 
márkushegyi (a “ nagy robba
násban” életüket vesztett 
N yolcas-brigád és lengyel) 
bányászok, a KGÜ, a Cipőgyár, 
a VGRt dolgozói vettek részt, és 
1981 -re készen is volt az átala
kítás. Ma is így néz ki az iskola.

Közben a tanulók száma nőtt. 
1979-80-ban már 118 gyereket 
tanítottak, ma ez a szám 141. 
Ebben közrejátszott a demog
ráfiai hullám, mellyel együtt nő 
a sérült gyerekek száma is.

A rendszerváltás

S jött a “ rendszerváltás” 
előestéje, 1989, amikor is 
feloszlatták a Munkásőrséget. 
(El is feledkezünk arról, hogy 
ennek a kezdeményezése is váro
sunkból indult ki!)

November 4-én megjelent a 
Magyar Közlönyben az a felhí
vás, mely pályázatot hi rdet a volt 
munkásőr-ingatlanokra.

Az iskola vezetése november 
15-én benyújtotta a pályázatát, s 
december 21-én az akkori ta
nácstestület m egszavazza 
- lakossági aláírásokkal meg
erősítve -, hogy támogatja a ké
rést, miszerint a volt munkás-őr 
székház és MSZMP irodaház a 
Kisegítő Iskoláé legyen.

Ugyanakkor a város akkori 
vezetése - 1990 tavasza! - vala
milyen oknál fogva későn adja 
bea hivatalos megerősítést. Csak 
április 12-én küldi el azt az ille
tékeseknek, azután, amikor a 
Minisztertanács már döntött az 
ingatlan átadásáról. A minisz
terek ennek ellenére a városnak

adják okwuási célra az épületet, 
s a városi tanács elfogadja a volt 
székház átépítési építészeti 
terveit, elkészítik a beruházás 
programját.

Május 27-én hivatalosan is 
megkapja a kezelői jogot a 
Tanács.

S ekkor jött a “ bomba” . 
Valakik kitalálták (nem oly rég 
volt, m ég em lékeznek, és 
emlékezhetnek erre néhányon): 
nehogy már “ cigány, értelmileg 
fogyatékos” gyerekek a város 
központjába járjanak iskolába, 
jobb lenne a volt székházba a 
rendőrséget költöztetni. Ezt az 
érvelést maga a rendőrség is alá
támasztja akkor, mikor közli, 
hogy az akkori helyén a harminc 
fős állománynak kicsi az épület. 
(ÓÓÓ! Nekik kicsi, 130 gye
reknek és 30 nevelőnek nem!) 
Iskola céljára közel 50 millióból 
lehetne a régi rendőrségi épület 
átalakításátmegoldani úgy, hogy 
továbbra sem lenne tornatermük, 
ebédlőjük. A  gyerekek nagy ré
sze akkor is és most is “ ingyenes” 
étkeztetésben részesül.

S megkezdődik az iszapbir
kózás, s győz a rend őrsége.

A tanácstestület a rendszer- 
váltás káoszában új döntést hoz: 
ők nem döntenek, döntsön a 
Tanács VB. Döntenek is. Az 
iskoláé a székház, majdegy újabb 
szavazás következik (több VB 
tag elhagyja a termet), az ered
mény döntetlen.

Pártegyeztetések sorozata 
következett - a "rendszerváltás" 
hajnalán vagyunk! A végszó: 
rendőrséget a munkásőr szék
házba.

Tervek, s csak tervek

Újabb testületi ülés - talán 
mert már fáradtak a tanácstagok, 
s annak ellenére, hogy érvényes 
MT határozat van -, új döntést 
hoztak: A rendőrségé az épület. 
(Az iskolai tervekre ekkor már 
több mint egymilliót kifi zettek!) 
A régi rendőrségi épületet pedig 
független szakemberek tartották 
alkalmatlannak - akárcsak most 
a volt bérelszámoló épületét.

Közben új vezetése lett a vá
rosnak (a tanácstestületetfelvál
totta az önkormányzat), mely 
1992-ben a megyével közös igaz
gatás alá helyezte az iskolát, s 
még ebben az évben, 10 millió 
forinttal létre hoztak egy alapít
ványt az új iskola megépítésére, 
melynek vezetője a mindenkori 
polgármester lett.

A z önkormányzat a volt 
strand területét jelölte ki az 
építkezés helyéül, a tervek el is 
készültek - mely 4,8 millióba 
került-, s az Alapítvány pénzéből 
fizették ki. Szép, impozáns 
épületet terveztek. Csak a felé
pítés kétséges, hiszen pénz az 
nincs. (cc. 500 millió)

"Légyen vizsgálat!"

1995-ben (a mai) a. testület 
valamilyen oknál fogva - talán 
nem véletlenül? - elmulasztotta 
megvizsgálni az általa működ
tetett intézmények közül mit ad 
át a megyének. A vizsgálati körbe 
tartozott volna a két középfokú 
iskola mellett az 5. sz. iskola is. 
S ekkor jött egy ötlet. (Melyet 
ma minden áron egy képviselőre 
akarnak rálőcsölni, vigye ő el a 
“balhét"!) A testület döntő fölé- 
nyű szavazással úgy döntött, 
hogy megvizsgáltatják, lehet-e 
a négy általános iskolából hármat 
csinálni, s ha már vizsgálódnak, 
nézzék már meg az arra illeté
kesek, hogy valóban olyan gye
rekek járnak-e az 5-ös iskolába, 
akiknek oda kell? Lehet, hogy 
van közöttük olyan is, aki 
járhatna “ normál” iskolába?

A felkértek el is végezték 
munkájukat. No nem biztos, 
hogy szakmai szem pontok 
alapján, inkább csak a számokat 
vizsgálták. Ennyi gyerek, ennyi 
osztály, ennyi meg ennyi négy- 
zetméter/gyerek. (Húrrá! Itt az 
azonos méretű kocka gyerek, 
akiket mindig berakhatunk egy 
adott helyre!)

Helykeresés

Közben az 5-ös iskola nevelői 
tovább oktatnak a régi, 200 éves 
vályogépületben! A pedagó
gusok is unják már az áldatlan 
helyzetet. Igaz, oktatói munká
juk mellett továbbra is naponta
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■ eszik tisztába, fürdetik azokat 
akiket kell, tetvetlenítenek, saját 
pénzen etetik a. gyerekeket. Az ő 
helyzetük nem irigylésre méltó.

S körbetekintenek -joggal -, 
hol lehetne megfelelő helyet 
találniuk már végre. Magánbe
szélgetéseikben márnéha hangot 
is adnak ennek: cél a 4. sz. 
Általános Iskola épülete. Persze 
ezek csak fantáziálgatások, de 
hátha... Igaz, e fantáziálgatások 
más, jó l  m űködő iskolákat 
érintenek. De ekkor már határon 
vannak. Emberi hely kell nekik - 
is!

Elhallgatott bom ba
Nos, szeptember végére 

megszületett a vizsgálat ered
ménye. Az egyik soros testületi 
ülés előtti napon kapta meg a 
Hivatal, de azt valami miattnem 
adták ki a képviselőknek. - 
Bomba van benne? - Másnap 
mégis csak megküldték az 
iskoláknak, s tényleg robban a 
“bomba” . A vizsgálat szerint a 
Ságvári Endre iskolát lehetne és 
kellene “ robbantani” , annak 
egyik szárnyát az 5-ös iskolának 
lenne célszerű átadni. Az oda 
járó gyerekeket pedig, mivel 
amúgy a gyerek csak egy szám - 
kocka -, szét lehetne osztani a 
többi három “ normál” iskolába.

S itt elszakadt a húr. A Ság
vári vezetése ismertette a vizs
gálati eredményeket a szülői 
munkaközösséggel is, ami ter
mészetes - no nem mindegyik 
városi vezető szerint.

A döntés: össze kell hívni a 
szülőket és ismertetni kell velük 
is a vizsgálati eredményt.

A gyűlésen higgadt, ész
érveket felsorakoztató indokok 
hangzottak el arról, hogy miért 
nem támogatják a szülők ezt az 
esztelen - a saját és a másik 
három iskolát is fenyegető - 
ötletet. Felvetették, segítenének, 
mint régen, társadalmi munká
ban felépíteni egy méltó épületet 
az ötösnek. Csak egy szülő nem 
állta meg, hogy az iskola igaz
gatójának kérése ellenére ne 
keverjen bele a dolgokba, ne 
említsen más iskolákat, s ez pont 
az 5-ös iskolában tanító egyik 
pedagógus volt, aki kijelentette: 
Nem tartja jónak a Ságvári

megbontását, javasolja, hogy az 
iskolára építsenek egy szintet, és 
ide költözzön a 4-es iskola. Az ő 
helyükre pedig szívesen men
nének.

Őt azonnal “ helyre rakták” .
A  gyűlésen megfogalmazott, 

aláírt íveket átadták a Művelő
dési bizottságnak, mely ülésén 
értékelte a vizsgálatot, és a 
Ságváriban történteket.

Tény, a vizsgálat szakmai
ságát nem dicsérték az iskola 
igazgatók, s a 4-es igazgatója 
kikérte az 5-ös igazgatójától, 
hogy az épületükre pályáznak, 
úgyhogy ennek hangot is adnak.

Az ülésen a bizottság elnöke 
nem éppenbarátságosan köszön
te meg a Ságvári igazgatójának, 
hogy a m egm ozdulás után 
választópolgárok megjegyzést 
tettek az MSZP-s politikusnak.

Ennek ellenére mindenki 
egyetértett abban, hogy az 5-ös 
iskolát a jelenlegi, finoman fo
galmazva is embertelen környe
zetből el kell hozni, s méltó 
épületbe kell elhelyezni már a 
jövő tanévben.

Javaslat a bizottsági 
ülésen: 

az ötöst az O B SK -ba
A probléma megoldására az 

egyik bizottsági tagtól érkezett 
is javaslat, miszerint a ma már 
városi tulajdonban lévő, s 
jelenleg az OBSK által (ki nem) 
használt épületegyüttesbe 
mehetne az iskola, az OBSK 
pedig a stadion épületébe.

Nos itt tart ma egy finoman 
szólva is kusza, már akaratukon 
kívül is embereket - ma még 
csak főleg a pedagógus társadal
mat - egymásnak ugrasztó hely
zet. Itt sok mindenről szó esik, 
de valahol a szenvedő felek, a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
- igaz, zömében cigány- gyerekek 
sorsa ennyi év után sem rende
ződött. Pedig közel hatmilliót 
már kidobott a város az ablakon!

S egy illúziót: kulturált 
módon képesek vagyunk megol
dani problémákat.

Közben folyik a vita, az 
Általér és a Pénzes-patak vize, 
az idő telik, s az iskola még 
mindig a vályogépületben van.

Molnár Ferenc

Képek a Máj ki Mesterkurzusról

A fenti két kép Kalauz Zsófia alkotása
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-A  másfél év képviselői mun
káját miként tudja értékelni?

- Túl sok sikerélményem 
nincs. Azt kell mondanom, hogy 
a parlament az elmúlt másfél 
esztendőben egy sor olyan dön
tést hozott, amik gazdasági meg
szigorításokat tartalmaztak, és 
ehhez én, mint képviselő is hoz
zájárultam. Ez nem egy nagy 
boldogság, de ha az ember azt 
veszi figyelembe, hogy a szak
emberek szerint ez az egyetlen 
út, amivel ki lehet jutni ebből a 
kátyúból, akkor azt mondom, 
hogy vállalni kell. Sajnos, nem
csak a szociális kiadások csök
kentek, hanem csökkentek az ok
tatásra szánt pénzek is, a közal
kalmazottak egész bérkerete. A 
leghúsbavágóbbak az egészség
ügyben alkalmazott meglehető
sen szigorú rendszabályok. Ma 
már néhány, a kormánytól füg
getlen gazdaságkutató intézet is 
úgy fogalmaz, hogy megindult 
egy nagyon pozitív folyamat az 
or-szágban, megállt a romlás ten- 
denciája. Lassú mértékű ugyan, 
de valamilyen emelkedése van. 
Ami nagyon fontos, hogy fo
lyamatosan fizetjük vissza azo
kat a kölcsönöket, amik az elmúlt 
évtizedekben halmozódtak fel.

-  Tehát nemcsak az elmúlt 
négy évben?

- Nemcsak az elmúlt négy 
évben, s ez nagyon fontos. De az 
elmúlt négy évben már lehetett 
volna hozni olyan intézkedé
seket, amik elmaradtak. Ebbe 
beletartozik persze az energia
áremelés is, amit meg kellett 
volna már az előző ciklusban 
lépni.

-  Mint képviselő, miként éli 
meg azt, hogy a Bokros-csomag 
kapcsán nagyon sok tételt alkot
mányellenesnek minősítettek? 
Feltételezve, hogy jóindulattal 
szavazta meg a parlament, és 
most kiderült róla, hogy alkot
mányellenes kitételeket tartal
maznak. Ezt mint képviselő 
miként tudja elviselni?

- Először is azt szeretném el
mondani, hogy a Bokros-csoma
got én változatlanul is kormány
csomagnak mondom, mert aki 
nem értett vele egyet, felállt a 
kormányasztaltól. Valószínűleg, 
akik az előzetes jogkontrollt 
végezték, nem azt a szemüveget 
vették fel, amit kellett volna, 
tehát ami az Alkotmánybíróság 
későbbi megítélésének az iránya 
volt. Én evvel egy percig sem 
vonom kétségbe az Alkotmány- 
bíróság döntésének a jogosságát.
4 — --- -.^ rr-= ;

Csak hát nyilvánvalóan bizonyos 
területeket lehet így is, s lehet 
úgy is értékelni. Az ország és 
Oroszlány lakosságának a han
gulatát is befolyásolja az, hogy 
a kormány először is egy megle
hetősen rosszul előkészítettprog- 
ramot fogadott el. Ennek a meg
felelő sajtó-előkészületei nem 
voltak meg. Sok embert teljesen 
váratlanul ért, nehezen tudta fel
dolgozni, pedig sok kérdést, ér
tetlenséget meg lehetett volna 
előzni. A kormány tekintélye 
pedig tennészetesen kopik avval, 
hogy ha az általa benyújtott ja 
vaslatok, amiket a kormányko
alíció szavaz meg, és ennek az 
ellenzék határozottan ellenáll, s 
utólag mégis kiderül, hogy nem 
felel meg pontosan az Alkot
mánynak.

Ezért is nevezi ki a kormány 
Havas Henriket államtitkárnak, 
aki kimondottan a PR ügyekkel 
fog foglalkozni. Az ő feladata, 
hogy különböző döntéseknek 
megfelelő sajtónyilvánosságot 
szerezzen a megelőző időszak
ban, hogy bizonyos kérdésekben 
döntsön, jogorvoslatot tegyen, 
véleményezzen bizonyos sajtó
val összefüggő tevékenységeket. 
Ezt irányítani kell. Azt akarjuk 
elérni, hogy figyelembe legyen 
véve az összes szempont, ne csak 
azok, amelyek a közvéleményt a 
kormány ellen tudják hangolni.

-  Befolyásolni akarják a 
közvéleményt?

- Természetesen.
-  A mai képviselői napon 

nagyon sokan voltak. Az előbbi, 
kormánydöntésekkel kapcsola
tos dolgok szóba kerültek-e?

- Az elmúlt néhány évben 
mindig az volt a jellemző, hogy 
bizonyos problémák vetődtek fel.

-  M ost mi volt?
- Ma kettő volt. Az egyik az 

önkormányzati segélyek elosz
tása. A  másik az állampolgárság 
kérdése, hogy valaki a magyar 
állampolgárságot hogy tudja 
megszerezni.

-A  szociális kérdésekben mit 
tud tenni egy képviselő?

- Az önkormányzati testület 
ülése nyilvános. Atestületet önök

választották. Be lehet menni, ha 
kell, szót lehet kapni, el lehet 
mondani b izonyos vélem é
nyeket. Mindenki, aki a saját 
képviselőjét a lakóterületén meg
választotta, az megkeresheti őt 
is a véleményével. Nem érzik 
még teljesen sajátjuknak ezt az 
önkormányzatot. Sokszor azt a 
hatást érzékelik, mintha fentről 
kapna az önkormányzat egy uta
sítást, ezért hoz negatív döntést. 
Tennészetesen az önkormány
zatnak vannakbizonyos korlátái, 
amiket törvények szabnak meg, 
ilyen a költségvetés, hiszen az 
Önkormányzat nem léphet túl 
bizonyos határon. Vannak helyi 
adók és más bevételi források is, 
és ennek az összegnek az elosz
tását viszont nekik kell eldönte
niük.

Az úthálózat fejlesztésében 
-sittaBartók, Kodály út környé
két vetették fel- nem egy parla
ment vagy egy kormány fog dön
teni arról, hogy az adott telepü
lésen a meglévő pénzt melyik út 
karbantartására kell fordítani, ha
nem az önkormányzat.

-  A z elm últ időszakban, 
mióta képviselő, mi az, amiben 
a városnak tudott segíteni?

- A MATAV-val szemben 
fennálló tartozást - sikerült elérni, 
legalábbis most már folyamat
ban van -, hogy egy pénzintézet 
fel fogja vásárolni. Ebben volt 
némi szerepem. Egy olyan 
tartozást vesznek meg a várostól, 
amiben a városnak a pénze van, 
és felszabadul az önkormányzat 
részére bizonyos pénzösszeg. Ez 
egy másfél, két hónapja húzódó 
ügy, amire most pont kerül.

-  Majk a mai napig állami 
tulajdonban van. A máj ki terület 
pusztul, a város nem tudja hasz
nosítani és a városban is vannak 
olyan épületek, amik a KVSZ 
tulajdonában vannak, és ilyen
olyan oknál fogva nem tudja 
eladni Ilyenkor nem lehetne 
segíteni?

-Igaz, hogy az állam az egyik 
legrosszabb tulajdonos a mai 
világban. Majk egy műemlék, 
egy nemzeti kincs. Az önkor
mányzatkiírt egy pályázatot, me

lyet egy pécsi közösség nyert 
meg. Majk hasznosítására kidol
goztak egy tervet. Azt kell meg
nézni, hogy ennek van-e reali
tása. Én nem hiszem, hogy az 
állam bármiben is akadályozná 
az önkonnányzatot, ha valami
lyen normális hasznosítást akar. 
Egy tény, most jelenleg pénzt 
ahhoz nem tud adni, hogy ennek 
a műemléknek a helyreállítása 
megtörténjen. Nehogy a tulaj
donviszony csorbuljon, mert ha 
egy ilyennagy érték, ami eszmei 
értékben rendkívül magas, ki
kerül egy magánkézbe, azt csinál 
vele, amit akar. Ezt a veszélyt ki 
kell teljesen zárni. Olyan fajta 
próbálkozás folyik most, hogy 
bizonyos értékesíthetetlen ingat
lanok egy idő után kerüljenek át 
az önkorm ányzatokhoz. A 
Kincstári Törvény fog ilyeneket 
tartalmazni. A z államnak is 
érdeke, hogy “megszabaduljon” 
ezektől a tulajdonoktól, azért 
mert őrizni kell, vigyázni kell 
stb. Ez ma egy sorkiadástjelent. 
Törekvés van, hogy ne legyen 
olyan ingatlan, amelyik minden
kié, közben senkié sem.

-  Többektől elhangzott az 
utóbbi időben, hogy mi nem X  
vagy Y urat, hölgyet választot
tuk képviselőnek, hanem Keleti 
urat. Vele szeretnénk többet 
találkozni, de miniszteri elfog
laltsága miatt hol itt, hol ott 
van. Elképzelhető-e, hogy a 
közeljövőben többet tud itt a 
városban, a körzetben tartóz
kodni?

- Ez biztos. Most is sokat 
vagyok a választókörzetben, de 
nem mindig derül ez ki. Igazuk 
van az embereknek, rosszul 
szerveztem eddig a munkámat. 
Nagyon rövid időn belül szeret
nék egy olyan változást elérni, 
ami régebben volt, hogy a hét 
egyik napját szeretném függet
leníteni erre. Ez a pénteki nap 
lesz. Túl vagyunk a parlament- 
benbizonyos törvény-előkészítő 
munkán, ami rengeteg időmet 
lekötötte. Ilyen, ami a hadsereg 
átszeivezésére vonatkozott. Túl 
vagyunk a sorkatonák, hivatásos 
katonák jogállásán, ami rend
kívül nagy munkát jelentett. A 
bírálat jogos, magam is érzem, 
hogy ez rendkívül fontos lenne. 
Egy pici időt kérek, hogy ezt a 
munkarendet át tudjam alakítani, 
és legkésőbb j anuártól vissza fog 
állni a régi rend.

Molnár Ferenc



Bolygót fedeztek 
fel?

Az újságok szétkürtölték a tudo
mányos szenzációt: Jupiter nagy
ságú bolygót fedeztek fel a Pegazus 
csillagkép 51-es jelű, 40 fényév tá
volságban lévő csillaga körül. 
Néhány kontár máris az ufók ott
honát véli megtaláltnak, de mi most 
nem efféle komolytalan kijelen
téssel foglalkozunk. Inkább azzal, 
hogy mi van a hír mögött? Lega
lábbis, hogy hogyan lehet egy ilyen 
távoli égitestet felfedezni?

Nos, tudományos körökben e 
mostani felfedezés nem is számítana 
annyira óriásinak, hiszen az elmúlt 
években többször is “találtak” sötét 
kísérőket távoli csillagok körül, amit 
aztán vagy sikerült igazolni vagy 
nem. Nem úgy kell elképzelni, hogy 
lefotózták a csillagot, s a kép kitehető 
mondjuk az asztalra és azon köz
vetlenül látható az a bizonyos kisérő 
égitest. A megfigyelési módszerek 
csak közvetett adatokat szolgál
tatnak. (Még a legjobb távcsöveink 
sem tudják olyan közeire hozni a 
messzi csillagokat, hogy esetleges 
bolygóit láthassuk.) A közvetett 
információ azt jelenti, hogy a csillag 
sajátos mozgása árulkodik egy 
kísérő jelenlétéről. A magányos 
csillagok lényegében egy körív men
tén mozognak galaxisunkban, de ha 
a csillag nincs egyedül, akkor társá
val egy közös tömegközéppont körül 
kering (akár a Föld és a Hold), s 
ettől a haladási pályája hullámvonal
szerű lesz. Ez az imbolygó mozgás 
leplezi le a láthatatlan kisérőt, ami 
lehet egy másik halvány csillag, 
egy fekete lyuk vagy akár bolygó, 
bolygók is. Az ilyen szinuszpályás 
csillagokat asztrometriai kettősök
nek nevezik. így fedezték fel a 11 
fényévre lévő Sírius csillag fehér 
törpe társát is. Minél nagyobb töme
gű a társégitest, annál nagyobb és 
könnyebben észrevehető a hullám- 
mozgás és megfordítva. Mivel a 
bolygók össztömege roppantul 
eltörpül az anyacsillaghoz képest, 
ezért a “bolygós” csillagok parányi, 
alig kimutatható hullámmozgást 
produkálnak. Állítólag a Pegazus 
51 esetében is egy ilyen preciz mérés 
hozta a fent említett eredményt, tehát

OROSZLÁNYI KÉTHETES
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

Hol találták fel a szaunát?
A szauna, másként gőzfürdő 

nem finn találmány; sok ezer éve 
égette forró gőz különféle szibériai 
népek bőrét az erre a célra szolgáló 
kis faházakban, de ismerték a hason
ló izzasztó házakat az eszkimók és 
bizonyos észak-amerikai indián 
népek is.

Amit Európában török fürdőnek 
neveznek, az Bizáncból származott 
a tisztálkodni vágyó utókorra, a 
törökök csak mintegy “beleültek” a 
gőzfürdőbe, a szó mindenféle 
értelmében.

Külön téma a külön fürdőszoba; 
régészeti leletek tanúsága szerint

a bolygóra (még korrektebben: 
bolygó nagyságú valamilyen 
égitestre) a hullámmozgás elemei
ből következtettek.

Az általam olvasott híradások
ból nem derült ki, hogy földi csillag- 
vizsgálók vagy netán a Hubble űrte
leszkóp adatai szolgáltak-e a felfede
zéshez. Ha földiek, akkor még van 
remény pontosabb információkat 
megtudni, hiszen a Hubble-nak van 
programja gyanított kísérők asztro
metriai kimutatására. Kíváncsian 
várhatjuk az eredményt, hiszen a 
csillagászat ma úgy tartja, hogy nem
csak a mi naprendszerünk privilégi
uma a bolygórendszer, hanem lennie 
kell más csillagok körül is. (A becs
lések szerint legalább 1 milliárd! - 
nem tévedés- csillag rendelkezhet 
bolygókkal. Hogy hány adhat 
otthont életnek, talán értelmesnek, 
az már tiszta spekuláció.)

E cikk elkészülte után 
Budapesten a Kossuth Klubban a 
Csillagászati Hét keretében elhang
zott előadáson új dolgokat tudtunk 
meg. Eszerint egy genfi nemzetközi 
konferencián elhangzott előadást a 
jelenlévő sajtó félreértett és úgy 
röpítette világgá mintha bolygót fie- 
deztekvolna fel. A hír körül azonban 
egyelőre minden bizonytalan, mivel 
tudományos körökben még semmifé
le közlemény nem jelent meg. Annyi 
pletyka járja csak, hogy valami 
csillagfedést észleltek a Pegazus Sí
nél. Ez a csillag egyébként állítólag 
a Naphoz hasonló típusú, de ha tény
leg van is Jupiter méretű kísérője, 
akkor biztosan nincs rajta értelmes 
élet, hiszen ekkora planéta objektív 
okok miatt csak gázból épülhet fel, 
ami viszont korántsem ideális 
körülmény az élet létezéséhez.

Forgács

4500 évvel ezelőtt az Indus-kultúra 
nagyvárosában, Mohendzso-dará
ban is, az egyiptomi előkelők palo
táiban is voltak külön fürdőtermek, 
természetesen medencével, persze 
nem rabszolgák használatára.

(Ezt a kis részletet Szuhay-Havas 
Ervin: Meglepetések enciklopédiája 
című könyvecskéjéből idéztük. Aki 
kíváncsi hasonló képtelen kérdések
re és különös válaszokra, az olvassa 
el a könyvet, amely különböző népek 
történelmét, a természettudományo
kat, a művelődéstörténetet és az 
egész nagyvilágot bekalandozza.)

Jönnek az 
Urgammák!

fiát ezt is megértük! Óriáspla
kátok harangozzák be a nagyváro
sokban az új magyar sci-fi tévéfilm
sorozat premierjének közeledését. 
Sokat ígérő cím. Ebben még akármi 
is lehet. A tévéreklámból minden
esetre kiderül, hogy egészen színvo
nalas számítógépes grafikával 
készültek az űrjelenetek. (Mint a 
Babilon 5 tévésorozat, ha látta már 
valaki.) Elérkezett tehát a magyar 
fantasztikus film harmadik korsza
ka. Hiszen emlékezzünk csak: a 70- 
es években Pirx pilóta kalandjaiban 
még “bábjátékos” animációval szállt 
fel az öngyújtó rakéta (damillal 
mozgatva) és landolt a kétkarú 
mérlegből csinált űrállomás egyik 
serpenyőjében. Az űrhajósok meg 
Gyula vitézes gipszszkafanderben 
járkálták a zűrös helyszíneken.

A következő állomás a Mesék 
felnőtteknek tévésorozat (Atlantisz, 
Bábel története Benkő szintizené
jével) már kezdetleges videotechni
kát használt fel a fantasztikus 
megjelenítésre. Aztán jött vagy 
nyolc-tíz éve a Gyémántpiramis 
című film (úgy emlékszem, ez volt 
a címe), ami még fejlettebb techni
kával készült, mégis a sztorival 
együtt hatalmasat bukott. És most 
itt az Űrgammák. Hát első hallásra 
elég bugyuta cím, de tény, hogy a 
pillanatokra bevágott látványvilág, 
a számítógépes animáció sokat ígér. 
Csak az a félő, hogy a jó kis magyar 
sci-fi történet, ahogy szinte az eddigi 
összes, nevetségesre sikeredett. Ne 
legyen igazam. Szeretnék csalódni.

-fór-

J l v u x

Bánya

Búgó vágataiban a zeg-zugos 
mélynek
S a folyton fúvó porral telt 
szélnek
Felsikolt a lélek 
Mint sűrű légen átvilágló 

"mécses

Utópia

Szemünknek félelme 
Bátorsággá érik 
Hiszékenység kora 
Emlékké enyészik 
Szép tiszta szavunk is 
Felhallik az égig

Lobogások

Szabad tér fűzöld rét 
Rajta rég piros vér 
Fehér gyász

Hóbársony zsenge szűz 
Sikoly száll öle tűz 
Leng a nád

Izzik száz szalmaláng 
Haza már ősz apánk 
Hantja vár

ígéret

Kedvesem!
Előtted vágyva térdelnék, 
Kebledre csókot lehelnék, 
Aztán:
Hajadba koszorút fonna kék 
Búzavirágból karom

Hevessy

Ki nyert csillagtérképet?
Csillagászati feladványunk helyes 
válaszai:

1. A Vénusz bolygót nevezik 
Esthajnalcsillagnak.

2. Az állatöv (zodiákus) 12 
csillagképből áll.

3. Á Halley-üstökös járt 
napközeiben 1985/86-ban.

4. Galileo Galilei fedezte fel a 
Jupiter négy holdját.

5. Kb. 5-6 milliárd éves a Nap.
6. Az ég színe azért kék, mert a 

Nap összetett, fehér fényének kék 
komponense szóródik legerőtelje
sebben a Föld légkörében és kékre 
festi azt.

7. Az 1990-ben, a Discovery 
űrrepülőgéppel felbocsátott űrte
leszkóp neve: Hubble (HST - Hubble 
Space Telescope).

Sajnos, nem érkezett mind a hét 
kérdésre helyes válasz. Ezért a 
térképeket egy legközelebbi játé
kunkban sorsorjuk ki.
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Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Bíró Béla vagyok, egy autós
motoros magániskolát vezetek Oroszlányon. Arra szeretném megkérni, 
hogy a szabadidejéből szakítson néhány percet, és olvassa el figyelmesen 
a levelemet.

Tudom, nap mint nap kap ilyen, vagy ehhez hasonló levelet, vásá
roljon ezt, vásároljon azt és valami csodálatos fó'nycreménnyel kecseg
tetik Önt. Én nem tudok Önnek ehhez hasonló főnyereményt ígérni. 
Amit ígérni tudok, az a gyors, korrekt képzés ahhoz, hogy vezetői igazol
ványt, vagy vezetői engedélyt szerezzen “ Sin”  segédmotor, “ A l” 
motorkerékpár 150 cm3 alatt, “ A” motorkerékpár 150 cm3 felett, “ B” 
személygépkocsi és kistehergépkocsi kategóriákban.

Úgy gondolom, hogy akár Önnek, családja valamelyik tagjának, 
ismerősének a vezetői engedély megszerzésével járó tortúra, a kudarctól 
való tartás, ami teljesen alaptalan, az oka, hogy eddig nem kereste fel 
Autósiskolámat. Én és kollégáim célul tűztük ki, hogy maximális 
segítséget nyújtunk Önnek a szabályok megismerésében, a jármű 
kezelésének begyakorlásában. Tudjuk, hogy Ön elfoglalt ember, ezért 
a sorban állástól, az idegtépő várakozástól mentesítjük Önt, ha 
felhatalmaz bennünket a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges 
papírmunkával. Iskolánk alkalmazkodni láván az Ón szabadidejéhez, 
ezért a 20/1992-es (VII.21.) KHVM rendelet által szabályzóit tanfolyam
kötelezettség szabályain belül olyan programokat dolgoztunk ki, amik 
közül választhat, hogy melyik Önnek a legmegfelelőbb.

Első ajánlatunk: A hét 3 délutánján 16 órától 19,30-ig tartó előadások 
hallgatása, minimum 38 óra. Díja: 215,-Ft/óra. (22 óra KRESZ, 8 óra 
“ Bü” , 8 óra elsősegélynyújtás)

Második ajánlatunk a hétvégi képzés: szombat-vasárnap 8 órától 12 
óráig folyik a képzés, minimum óraszám 42 óra. Díja: 270,-Ft/óra. (26 
óra KRESZ, 8 óra “ Bü” , 8 óra elsősegélynyújtás.)

Harmadik ajánlatunk az egyéni képzés, ahol maximum 4 fő vehet 
részt, és Ön határozhatja meg a foglalkozások idejét. Minimum óraszám 
30 óra. Díja: 650,-Ft/óra. Mind a három ajánlathoz pluszban 12 órát 
tesztgyakorlással töltünk el, ami díjmentes.

Nekünk is nagyon fontos az, hogy ne vegye el kedvét a sikertelen 
vizsga, ezért ha szükséges, a vizsga előtt még a nehezen érthető 
szabályokat külön megtárgyaljuk. Tapasztalatom szerint, akinek a 
KRESZ elméleti vizsga elsőre sikerül, az nagyobb önbizalommal, 
magabiztosabban fog neki a gyakorlati képzésnek. Sőt, az általam 
készített statisztika szerint sokkal kevesebb gyakorlati óra volt szükséges 
a sikeres forgalmi vizsgához.

Kérem, gondolja át ajánlatomat, és ha plusz információt kér, úgy 
megteheti azt személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában, Oroszlány 
Fürst S. u. 13. (Huber Üzletház), vagy telefonon a 361-122/2435-ös 
melléken, naponta 8-15 óráig.

Köszönöm türelmét!
Viszontlátásra!

wiw m
Utazási Irodák
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1 nap Bécsben! 
December 1-én 

és 8-án az IBUSZ 
bécsi autóbuszos 

városnézést 
szervez.

Ára 1140.- Ft. 
Jelentkezni lehet a 

MONTÁZS Marketing 
Irodában. 

Oroszlány, Fürst S. u. 
13. (Huber Üzletház) 

^361-122/14-14
BORSHOW

a Lengyel József Gimnázium és 
Szakiskola hagyományos 

vetélkedője 1995. november 17-én 
16 órakor lesz a városi 

Sportcsarnokban. 
Vendég: a TOP TV stábja és 

Csiszár Jenő 
az APUKÁM VILÁGA 

megálmodója. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

A műsorban a közönség által 
legjobbnak talált 10 nóta 
videoklipjét játsszuk le.

Állíts össze egy 10-es listát és 
küldd el a gimnázium címére, 
vagy add ie a gimi portáján. 
Havonta egy-két alkalommal 

ellátogatnak a TOP TV 
műsorvezetői, így személyesen is 

beszélgethettek velük.

Tisztelt Hölgyem / Uram! § § <  KULTURÁLISÉ^ 
PROGRAM OK
November 3-25____

M űvelődési Központ 
és Könyvtár

3. REPUBLIC Koncert
4. S50 Vállalkozói Nap
4. 174S Top film: ROB ROY
7. 1745 Top film: CASPER
8. 1700 Natúr brazil típusú terápiák. 
Előadó: Bokor Katalin
10. 1400 Napközis mozi: 

CSIPKERÓZSIKA 
1 1. 1400-1800 Gyógyítás Napja 
14. 1600 Táncház - kicsiknek és 
nagyoknak
14. 1700 Táncház - középiskolá
soknak
14.1745Top film: CSIPKERÓZSIKA
13. Civil fórum
14. 1700 Tolnai Tibor festőművész 
kiállításának megnyitója
14. 1745 Top film: MAUGLI, A 
DZSUNGEL FIA
18. 1700 Az MKK-ban működő 
klubok, szakkörök találkozója 
18. 1745 Top film: AHOL A VESZÉ
LYEZTETETT FAJ AZ EMBER
20. Az 5. sz Általános Iskola és a 
Művelődési Központ és Könyvtár 
közös rendezésében MÁSOK HETE.
- november 20-tól december 3-ig. -
21. 174s Top film: TANK GRIL 
22.900és 1100 Színház: MESENINCS 
KIRÁLYFI. A Budapesti Kamara
színház Közép-európai Táncszín
háza előadása
22.1800ÁLLAMI NÉPIEGYÜTTES 
műsora. Belépődíj: 250.- Ft.
24. 1745 Top film: MIAMI 
RAPSZÓDIA
25. 1900 Színház: KÉPZELT 
RIPORT EGY AMERIKAI POP
FESZTIVÁLRÓL

Bíró Béla iskolavezető
U.i.: Elnézést, Önnek már van vezetői engedélye?
Ha úgy gondolja, hogy feleleveníti szabályismeretét és vezetői 

gyakorlatát, úgy ebben is állunk rendelkezésére.

M e g h í v ó

A GASZTRONÓMIA Kft.
1995. december 2-án 19 órától 

hagyományőrző 
BORBÁLA BÁLT 

rendez a Béke szálló éttermében.
Belépődíj vacsorával együtt 500,-Ft. 

Jegyek a Szálló eszpresszójában vásárolhatók.
MINDENKIT SZERETETTEL 

VÁRUNK!

Oroszlányban
is

mQíITáí
Msuribsíiinigr Ihroda. IBt. 
>rj O roszlán y  
H S  Fax:

<9 361-122/14-14
,
• J3. (H üV*

mi
van

a háttérben?

/B U S Z
X'* Utazási Irodák

Válasszon 
őszi-tavaszi 

ajánlatainkból! 
Kül- és belföldi 

utazási 
katalógusok, 
helyfoglalás!

mi azt is megírjuk!
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ÜZLETHÁZ
Dekton-in 3 kg 589.- 
Dekton-in 8 kg 1188.- 
Dekton-in

25 kg 3372.- 
Dekton-ex külső hom

lokzatfestéket 20.000 Ft 
felett nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki!

Tapéták 5-10% ked
vezménnyel.

Műpadló 2 m-es 
__________________1735.-

VGRT
DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics M. u. 59.

400 gr löncshús 99,-
Finomliszt 1 kg 37,-
Finomliszt 2 kg 36,-/kj
Házi száraztészta
250 gr 48,-
Paloma kávé
vákuumos 250 gr 279,-
Rostos őszi nektár
1/11 99,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,5 1 359,-
Körte-szilva
pálinka 0,5 1 359,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,2 1 149,-
Körte-szilva
pálinka 0,2 1 149,-
Colgate fogkefe 99,-
Kutyatáp 1 kg 129,-

HOZZÁNK MINDIG 
ÉRDEMES BETÉRNI!

MEGNYÍLT
A

P á M s m

DISZKONT
a Móricz 

Zsigmond u.
31. sz. alatt!
Ajánlatunk

-étolaj 1 1 160.-
-rizs (olasz) 1 kg 115.- 
-Pur mosogató 107.- 
-Pur utántöltő 89.- 
-ARIEL 3,6 kg 999.-

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 

530-1900 
szombaton: 600-1200 
vasárnap: 7ÜO-lüÜO

Munkát keres? 
Állást kínál? 

Lakossági 
apróhirdetést óhajt 

feladni?
A KÉTHETES in gyen 
közli ezen hirdetéseit. 

Nálunk a 
vállalkozóknak is 
megéri hirdetni!

KÉTHETES 
az ingyenes lap.

KAPOCS Műszaki bolt
n épek  barátsága u. 6/a. 

(Lakásszövetkezet épülete)
Hisgépelí (EAG, fes tő , 

BOSCtt, METABO, SKLtL).
Lakatok, ajtó- és  ablak

kilincsek, biztonsági zárak, 
zárcim kék, bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok és  
kéziszerszámok. 

Kedvező árakkal várjuk 
Ö nöket!
Nyitva: 

h étfőtő l-p én tek ig : 
8-12  és 13-17 óráig, 

szom baton : 8 -12  óráig

Vagyonvédelmi
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
Biztonságban akarja tartani 

értékeit? Lakást újít fel? 
Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk : 
Kapcsolók, dugaljak 210.-től 
Izzók (25, 40, 60 W) 51.-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Zárak, zárbetétek.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig:

8-1 2 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig

Most érdemes felújítania 
fürdőszobáját!

Nálunk mindent megtalál, térjen 
be hozzánk!

A MOFÉM termékeit 
megengedheti magának!

KROKI szerelvényüzlet.
Fürst S. u. 31. S  362-662

A NEMES húsboltban mindig 
friss hús, jó minőség és olcsó ár 

várja kedves vásárlóinkat
Hozzánk mindig érdemes betérni!

- marhacomb 720.- helyett 640.-
- füstölt sonka 750.-
- házi kolbász 590.-
- lókolbász 600.-
- kolozsvári szalonna 690.-, 

valamint frissen vágott baromfi, darabolt kacsa és 
pulykarészek kaphatók.

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER 

Bt.-nél.

FESS
VEGYI ÁRU 
KERESKEDELMI KFT.

Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 
2  fax: 361-002, 364-482

Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!

Lakásának  
felújításában az 

Ön partnere:
Varjas Istvánl

Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.

V ®  364-369

A  FESS DISZKONT  
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Elli mosogató 1 1 106.-
Ecos sampon 1 1 180.-
Ecos tusfürdő 1 1 180.-
Ecos folyékony 
szappan 196.-
Eeos mosópor

5 kg 864.- 
Persil 2,4 kg+ajándék

798.-

Standolit olajfesték 
1 kg barna, okker 
reklámáron 200.-
Trinát fehér 1 1 760.-
Trinát fehér 51 3410.-
Gemini parkettalakk 
A+B 2,5 I 1728.-

N yitva : 
h é tfő tő l-p én tek ig  8-17 

szom b a t 8-12
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Olvasói levél

Gondolatok a városban fogható T V  
csatornákról...

A KETHETES előző számában olvashattunk az anion- 
narendszerrel kapcsolatban egy cikket. Ebben a cikkben 
volt egy összehasonlító táblázat, mely szerint a négy feltün
tetett város közül mi fizetünk legtöbbet egy csatornáért. És 
mit kapunk ezért? •

A 12 csatornából kSttÓ úgynevezett zenei csatorna. 
Nem sok ez egy kicsit ? A TOP TV (magyar nyelvű műhol
das zenei csatorna) még úgy ahogy elmegy, leszámítva 
egy-két olyan műsorát, amelyben mindenféle, intellek
tuálisnak nem nevezhető emberke bohóckodik (itt elsősorban 
nem a TOP44-re gondolok, mert az még úgy ahogy humoros, 
és kikapcsolódást nyújtó műsor).. Érthető, hogy országszerte 
is szükség van egy ilyen, vagy ehhez hasonló csatornára. De 
minek emellé még egy német nyelvű zenei csatorna is (a 
nevét nem tudom, mert általában csak néhány hullámot és 
két függőleges vonalat lehet látni csatorna megnevezés 
gyanánt). Ehelyett nem volna célszerű például a Spcctrum 
TV-t, vagy -mivel hétfőnként a városi TV színvonalon aluli 
adása miatt nem látható- a SZÍV TV hétfői adását leadni ? 
Az a kezdeményezés viszont tetszik, hogy amíg például a 
Magyar 2-n nincs adás, addig más műholdas műsort adnak. 
Szerintem ezt meg lehetne tenni még a Magyar 1-es, és a 
Szlovák TV helyén is.

Idén tavasszal folyamatosan bemutattak több olyan 
műholdas csatornát, amely fogható lehetne. Akkor úgy 
volt, hogy szavazólapokat küldenek szét a városban és azo
kon lehet majd szavazni arra, hogy mit szeretnénk látni. 
Utólag (!) tudtam meg, hogy hogyan is folyt le tulajdon
képpen ez a szavazás (?). Néhány helyre kitettek pár köteg 
szavazócédulát. Innen mindenki, aki arra járt, vehetett 
annyit amennyit akart, kitölthette és eljuttathatta a megfelelő 
helyre. Elmek az lett az eredménye, hogy a városban sokan 
nem is tudták, hogyan nyilváníthatják ki véleményüket és 
igényeiket, mások pedig tucatszámrajelölték meg az általuk 
áhított csatornákat és küldték be szavazataikat (nem titok, 
hogy több, ugyanazzal az írószerrel és kézírással kitöltött 
lap érkezett be). No, ezzel a módszerrel sok mindent meg 
lehet tudni, csak éppen azt nem, amire ez a szavazás 
létrejött. Nem lelt volna egyszerűbb minden postaládába 
bedobni egy-egy szavazócédulát? Akkor -feltehetőleg- 
reálisabb képet kaphatott volna a bizottság a lakók igényeiről.

Lassan odajutunk -főleg, ha az antennarendszer eladása 
után a díj még magasabb lesz-, hogy érdemesebb lesz az 
egy-más fél éves antennadíj értékén egy műholdvevőt 
vásárolni, és azon annyi és olyan csatornát fogni, amennyit 
és amilyent akármik. De akkor hogy fog kinézni a -jelenleg 
amúgy sem csodálatos- városunk abban az antennaerdőben?

-.Zol-
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A jóindulat diadala
Történt egyszer a Tudathasadáson innen, 

az üvegfalú Buszpályaudvaron túl, ahol az 
egyfarkú Oroszlán fúr, hogy két úr, a Laza 
és a Méla meghallotta, hogy a nótából jól 
ismert Kendereczky (tudják: ecki-pecki 
Kendereczky) kutat akar ásni. Benzinkutat. 
Hol-hol nem, hát ahol hely van! Ki is nézte 
profi módon, hogy neki az a bizonyos hely 
profitot hozna, ha megszerezné.

No de hogy-hogy nem, mint mondtam, 
a két elégszer nem említhető úr, a Méla és a 
Laza nem szeretvén más kútját s profitját, s 
féltvén őt attól, hogy olcsó kútnak híg a 
leve, hát sűrítettek nyálukkal a levesen. 
Elérték, hogy jó drága legyen a kútnak való 
terület. Persze merő jóindulatból - hiszen 
ami könnyen jött, az könnyen megy - tudjuk 
ezt jól! Meg hát teher alatt nő a pálma! 
(Hogy én mennyi közhelyet tudok!)

Aztán néztek egymásra, mondván: 
nahát! Ez mégis belevágott! Tegyünk csak 
gyorsan valamit! S tettek: felhívták gyorsan 
ecki-pecki partnerét: - hogy jól
meggondolták? Egy ilyen, nótából is ismert 
flótással akarnak egy tálból cseresznyézni? 
Biztos hogy nem savanyú meggy van a 
tálban, vagy szőlő? S lássunk csodát: 
amazoknak savanyú lett valóban a szőlő, s 
amerikaiasan leléptek.

De hát ez a Kendereczky nem tanult az 
esetből, s némi furfanggal kerített egy másik 
érdeklődőt, aki szereti a savanyú szőlőt, sőt: 
kutat is akar ásni! Na puff! Gondolnánk, 
hogy az elégszer nem említhető urak azt 
mondották erre: ha megnyerte, hadd vigye! 
De őket biz nem olyan fából faragták! Pattant 
a szikra a fejükből: no és a nép, az istenadta 
nép? Az mikor jut szóhoz? Nem jól van ez 
így! Nem kéne egy kis mozgalmacskát 
szervezni nekik, mint a régi jó időkben? 
Csak most nem Vietnamért, hanem a 
benzinkútmentes településért. Mondjuk: 
Kendereczky Innen SZorul néven! Hogy 
nincs is ilyen mozgalom, s az istenadta 
népet sem érdekli a dolog? Nem baj! Még 
nem elég fejlett az öntudata, túl benzingőzös! 
Majd mi megszervezzük, s beindítjuk. Be is 
jelentjük, hogy már mozgolódik. Előre a

rögös úton a kizsákmányoló benzinkutak 
ellen! Ezek az imp.. impre.. na tudjátok, 
azok előretolt bástyái! S a Díszteremben, 
ahol ezt bejelentették, a helyi tv 
hangszórójából már szinte hallani is lehetett 
a tömeg zúgását!

Itt a mese vége, fuss el véle!
S kérditek, hogy hol itt a mesebeli 

mondanivaló? Meg a csattanó? No, ha kell, 
hát legyen! Nem lesz kút, a helyét is belepi 
a parlagfű. Aztán telik-múlik az idő, és jőni 
fog, mert jőni kell egy jobb kút, olyan 
vállalkozóval, aki ismeri a jelszót: Egy 
vérből valók vagyunk - ti meg én! S megkéri 
az elégszer meg nem említhetőket, vennék 
már ki részüket az ő vállalkozásából! 
Ennyi volt, mese volt, tán igaz se volt. 
Természetesen mindez mese. Egy felajzott 
elme szüleménye, és bármi hasonlóság a 
mai oroszlányi valósággal csak a 
vakvéletlen müve lehet. Nem is ajánlatos 
keresni! Mesélő

Furcsaságok 1.
Hogy mik vannak, történnek, s nem 

történnek nálunk! Ezekből sorolok most 
néhányat.

Az első: Az egészségügyi és szociális 
bizottság tagjai panaszkodnak: úgy folynak 
át a Tb-pénzek az önkormányzat költség- 
vetésén a szakrendelő felé, hogy a testület 
nem tudja ellenőrizni. Úgy mennek el 
vizsgálat jelentések a városból a felsőbb 
szervek felé az önkormányzat nevében, hogy 
még a bizottság elé sem kerülnek - sőt: 
vizsgálat sem volt!

Második: Az OBSK létesítményeit jog
erősen perben megnyerte az önkormányzat 
a Kincstári Vagyonkezelőtől. Felleltározta, 
a város tulajdonába vette azóta valaki? 
Kezeli, hasznosítja? De kicsoda, s ki javára? 
Vagy ebben az esetben is tűzközeli 
helyzetről van sző?

El kellene végre dönteni, hogy a köz
pénzek, s a közvagyon kezelésének szabá
lyai kire vonatkoznak, s kire nem! Alkos
sunk egy ilyen rendeletet! Mert a demokráci
ák legalapvetőbb ismérve: a törvény 
tisztelete és betartása. Mindenkire nézve, 
kivétel nélkül. Bár azt tudjuk, hogy a kivétel 
erősíti a szabályt! Na de ennyire?

Sooters
Filmkidolgozás, 

normál (7 nap): 699.- 
vagy szuperajánlat, a

szupercsomag:

1 óra 
alatt:

duplasorozat,
ajándékfilm,

szuperminőség

1297.-

Papír, 
írószer, 

nyom tatvány

-Füzetek, tollak, tanszerek 
és még ami a suliba kell. 

-Háztartási papíráruk 
-Nyomtatványok
HETI AKCIÓ:
HB-s grafitceruza 

19 Ft!db
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A könyv a legszebb
ajándék.

Régi könyveit 
könyvkötészetünk  

újj ávarázsolj a. 
MONTÁZS NYOMDA

(volt Vért nyomda) 
Oroszlány, Felsőtelep  
S  (34) 361-122/ 25-71 

»  fax © 361-122/ 14-14

Energiatermelés 
2003-ig? 2011-ig? Vagy?

Este 10 óra. Kezdődik az Objek
tív műsora, s ismerős arc jelenik 
meg a bevezetőben a képernyőn és 
halljuk, hogy az oroszlányi

A kezdetekkor már két napirendi 
pontról kértékképviselók, hogy vegyék 
le, mert az előkészítetlen, rossz anyag. 
A többség ezzel ellentétesen szavazott, 
egyet viszontaz előterjesztő vont vissza.

A bevezetőben Schmidt képviselő 
tájékoztatást adott az általános isko
lákat érintő TOK-vizsgálat eredményé-

Polgársága tulajdonviszonyok vagy 
a tudás alapján alakulhatna ki, de a je
lenlegi status quo-elit ezt megakadá
lyozza, hiszen egyrészről nem engedi a

erőművet 2003-ban bekell zárni. A 
nyilatkozó Szigethy István Vért 
vezérigazgató-helyettest kérdez
tük az elhangzottakról a 2. oldalon.

ről. Beszéde végén Kostyál László 
képviselő Ságvári iskolabeli kijelenté
sére reagált és azt kikérte a testület 
nevében, majd “figyelmeztette”, hogy ő 
csak 10 szavazattal van benn a testü
letben.

vállalkozásokat fejlődni - az elmúlt 
másfél évben többen adták fel vállalko
zásukat mint 1988-tól bármely évben.

írásunk a 4. oldalon.

Két év 
szabad szó

Két éve novemberben j elent meg 
első számunk.

Az eltelt időszakban (reméljük, 
sikerrel) megpróbáltuk bemutatni 
a városunkban történteket, az 
események hátterét.

Természetes, és tudomásul vesz- 
szük, hogy ez nem tetszik mindenki
nek, de ez nem baj, hiszen az Önök 
biztató szavai többet érnek, mint 
azoknak a szava, akik csak azért, 
mert a hátteret is be szeretnénk 
mutatni, "szennylapnak" tartják 
lapunkat - és ezt hangoztatják is 
bizonyos körökben.

Közel egy éve némely városi kori
feus megenged magának ilyen 
kijelentéseket, mely inkább hangu
latot kelt, mint a valósághoz közelí
tene, vagy elgondolkodna azon, 
kinek is van igaza?

Tény, sokan még ma is az elken
dőzésben érdekeltek, azonban ez 
nem a mi stílusunk. Arra van másik 
orgánum.

Az Önök javaslatát elfogadva, 
ezentúl kéthetente, szerdánként fog 
megjelenni lapunk.

Kérésre szívesen házhoz szállít
ják Önöknek a triatlonos fiatalok 
lapunkat, melynek díjával a sport
egyesületüket támogathatják.

Természetesen továbbra is vár
juk észrevételeiket, javaslataikat, 
témaötleteiket.

-Hová üt a munkás 
ököl? 

i l i l l t  a FIDESZ? 
-Szélsőségesek? 
-Valóban segítjük

-Mennyien vannak a 
"munkás kft"-ben? 
-A KÉTHETES meséje

Képes üdvözlet az olvasóknak
Tolnay Tibor festőművész kiállításáról

Parlamenti stílusú 
testületi ülés

Beszámolónk a 3. oldalon.

A kormánynak mennie kell -
állítja Deutsch Tamás



OROSZLÁNYI KETHETES

Energiatermelés 
2003-ig? 2011-ig? Vagy?

Este 10 óra. Kezdődik az 
Objektív műsora, s ismerős 
arc jelenik meg a beveze
tőben a képernyőn és hall
juk, hogy az oroszlányi erő
művet 2003-ban be kell zár
ni. Akésőbbiekben hosszabb 
riportban ugyancsak el
hangzik az ominózus mon
dat az indokokkal kiegészít
ve, miszerint a vállalatnak 
addigra olyan  
tetemes környe
zetvédelmi bír
ságot kell f i 
zetni, amit nem 
fog bírni.

A nyilatkozó 
Szigethy István 
Vért vezérigaz
gató-helyettest 
kérdeztük az 
elhangzottakról.

Beszélgetésünk 
elején elmondta, 
nemcsak a közölt 
mondatok hang
zottak el a riport 
készítésekor, de az 
adásba kevesebb került. Hoz
zátette, nem azért kell 2003- 
ban bezárni, mert nem bírják a 
bírságot fizetni, hanem azért, 
mert születőben van egy tör
vény, mely majd nem engedi 
bírsággal kifizetni a környezet- 
védelmi határértékek túllé
pését. Igaz, e törvény csak a 
közeljövőben kerül majd elfo
gadásra.

-Az erőműnek 2011-ig van 
működési engedélye. Nem  
elképzelhető, hogy az önök 
kollégáinak aranyérmes talál
mányával megoldják a környe
zetvédelmi problémákat?

- Ez nem tőlünk függ. 
Elképzeléseink vannak, de a 
leendő törvénytervezet szö
vegét ism erve, az nagyon 
szigorú lesz. Már eddig is sok 
pénzt fordítottunk kísérletekre, 
de a végleges megoldás olyan 
összegbe kerülne, amit nem 
tudunk vállalni. Egyébként a 
leendő törvény a részmegol
dásokat nem tolerálja majd. 
Egyébként munkatársaink ta
lálmánya valóban nagyon jó 
gondolat, de az ipari alkalmazá
sához még sok munkára lenne 
szükség.

-Az ön nyilatkozata szerint

jövőre a mai bírságnak a dup
láját fizetik.

- Valóban. Ez évben 180 
millió forintot fizettünk ki. Már 
ez sem kis összeg.

- A tv-ben elhangzottak nem. 
hatnak m ajd negatívan a 
privatizáció során a leendő 
befektetőkre?

- Szerintem  ezzel a be
fektetők tisztában vannak.

- A környezetvédelm i 
gondok és az elhangzottak csak 
az oroszlányi erőműre vonat
koznak?

- Nem. Amit elmondtam, az 
egy erőmű kivételével (Ajka) az 
ország valamennyi szenes erő
műjére igaz. Ismereteim szerint 
egyetlen szenes erőműben sincs 
megfelelő füst-gáztisztító rend
szer.

- Nem elképzelhető, hogy egy 
(az ajkaihoz hasonló) hibrid 
megoldással kihúzza az erőmű 
2011-ig?

- Vállalatunk árszerkezete 
okán is veszteséges. A legegy
szerűbb megoldás is milliárdos 
nagyságrendű beruházás lenne,

amire társaságunknak nincs 
pénze. A hibrid-fluidos tüzelés 
bevezetése - a készülő környe
zetvédelmi törvény módosítá
sával - megoldás lehetne.

-Az oroszlányi erőmű 
bezárása nemcsak az erőmű
ben dolgozó 500 embert érintené.

- így igaz. A bányászati 
ágazatban 4000 munkavállaló 
van, s számos beszállító cégnek 

a d u n k  
munkát. A 
családtagok
kal együtt 
m i n t e g y  
10000 em 
bert érintene 
e drasztikus 
lépés, 

i - A fentiek
1 alapján mi

lyen m egol
dást lehetne 
találni a fenn
maradásra?

-Az Rt., 
mivel nagyon 
magasak len

nének a be-ruházási költségek, 
azt nem tudja vállalni.

Technikailag lenne meg
oldás (az a bizonyos hibrid- 
fluidos találmány), mely még 
üzemviteli előnyökkel is járna. 
Érzéketlenné válna bizonyos 
mértékig a szén minőségére.

A  másik megoldás lehetne 
új egységek építése, melynek 
koncepciós tervei most készül
nek. Ez is Oroszlány környéki 
szénre van tervezve elsősorban. 
Mi szeretnénk, ha a jelenlegi 
berendezések üzem eltetési 
engedélyének lejártakor az új 
kapacitás, vagy legalábbis egy 
része üzembe helyeződne.

Molnár Ferenc

Munkás ököl
vasököl, 
oda üt, 

ahova köll!(?)

‘68 után többször h a ll
hattuk az ország vezetőjétől, 
hogy nálunk a lángost majd
nem mindenki szereti, de a 
lángossütőt már nem. Sőt ...

A jövő évi adószabályok 
tervezetét ismerve, szocialista 
kormányzatunk újból kezdi 
nem szeretni a lángossütőket. 
Nekik a Vörös Csepel kell.

A tervezet szerint a vál
lalkozók eleve csalók, olyanok, 
akiktől meg kell védeni a 
munkásosztályt.

Egyről azonban elfeled
keznek. A mai vállalkozók 
legnagyobb többsége tegnap 
még maga is a munkásosz
tályhoz tartozott, de mára az 
már a mennybement. Már mint 
az MSZP szerint.

Elfeledkeznek arról, hogy 
am ennyiben a privatizáció 
valóban a terveknek m eg
felelően folyik majd, még több 
vállalkozó lesz kis országunk
ban, pont abból a rétegből, 
melynek tagj ai ma még a dicső 
munkásosztályhoz tartoznak.

Tehát ma még keblükön 
hordozzák őket, de holnap már 
csak megtűrt páriái lehetnek 
hazánknak. Egy feladatuk 
lenne csak.

Fizetni, fizetni, s újólag is 
csak fizetni, az államnak. 
Mármint önmaguknak, hiszen 
ők is az állam, az, amelyik nem 
tekinti egyenrangú félnek őket.

Zavaros. Valóban, akárcsak 
az az adótervezet, m elyet 
MSZP-s korm ánytagjaink 
elkészítettek.

Ámbár lehet, nem is én 
vagyok megkeveredve, hanem

Montőr

-Szüksége van -Üdvözlőkártyára, Mi mindezt
hagyományos vagy meghívóra van elkészítjük Önnek!
önindigós kivitelű szüksége?
nyomtatványra? -Könyvet óhajt kiadni? MONTÁZS

-Céges levélpapírt -Régi könyvét, NYOMDA

szeretne, akár több szakdolgozatát (volt Vért nyomda)

színben? szeretné beköttetni? Oroszlány, Felsőtelep

-Szolgáltatásának, -1996-os S (34) 361-122/25-71
termékének ismertetőt kártyanaptárra van @  fax ©

akar készíttetni? szüksége (500 db-tól)? (34) 361-122/ 14-14
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Befejeződött a falu csatornázása

Parlamenti stílusú testületi ülés
Uj temetői rendeletet alkottak

Dr. Sunyovszki Károly 
szerint testületünk munká
jában a zavarokjelei mutatkoz
nak. E kijelentése a legutóbbi 
önkorm ányzati ü lés végén 
hangzott el, az ott történtek ér
tékelése után. Természetesen 
voltak, akik nem így értékelték 
a szem élyeskedésektől sem 
mentes, ötórás, s az előzetesen 
tervezett nyolc napirendi pont
ból két témát is elhagyó ülést.

A kezdetekkor már két 
napirendi pontról kérték kép
viselők, hogy vegyék le, mert az 
előkészítetlen, rossz anyag. A 
többség ezzel ellentétesen sza
vazott, egyet viszont az elő
terjesztő vont vissza.

A bevezetőben Schm idt 
képviselő tájékoztatást adott az 
általánosiskolákat érintőTOK- 
vizsgálat eredményéről.

Beszéde végén Kostyál 
László képviselő Ságvári 
iskolabeli kijelentésére reagált 
és azt kikérte a testület ne
vében, majd “figyelmeztette”, 
hogy ő csak 10 szavazattal van 
benn a testületben.

(Ami azért furcsa, mert a 
képviselő listáról jutott be, s nem 
egyéni körzetben - 360, az 
MSZDP-re adott szavazattal. 
Persze lehet így is nézni a dol
gokat, de úgy is, hogy Schmidt 
József 79, míg Szedlák János 
323, Tihanyi Zoltán pedig 318 
egyéni szavazat alapján ül a 
testületben. Azonban ennek így 
semmi értelme, hiszen vala
mennyien felesküdött képvi
selők.)

Kostyál László válaszában 
elismerte, hogy tévesen emlé
kezett a legutóbbi testületi 
ülésen tárgyaltakra, s ezért 
elnézést kért, majd megem
lítette, ő viszont azt tartja tisz
tességtelennek, hogy ismerő
seit, barátait MSZP-s képvi
selőik) keresték fel és figyel
meztették arra, ne tartsanak 
vele kapcsolatot. Erre az MSZP 
részéről nem történt reagálás.

A későbbiekben a fentiek 
kapcsán Cserhalm i László 
SZDSZ-es listás képviselő, a 
Közigazgatási Bizottság elnöke 
kikérte a Schmidt József által 
mondottakat és kérte, vonja 
vissza kijelentését. Választ sem 
kapott.

A polgárm esteri tá jé 
koztatóban szerepelt, hogy dr.

Sunyovszki Károly volt pol
gármester tavaly decemberi 
javaslatára Iván  L á szlón é  
pedagógus október 27-én, a 
népjóléti m iniszter által 
adom ányozott PRO CARI- 
TATE kitüntetést vehette át.

Ugyancsak itt hangzott el, 
hogy befejeződött a faluban a 
csatorna kiépítése, most már a 
házak rákötése van hátra.

A testület a városfejlesztési 
bizottság előterjesztésére módo
sította a temetkezésről és a 
temető rendjéről szóló rende
letét. Ezek alapján lehetőség 
lesz az új parktemetőben - 
m elyre a nagyobb felületű 
zöldterület lesz a jellemző - a 
hamvak szétszórására is meg
felelő környezetben.

Cserhalmi képviselő több, 
jelenleg érvényes jogszabályra 
hivatkozva módosító javaslatot 
terjesztett be. Ezzel kapcso
latban kérdésként hangzott el 
felé, miért a testületi ülésen áll 
elő ilyen javaslatokkal, hiszen 
mint a közigazgatási bizottság 
elnöke, meg kellett volna elő
zetesen vizsgálnia az előter
jesztést. Válaszában közölte, ezt 
az anyagotiskésvekaptákmeg, 
és így nem tudták tárgyalni.

Ugyancsak kisebb vihart 
kavart a város 1996. évi beru
házási program ja, m elynek 
előterjesztője szintén a város- 
fejlesztési bizottság volt. A hoz
zászólók egy része úgy vélte, 
nem lehet a témát tárgyalni, 
mert nincs értelme, mivel nem 
ismert a város jövő évi költség- 
vetése, nem tudni, mekkora 
összeggel gazdálkodhat majd a 
város.

A szintén a VFB javasla
tára tárgyalt útkorszerűsítési 
koncepció vitájánál megismét
lődtek az előző témánál tárgyalt 
szópárbajok. A szavazáskor 
nem tudtak e kérdésben sem 
dönteni a képviselők.

A következőkben az ELISZI 
új képzési programjáról dön
töttek. Eszerint a középis
kolában beindítják a “Humán 
szakmacsoportot” . E képzés 
során 4+1-2 év alatt a hallgatók 
az általános érettségin felül 
egészségügyi és szociális 
képzésben részesülnek.

A vitában dr. Sunyovszki 
felvetette, jó lenne már végre, 
ha a gimnáziumhoz hasonlóan

az ELISZI is elkészítené 
hosszabb időre szóló képzési 
tervezetét, mert jelenleg kap
kodásnak tűnik az iskola kép
zési tematikája.

Székely Antal válaszában 
kijelentette, az iskolának meg
vannak a megfelelő képzési 
tervei, s ezek alapján dolgoznak.

A Városi Televízió Szerve
zeti és Működési Szabályza
tának tárgyalása se ment si
mán. Dr. Sunyovszki és mások 
is javasolták, vegyék le a napi
rendről, mert olyan rossz az 
előterjesztés, hogy az nem al
kalmas a tárgyalásra. Miután 
ezt nem érték el, módosító ja 
vaslatokat terjesztettek elő a 
tv főszerkesztője, Tóth Tihamér 
által elkészített anyaghoz. (A 
főszerkesztő a tervezetét a 
tanácsi időszak tv-s SZMSZ-e 
alapján, némi kiegészítés után 
készítette el.)

A testület végül is szavazat 
többséggel, kiegészítések után 
elfogadta az előterjesztést.

Az egyebekben Balogh kép
viselő felvetette, hogy városunk 
nem egy közintézménye ok
tóber 23-a tiszteletére nem 
lobogózott.

Cserhalmi László kérte a 
testületet, hogy kérje Keleti 
György segítségét az erőmű, és 
ezáltal a város sorsának rende
zésében.

Utalt Szigethy István Vért 
vezérigazgató-helyettes nyi
latkozatára, miszerint 2003- 
ban be kell zárni az oroszlányi 
erőművet, hacsak nem találnak 
forrást a környezetvédelmi be
ruházások elvégzésére. A  tes
tület nem reagált a felvetésre.

Dr. Sunyovszki kérte a 
testület vezetőit, gondolják át 
az eddigi gyakorlatot, miszerint 
a bizottságok végeznek el olyan 
feladatokat, melyeket a hivatal 
szakapparátusának kellene. 
Szerinte ezzel lehetetlenné te
szik a testület munkáját, hibás, 
szakszerűtlen előterjesztések 
kerülnek a képviselők elé. A fő 
gondot abban látja, hogy egye
sek nem akarnak a hivatal 
szakembereinek véleményére 
hallgatni, s a saját ismereteik 
alapján készítenek terveket, 
melyek nem reálisak.

Molnár

Á

nyilvánosságé 
volt a szó

Testületünk szokásos évi 
közm eghallgatását tartotta 
meg november 21-én. Bevezető- 
jében Székely Antal polgármes
ter kért nyílt szót, mert 
úgymond nincsenek kényes 
témák.

Kezdésként a város energia 
ellátásának tervéről adott tájé
koztatást Spitzner Csaba osz
tályvezető. Mint mondta, a gáz- 
és távhőellátására több ajánlat 
is érkezett (a tömblakásos rész
re csak távhőre, míg a családi 
házas részre két pályázó 
részéről csak földgázra).

A kivitelezésről a testület 
még nem döntött, a konkrétabb 
árakhoz a lakossági igények 
ismerete is szükséges.

Megemlítette, a tervezet sze
rint a gázberuházás költségeit 
a tervezett fogyasztás szerint 
kellene fizetnie a leendő fo
gyasztónak.

A vitában többen is felvetet
ték, rég elkésett a város ezek
kel a beruházásokkal, mára 
már lehetetlen helyzetbe kerül
tek sokan a szénnel, vagy az 
olajjal való fűtéskor.

Fehérdi Csaba hozzászó
lásában emlékeztette a képvi
selőket, igaz, hogy őket válasz
tották meg képviselőnek, de az 
energiaberuházásban ne ve
gyék el a döntés lehetőségét a 
lakosságtól, mert ők fizetnek.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Városgazdálkodási Rt.

mB I úi neVR:

^^Szolgáltató Rt,mm.

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER 

Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!
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A  társadalom ban tovább m élyült a válság

Polgárosodás tulajdon vagy 
tudás alapján lehetséges

A kormánynak mennie kell - állítj a Deutsch Tamás
Az embereknek nem sza

bad hazudni, még akkor 
sem, ha az szavazatokat je
lent egy választáson. A  mai 
kormány pedig átejti az 
embereket, mert nem tartja 
be választási ígéreteit - 
mondta Deutsch Tamás azon 
a találkozón, melyen a pol
gári esélyről váltottak szót.

A FIDESZ-MPP alelnöke 
szerint a mai kormánykoalíció 
a bizalmatlanság kormánya, s 
ezért sem lehet hosszú életű. A 
választók szem besülnek a 
Horn- kabinet megalakulása
kor a parlamentben elfogadott 
programmal és rájönnek, be
csapták őket. A társadalom va
lamennyi rétegével összeveszett 
már, légyen az a klasszikus'a 
munkásság, parasztság, értel
miség, aköztisztviselők, a nyug
díjások vagy a vállalkozói réteg. 
Mindenki csak az ország gazda-

Munkáspárt. E név hal
latán egyesek úgy fogalmaz
nak: ez egy bolsevik, kom
munista, szélsőséges párt. A  
párt tagjai viszont baloldali 
pártnak tartják magukat.

Milyennek látja pártját 
Varga János, a párt orosz
lányi szervezetének elnöke, 
önkormányzati képviselő?

-Én baloldali pártnak 
tartom.

-M it jelen t önnek a 
baloldaliság?

-Szabadságot, egyenlősé
get, szolidaritást. Ezek az alap
értékeink. Ha ez szélsőség, 
akkor mi szélsőségesek va
gyunk. Ezenkívül a munka, a 
m egélhetés és a b iztonság 
egészíti ki értékrendünket.

-Ön szerint miért akasz
tották önökre a szélsőséges 
jelzőt? A  múlt végett?

- Mi új, mintegy 5 éves párt 
vagyunk. Nem mi vagyunk az 
MSZMP jogutódja, hanem az 
MSZP.

- Ez így lehet, de mint

sági süllyedését tapasztalhatja, 
miközben a társadalmi csopor
tokat egymás ellen hangolják.

Egy polgári kormány a meg
bízhatóság kormánya kell le
gyen, mert ez használ az ország
nak. Úgy vélekedett, az idő iga
zolta a Hom-kabinettel szembe
ni félelmeket.

Éppen ezért a FIDESZ cso
korba szedte a kormány mega
lakulásakor az MSZP és az 
SZDSZ által elfogadott prog
ramban szereplő, de a kormány 
által nem teljesített gazdasági 
Ígéreteket és benyújtotta a par
lamentben a költségvetés vitá
jához. Tudják, hogy le fogják 
szavazni javaslataikat, de azt 
szeretnék elérni, mondja ki ma
ga a kormánykoalíció, hogy be
csapta a választókat, felelőtle
nül ígérgetett.

Polgárság a tulajdonviszo
nyok vagy a tudás alapján ala-

egyesek fogalmaznak, az 
MSZP-be a progresszív sze
m élyek m entek át, míg  
önökhöz a “retrográd”, a 
régi bolsevik elvtársak lép
tek be.

- N ézőpont kérdése. Az 
MSZMP-ben 1989-ben nagy 
viták folytak a társadalmi be
rendezkedést, a politikai intéz
m ényrendszer átalakítását 
illetően.

A “Kongresszus ‘89” előtt a

kulhatna ki, de a jelenlegi sta
tus quo-elit ezt megakadályoz
za, hiszen egyrészről nem en
gedi a vállalkozásokat fejlődni 
- az elmúlt másfél évben többen 
adták fel vállalkozásukat, mint 
1988-tól bármely évben.

Másrészről a továbbtanulás 
elé olyan anyagi akadályokat 
állítanak, hogy csak egy szűk, a 
rendszerváltás előtti időszakból 
átmentett politikai és vagyonos 
réteg lesz képes azt gyermekei 
számára biztosítani, s ezáltal 
megvonják alehetőségét aj elen- 
legi társadalmi csoportból való 
kitörésnek, mivel az veszélyez
tetné a status quojukat.

A politikus szerint pártja 
továbbra is liberális párt, haj
landó tárgyalni a parlamenti 
pártokkal, de nem egyezkedik 
az MSZP-vel, az SZDSZ-szel, és

párt reform erőiben egyöntetű
vé vált az az elhatározás, hogy 
“több demokráciát, jobb szoci
alizmust” . A Szocialista Párt 
megalakulásakor a demokrati
kus szocializmus megterem
tését tűzte ki célul. Mint ön is 
látja, ma Magyarországon nem 
ez a folyamat megy végbe. A 
Munkáspárt nem fogadja el a 
kapitalizmust mint társadalmi 
formát, célja az ezt meghaladó 
közösségi társadalom kiépí

A Rákóczi Szövetség 
felhívása 

Ön tudja-e, mi ■ 
lesz a jövője?

Oroszlányban minden csalá
dot közvetlenül érint a bánya, 
az erőmű, az energetikai szektor 
jövője.

A kenyerünkről van szó! De 
vajon tudjuk-e, mit hozhat a 
privatizáció az energetikában, 
mi lesz a munkahelyeink sorsa? 
Erre próbálunk meg választ 
adni, segíteni az eligazodásban 
neves szakemberek meghívá
sával.

T isztelettel várunk m in
denkit 1995. november 27-én, 
hétfőn 17 órakor a Művelődési 
Központban, a “KIÁLTÁS” 
Energetikai Fórumra.

Rákóczi Szövetség
oroszlányi szervezete 

Héra Alapítvány
Budapest

tése, ahol a baloldali alapér
tékek érvényrej uthatnak. Ezért 
én haladó pártnak tartom szer
vezetemet. Nem tartom szeren
csés dolognak, hogy az ortodox 
jelzőt ragasztják a pártra és 
tagjaira, mert gondolkodásunk
ban a társadalmi változásokhoz 
igazodva, a magyar érdekeket 
szem előtt tartó elvek szere
pelnek. Sajnos, nem vagyunk 
parlamenti párt és ezeket a 
törvényhozásban nem tudjuk 
érvényre juttatni.

- Ön települési képviselő 
is. Miként tudja a fenti el
veket képviselőként érvé
nyesíteni?

- Nehezen, hiszen a vég
rehajtás szintjén nem lehet 
elszakadni az országos hely
zettől. A parlament által ho
zott törvények alapján kell a 
városban is dolgoznunk. Míg 
ezek a törvények a lakosság 
szociális terheit növelik, ne
künk, s főleg annak a bizott
ságnak, melynek elnöke va
gyok, segítenie kellene azokat, 
akiket elsősorban sújtanak ezek 
a törvények.

Ilyen körülmények között 
lehetetlen olyan rendeleteket 
alkotnunk, melyek a nehéz 
szociális helyzetben lévőket 
valóban komolyan segítik. Kicsi 
a cselekvési lehetőségünk, de 
bizottságbeli társaim segítsé
gével megpróbáljuk a lehető 
legtöbb segítséget adni a rászo
rulóknak. Molnár F.

a Kisgazdákkal.
Molnár F.

Nem adjuk fel elveinket

Egy teremben
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“Nem szabad félni, 
jogunk van a szülőföldhöz”
Tolnay Tibor festőművész kiállításán

Szerelmese szülőföldjének, a Nagy- 
alföld (ma romániai) tájainak, Nagyvárad, 
Szatmár környékének.

Számára a táj szeretete, az adott pilla
nat megörökítése fontos.

Nem elégedett, mindig talál képein iga
zítani, javítanivalót.

Tolnay Tibor festőművész vallott így 
magáról, ki állításának bemutatása közben.

A művész a művelődési központ kiállító 
termében végig jelen volt a tárlat idején - 
s ez szokatlan a bemutatókon. Mint el
mondta, evvel is megtiszteli az érdeklődő 
oroszlányi tárlatlátogatókat - hiszen a lá- 
togatókvélhetőlegaz emberreiskíváncsiak, 
nemcsak a képekre -, akik Dorsich Mátyás

gyógyszerész barátsága folytán és jóvol
tából élvezhették a derűs, optimista 
képeket.

Egyik képén zsákos ember látható - 
zsákjában az élete, melyet hátán cipel min
denki.

"Nemszeretem" társadalomban élünk - 
vallott e képéről a romániai művész.

Városunkról úgy vélekedett, hogy épí
tészetileg az épületek mint skatulyák áll
nak, de összeségében jó benyomást kelt, 
főleg a város főtere és környéke.

A művész képei bejárták Európát, s 
megtalálhatók a világ valamennyi táján 
magángyűjtőknél és a galériákban.

.
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M egválasztották a szlovák  
kisebbségi Önkorm ányzatot

A november 19-én megtartott kisebb
ségi Önkorm ányzati választáson a 
szlovákság m egválasztotta képviselőit 
Bíróné László Julianna, Danis József, 
Kostyál Pál, Ócskái Simon és Szabó 
Istvánná személyében.

A cigányság kisebbségi önkormányzati 
választása az alacsony részvétel miatt 
eredménytelen volt.

F elh ívás
A 4. sz. Általános Iskola a honfoglalás 

évfordulójára városi rendezvény-sorozatot 
szervez, melyre várja városunk iskoláinak 
jelentkezését az alábbi témákban:

- vetélkedő felsős tanulóknak,
- mondamondó verseny 3.-4. osztá

lyosoknak,
- rajzpályázat.

Jelentkezési határidő mindhárom 
témában: 1995. november 30.

Jelentkezni Pap Lászlónénál és 
Bercsényiné Vicsay Ágnesnél a 4. sz. 
Általános Iskolában lehet.

A  vetélkedő megrendezésében az 
Arany János iskola nevelői is segít
séget nyújtanak.

A rendezvény idején egy emlékújság is 
készül a Honfoglalás tiszteletére.

Szavakban segítjük 
csak egymást?

Vállalkozói Nap már eddigis volt. Kezd
te a művközpont, folytatta az IPOSZ, s ez 
évben a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
szervezte meg Oroszlány és környéke 
vállalkozóinak a találkozóját, és tovább
képzését a Művelődési Központban.

Szűcs György IPOSZ elnök beszédében 
a közös érdekek képviseletére helyezte a 
hangsúlyt, mivel komoly megszorítások 
várhatók a vállalkozókkal szemben.

Spindler Tibor hangoztatta, fogjanak 
össze az oroszlányi vállalkozók és segítsék 
egymást.

(Ennek szöges ellentéteként tatabányai 
vállalkozót kértek fel a vendéglátás lebo
nyolítására. Nos, ennyit az összefogásról, s 
egymás megbecsüléséről, segítéséről.)

A nap során előadások hangzottak el a 
marketing szerepéről, a frenchaseról, a 
vámszabályokról, és a tb-vel kapcsolatos 
kérdésekről. Megismerkedhettek a jelen
levők a Mc Donald’s üzleti filozófiájával is.

Az előadó cégvezetők, képviselők a 
maguk szintjén “eladták” tudásukat a hall
gatóknak, de igazán segítő, a városunkban 
működő vállalkozásoknak új, hasznos 
tanácsot adó előadás nem hangzott el. (Ez 
nem jelenti, hogy nem voltak jók  az 
előadások!)

A részt vevő mintegy 80 vállalkozó, cég
vezető a hideg teremben tartott előadások 
után kötetlen beszélgetésen vitathatta meg 
az elhangzottakat.

Könyvajánló
Róbert Klement és Erich Eibl Hárman 
a dróton című könyvében olvastuk az 
alábbiakat. A könyvet az MVM Rt. 
kiadásában olvashatják, egy kötetben 
'A z energia 101 klucsszava” című 
írással.

Bár a házi feladatot nem szabad 
osztályozni, a diákok kötelességei közé 
tartozik.

Az V. osztálytól kezdve az osztályfőnök 
gondoskodik arról, hogy a különböző tan
tárgyakból a házi feladatok együttesen ne 
haladják meg az elvárható mértéket. Egy 
olyan nap után, amikor délután is vannak 
órák, nem lehet például hosszú mate
matika-, német- vagy angolleckéket 
feladni. Ugyanúgy meg kellene aka
dályozni, hogy iskolai dolgozat előtt több 
tárgyból különösen időrabló házi feladatot 
adjanak fel. Ilyen esetekben az osztály
szóvivő az osztályfőnökhöz fordul, akinek 
ekkor a kollégái között kell a szabályozást 
kezdeményeznie.

A házi feladatokat úgy kell feladni, hogy 
azokat a diák külső segítség nélkül meg 
tudja oldani. Ha úgy adódik, hogy a diák 
ezt nem tudja megtenni, az a legjobb, ha 
ezt a tényt a szülők közlik az ellenőr
zőkönyvben és így jelzik, hogy gyermekük 
nemcsak mentséget keres.

Szombatról hétfőre, ünnepnapokra és 
szünetrenem szabadházi feladatot feladni. 
Az szintén nincs engedélyezve, hogy a diák 
az el nem készített házi feladatot az órák 
után az iskolában utólag csinálja meg.
(Az iskolaszerviz-rovatból)
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OROSZLÁNYI KETMeFES

A “munkás kft59 Utazási Irodák
Ü K  K U L T U R Á U 3 ^ k S: 

PROGRAMOK
November 22-30

Pár hónap híján négy éve 
harmincegyen úgy döntöt
tek, hogy kezükbe veszik sor
sukat, és egy vezető és két 
helyettes irányításával lét
re hozták a Gasztronómia 
Kft-t. Ők akkor valamennyi
en a Nyugat-Magyarországi 
Vendéglátó Vállalat orosz
lányi üzemének a dolgozói 
voltak.

Az eltelt időszakról 
kérdeztük a “munkás kft” 
vezetőit: Kovács Jánosnét, 
Csulik Andrásnét és Kardos 
Mihálynét.

- A kezdeti harmincegy főből 
ma mennyien dolgoznak a cégnél 
mint tulajdonosok?

- Harmincán, és 18 alkalma
zott vesz még részt a mun
kákban. A város valamennyi is
kolájában és a Béke Szállón a 
mi munkánk eredményét dicsé
rik vagy néhanapján (reméljük 
minél kevesebbszer) szidják.

- Mennyien eszik az önök 
főztjét?

- Napi 1700 adag ebédet fő
zünk előfizetésre, ezenkívül a 
Béke Szállón a “betérő” étke
zőket is kiszolgáljuk 130, illetve 
140 forintért. Az utóbbiban két 
választási lehetőség is van.

- M ennyire nehéz össze
állítani az étrendet?

- Elettanilag nem nehéz, 
azonban még ma is norm a
gazdálkodás van. A jelenlegi 
árak mellett ezt betartani a 
legnehezebb.

- Mi az a normagazdálkodás?
-Az önkormányzat az iskolai

étkeztetésben szerződésben rög
zíti, hogy mennyinek kell lennie 
a nyersanyagárnak, amit mi az 
ételekhez felhasználhatunk. Ez 
egy havi átlag.

- Kizárólag ebédeltetéssel

foglalkoznak?
- Nem, hiszen esküvőkre, 

rendezvényekre is készítünk 
meleg ételeket, hidegtálakat. A 
szervizkészletünk lehetővé 
teszi, hogy akár 100 fős ren
dezvény ekenis megfelelő színvo
nalon tudunk felszolgálni.

E zenkívül a nyári id ő 
szakban a Káptalanfüredi tábor
ban biztosítjuk naponta a tábor
lakók és a közel 170 fő “betérő” 
étkezését.

- Magam is tapasztaltam, 
hogy káptalanon a legkedveltebb 
étkezde az önöké.

- Örülünk, hogy így látja.
- A mai gazdasági helyzetben 

egy-egy cég nehezen áll meg egy 
lábon. Önöknek is van kiegészítő 
tevékenységük ?

-Igen. Vállalkozásunk mű
ködteti a bébi boltot a rende
lőnél, a Rákóczi úton pedig a 
Stúdió üveg-porcelánboltot.

- Visszatekintve a négy évre, 
miként értékelik az eltelt idő
szakot?

- Amikor megalakultunk, a 
város intézményi-gazdasági ve
zetői támogatásukról biztosítot
tak minket. Reméljük, tevé
kenységünkkel rászolgáltunk 
erre, ésma sem bánják az akkori
bíztató, támogató sorokat. ---------- .----------------------- ..

Lakásának felújítá
sában az Ön part

nere: Varjas Istvá n ! 
Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés,
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
. S  364-369 ,

Meghívó
A GASZTRONÓMIA Kft.

1995. december 2-án 19 órától
hagyományőrző

BORBÁLA BÁLT
rendez a Béke Szálló éttermében.

Belépődíj vacsorával együtt 500.-Ft. 
Jegyek a Szálló eszpresszójában vásárolhatók.
MINDENKIT SZERETETTEL 

VÁRUNK!

1 nap Bécsiben! 
December 1-én 

és 8-án az IBUSZ 
bécsi autóbuszos. 

városnézést 
szervez.

Ára 1140.- Ft. 
Jelentkezni lehet a 

MONTÁZS Marketing 
irodában.

Fürst S. u. 13. 
(Huber Üzletház) 
*361-122/14-14

Művelődési Központ 
és Könyvtár

21. 1745 Top film: TANK GRIL 
22.900és 1100 Színház: MESENINCS 
KIRÁLYFI. A Budapesti Kamara
színház Közép-európai Táncszín
háza előadása
22.1S00 ÁLLAMI NÉPIEGYÜTTES 
műsora. Belépődíj: 250.- Ft
24. 174S Top film: M IAM I
RAPSZÓDIA
25. 1900 Színház: KÉPZELT
RIPORT EGY AMERIKAI POP
FESZTIVÁLRÓL
28. 1700 Kertbarátok köre: őszi 
munkák a gyümölcsösben. Előadó: 
Ács Zoltán
28. 1745Top film: WATERWORLD 
Decemberi előzetes: 3-án Adventi

Huber
ÚZLBTHÁZ

Diszperzit 16 1 3132.-
Diszperzit 4 I 1025.- 
Diszperzit 2 1 543.-

Mosható tapéta 
33,3 m 889.-

Dektorv-ex külső hom
lokzatfestéket 20.000 Ft 
felett nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki!

Műpadló 1 m-es
1735.-

Nép dalköri Találkozó 
December 22-én, 19 órakor PA- 
DÖ-DŐ koncert

Bányász Klub
22. 1700 Liberális Klub - vendég 
Horn Gábor, az SZD SZ oktpol. 
szakértője
23. 1700 Díjtalan jogi tanácsadás: dr. 
Szabó József ügyvéd
25. 20°° Erzsébet - Katalin bál, 
zene: Favorit
26. 1700 Terefere táncest nyugdíja
soknak. Őrsújfalusi színjátszók
29. 1700 Városi Véradók Napja
30. 1700 Díjtalan jogi tanácsadás: dr. 
Szabó József ügyvéd
12. 01. 1800 Az 50 éves Bányász 
Koncert Fúvószenekar és a 10 éves 
Mazsorett együttes Évzáró Hang
versenye a Művelődési Köz
pontban.

Oroszlányban
is

n Ah
M ark etin g  Iroda Bt. 
►rj O ro sz lá n y  -rj 
W ©  Fax:
Ücv 361-122/14-14
A , &

' {3. (Hab**

S

Utazási Irodák

Válasszon 
őszi-tavaszi 

ajánlatainkból! 
Kül- és belföldi 

utazási 
katalógusok, 
helyfoglalás!

mi
van

a háttérben?

mi azt is megírjuk!
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

Munkát keres? 
Állást kínál? 

Lakossági apróhirdetést 
óhajt feladni?

a  KÉTHETES ingyen 
közli ezen hirdetéseit. 

Nálunk a vállalkozóknak 
is megéri hirdetni!

KÉTHETES
az ingyenes lap.

~ p a n Ü T
CIPŐBOLT
Petőfi S. u. 31.

-bébi méretű kiscipők, 
hótaposók nagy válasz

tékban kaphatók, 
-női, ffi bakancsok, 

csizmák széles 
választékával várjuk 

önöket, 
-kamaszoknak divatos 

bakancsok és 
magasszárú fűzős 

cipők érkeztek.

M ár most! 
Karácsonyra kedvez

ményes méteráru 
széles választékban 

kapható!

N Ő I T O R N A
Az iskolai diáksport 
támogatására hétfőn és 
csütörtökön 18-19 óráig a 
4. sz Általános Iskolában. 
Szeretettel vár mindenkit 
Vargáné Bátori Györgyi 

testnevelő

PANEM
DISZKONT

a Móricz 
Zsigmondi u.
31. sz. alatt!
Ajánlatunk

-cukor 1 kg 88.-
-étolaj 166.-
-Pepsi Cola 2 1 108.-
-Coca Cola 1,5 1 89.-
-Pantene sampon 199.- 
-Clorox 99.-
Mindig fris hentesáru! 
Kenyér és pékárú széles 
választékban kapható.

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 

530-1900 
szombaton: 600-1200 
vasárnap: 700-1000

Már most 
rendelje meg 

nyomtatványait!
Könyvkötészetünk  

karácsonyra  
újjávarázsolja régi 

könyveit.

M ONTÁZS Nyom da
(volt VÉRT nyomda)

Oroszlány, Felsőtelep 
8  fax ®  361-122/ 14-14 

M  3 6 1 -1 2 2 /2 5 -7 1

KAPOCS Műszaki bolt
Píépek barátsága u. 6/a. 

(Lakásszövetkezet épülete)
K isg ép ek  (EAG, Festő, 

BOSCfí, METABO, SKLIL).
Lakatok, ajtó- és  ablak

kilincsek, biztonsági zárak, 
zárcim kék, bútorzárak, 

villanyszerelési anyagok és  
kéziszerszámok. 

Kedvező árakkal várjuk 
Önöket!
Nyitva: 

hétfőtől-péntekig: 
8-12 és 13-17 óráig, 

szombaton: 8-12 óráig

Vagyonvédelmi
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
Biztonságban akarja tartani 

értékeit? Lakást újít fel? 
Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk : 
Kapcsolók, dugaljak 210.-töl 
Izzók (25, 40, 60 W) 51.-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Zárak, zárbetétek.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig

Most érdemes felújítania 
fürdőszobáját!

Nálunk mindent megtalál, térjen 
be hozzánk!

A MOFÉM termékeit 
megengedheti magának!

KROKI szerelvény üzlet 
Fürst S. u. 31. m 362-662

A NEMES hásboltban mindig 
friss hás, jó  minőség és olcsó ár 

várja kedves vásárlóinkat.

Hozzánk mindig érdemes 
betérni!

- s.comb 540.- - r. karaj 570.-
- h. karaj 540.- - házi kolbász 590.-
- lókolbász 600.- -kolozsváriszalonna690.- 

valamint frissen vágott baromfi, darabolt
kacsa és pulykarészek kaphatók.

OTTG
Oroszlány Rt. 
DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics M. u. 59.

Finomliszt 1 kg 37,-
Finomliszt 2 kg 36,-/kg
Házi száraztészta
250 gr 48,-
Paloma kávé
vákuumos 250 gr 279,-
Rostos őszi nektár
1/11 99,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,5 1 359,-
Körte-szilva
pálinka 0,5 1 359,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,2 1 149,-
Körte-szilva
pálinka 0,2 1 149,-
Colgate fogkefe 99,-
Kutyatáp 1 kg 129,-

HOZZÁNK MINDIG 
ÉRDEMES BETÉRNI!

EESS ^
VEGYIARU P m g i r  
KERESKEDELMI KFT.

Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 
S  fax: 361-002, 364-482

A  FESS DISZKONT  
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Elli mosogató 11 106.-
Ecos sampon 1 1 180.-
Ecos tusfürdő 11 180.-
Ecos folyékony 
szappan 196.-
Ecos mosópor

S kg 864.- 
Persil 2,4 kg+ajándék

798.-

Standolit olaj festék 
1 kg barna, okker 
reklámáron 200.-
Trinát fehér 1 1 760.-
Trinát fehér 51 3410.-
Gemini parkettalakk 
A+B 2,5 I 1728.-

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12

v



Vásárolhatunk 
másként is?

Nézelődünk, válogatunk, a kiszemelt árut a 
kosárba tesszük, sorban állunk a pénztárnál. Beütik 
az összeget, mi pedig kutakodunk a pénztárcánkban 
az összeg után, majd fizetünk.

Vásárolunk.
Lehetne egyszerűbben is rendezni a vétel-árat?
Igen. Nem kell készpénz, csak egy kártya, s az, 

hogy megjegyezzük a négy számból álló titkos, csak 
általunk ismert kódunkat.

A világban a legtöbb fejlett országban kevés-bé 
használják már a készpénzt, helyette a kár-tyákkal, 
csekkekkel fizetnek. Városunkban is megtalálható 
már az OTP által működtetett bankjegy kiadó 
automata, melyből a nap 24 óráján keresztül 
vehetnek fel forintot. De a kártyával vásárolni is 
lehet.

Aki járt már az OTP-vel szembeni ABC-ben, 
láthatta, hogy ki van téve egy kis felirat: OTP 
.Eurocard/Mastercard. Aki ezzel rendelkezik, annak 
nem kell készpénzt hordania, elég csak a kártyát 
magával vinnie, vásárolnia és “fizetnie”.

S hogy miként juthat valaki a pénzhelyettesítő 
kártyák valamelyikéhez? Nálunk ezt az OTP-ben a 
legegyszerűbb beszerezni. Lakossági folyószámlát 
kell nyitni, s a feltételek megléte esetén lehet kérni 
Junior, OTP ügyfélkártyát, OTP ATM, vagy az OTP 
Eurocard/M astercard kártyát. A  folyószám la
tulajdonosok ezenkívül egyéb kedvezményekhez is 
juthatnak.

Azok, akik tehetik, és szeretnék könnyebben 
eltölteni napjaikat, érdeklődhetnek az OTP-ben, 
ahol szívesen adnak tanácsot a kártyák k i
váltásához.

O R O SZL Á N Y I KÉTHETES ■ -  - — — ----------------------

V I T  Rí O L
A KÉTHETES meséi 2.

A

Ujafob kalandok
Kedveseim, el sem tudjátok képzel

ni, hogy már megint mit csinált a két 
pernahajder! Kik? Ej-ej, hát a Méla és 
a Laza!

Bizonyára meséltem már volt, hogy 
ama tartományban, ahol e két elégszer 
nem említhető ga(rá)zdálkodott, volt 
négy oskola, s az oskoláknakegy műhe- 
lyecskéje. Ott faragták a palavesszőt 
és a nádpálcát s egyebeket, amik az 
Istentől elrugaszkodott sihederekjobb 
útra térítéséhez szükségeltetett.(És 
amelyeket némely városi képviselő ma 
is visszasír.)

A Laza és a Méla, kiknek ülepe 
sajnos nem ama nádpálcától, hanem a 
sárga irigységtől viszketett (tudjátok:
S.I. faktor), felvevők a tartományi 
tanácsosi díszegyenruhájukat, elban
dukoltak e műhelybe. S mondá a két 
atyafi rögvest az ott sürgölődő meste
rek fejének, hogy nem jól mennek a 
dolgok.

M iért, m iért? Piát azért mert 
hallották ám, hogy más uraknál is 
vállal munkát! Ez a baj? - kérdé amaz. 
- S mivel nem tudta, így nem. is véde
kezhetett azzal, hogy a Hivatalban, 
pontosabban a Kancelláriában van 
olyan fehérszemély, aki h ivatalán kívül 
másik három helyen is baksist húz, 
míg helyette mások dolgoznak!

A  Méla és a Laza ingatni kezdék e 
hallatán busa fejüket, és mondák: Nem 
is ez a baj, ezt csak úgy mondtuk, hogy 
bennünk ne szoruljon a szusz. Hanem 
hát ahelyett, hogy ilyen derék, nagy- 
tekintélyű és pocakú urakkal kezdene, 
állna egy céhbe (akkoriban így hívták 
a társas vállalkozásokat), mindenféle 
rózsalovaggal paktál. Az ő piros címer
viráguk nem jobban mutatna a cégér
ben? - mondá a két pernahajder.

- Madarat tolláról, embert virág
járól! - No jól gondolja meg kend, s 
tegyen hamarást a dolgok felől! - majd 
a két jó barát, a két dalia pohos potro

húkat felnyalábolva eltébiáijoltak.
- No, ma is méltán járattuk málé- 

lesőnket Lazám - lazult el Méla egy 
sörcsap mellett kicsit később.

S itt már mondanám is, hogy itt a 
vége, fuss el véle, ha nem tudnám, 
hogy úgyis rákérdeztek. Hát igen! Eme 
fenti események után néhány napra 
kivonult egy had - fiskálisok hada - 
hogy hátha lelnének már ama műhely
ben némi rendetlenséget.

És mit kapisgáltok, találtak? Jól 
gondoljátok! Alii keres, az talál! De 
aki bizony nem jó társaságot talál vál
lalkozásához, az nem biztos, hogy 
keres is! Legalábbis nem e Mélával és 
Lazával vert tartományban!

Szívleljétek meg e tanulságot 
atyámfiai!

S ha a Méla söre - ami mellett 
ezeket eldicsekedte - habosabb lett 
volna, az én mesém is tovább tartott 
volna. Mesélő

Természetesen e fenti írás már 
megint csak mese, a valósághoz semmi- 
köze! Tudjuk: ez a Mesélő mindig 
kitalál valamit, csak hogy hallgassák! 
De mások történeteit is szívesen  
meghallgatja, pl. az Önét, Kedves 
Olvasó! S talán ír belőle egy mesét.

Furcsaságok 2.
A képviselő-testület májusban 

elfelejtett tárgyalni arról, hogy 
átadjuk-e üzemeltetésre a megyének 
két középiskolánkat és az 5. sz iskolát. 
Hiszen ez olyan piti dolog, szó se essék 
róla! Mit nekünk 100 millió forint? 
Ugyanis az állami támogatáson felül 
kb. ennyibekerül a város adófizetőinek 
a két intézmény fenntartása 4 év al att. 
Pontosabban nem is ez kerül eny- 
nyibe, csak az, hogy nem a megye, 
hanem a város vezetése rendelkezik 
fölöttük. Ne értsenek félre, nem azt 
mondom, hogy feltétlenül át kellett 
volna adni őket, de azt igenis mondom, 
hogy ebben a kérdésben a testületnek 
kellett volna dönteni. Csakhát 
véletlenül valaki elfelejtette 
előterjeszteni.

Sooters
Filmkidolgozás: 

normál (7 nap): 699.- 
vagy szuperajánlat, a

szupercsomag:

1  óra 
alatt?

duplasorozat,
ajándékfilm,

szuperminőség

1297.-

<lTOMHfa
Ő -Q r  ( W W  nyomtatvány

Kedves Télapó!
Játékot a TOMI-ból 

hozzál nekünk!

150 - 160 cm-es szép műfenyők kaphatók.

Nyomtatványok (APEH, SZTK) 
széles választékban kaphatók, 

megrendelhetők!

KÉTHETES Oroszlányi független lap Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt. ISSN: 1218-4276 
Akiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.

Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HIJBER Üzletház) Telefon-fax: (34) 361-122/14-14 
Nyomda: MONTÁZS Nyomda. (Oroszlány, Felsőtelep) Telefon: (34) 361-122/ 25-71,361-122/14-14 Felelős vezető: Somogyi Attila.
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"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

A  könyv a legszebb  
ajándék.

Régi könyveit 
könyvkötészetünk  

újjávarázsolja. 
MONTÁZS NYOMDA

(volt Vért nyomda) 
Oroszlány, Felsőtelep  
9  (34) 361-122/25-71  

9  fax ©  361-122/ 14-14

Horn nem ért egyet 
Beutschcsal

Horn Gábor, az SZDSZ oktatáspoli
tikusa nem ért egyet a FIDESZ alel- 
nökének azzal a kijelentésével, misze
rint a kormánykoalíció a továbbtanu
lások elé olyan akadályokat gördít, hogy 
elsősorban csak a status quo elit gye- 
rekeitanulhassanak a “hatalmuk” meg
őrzése érdekében.

Ugyancsak kritikával illette a peda
gógus szakszervezet vezetését, mert 
tisztességtelennek tartja, hogy míg az 
MSZP politikusa, Szöllősiné az utcára 
viszi a pedagógusokat, addig a parla
mentben társai megszavazzák az

Még az előző évben néhányan népi 
kezdeményezést szerveztek a távhődíj 
megreformálásáért.

A vitatott tétel az alapdíjba az állan
dó költségeken túli részek beépítése 
volt. Ezt gyakorlatilag valamennyi táv
hővel rendelkező fogyasztó sérelmezte.

Az önkormányzat februári határo
zata alapján három bizottság is meg
vizsgálta a távhődíj szerkezetét, és meg
állapították, hogy jelen pillanatban

oktatásban részt vevők életét megha
tározó pénzügyi döntéseket.

A volt szakszervezeti vezető (Peda
gógusok Demokratikus Szakszer
vezete, Liga elnöke, alapítványi iskola 
vezetője, közgazdász tanár), jelenleg 
SZDSZ-es országgyűlési képviselő no
vember 22-én volt vendége a Liberális 
Klubnak.

Szerinte a sajtó a hibás azért, hogy 
olyan hírek jelennek meg, miszerint 
pedagógus elbocsátások lesznek. Véle
ménye szerint az SZDSZ ilyent nem 
akar. írásunk a 2. oldalon.

nem lehet áttérni az egytarifás rend
szerre, de meg lehet oldani, hogy az 
alapdíj csak az állandó elemeket 
tartalmazza.

Sajnos, a mai technikai - és vélhe
tőleg pénzügyi - okok miatt nem tudják 
még megoldani a mérésen alapuló 
számlázást.
Beszámolónk a testületi ülésről a 
2. oldalon.

Kis karácsony, 
nagy karácsony
Jön a szeretet ünnepe, díszítjük 

lakásunkat, készülünk a kará
csonyra.

A boltok úgy ahogy szintén ün
nepi díszt öltenek, de városunk 
összességében továbbra is szürke
ségbe burkolódzik.

Pedig talán nem is oly sok pénz
ből fel lehetne díszíteni városkánk 
fő utcáját, emberibb, otthonosabb 
képet nyújthatnánk a véletlenül 
lakóhelyünkön átutazó idegenek
nek, s magunknak.

All egy szép, szinte a karácsonyfa 
szerepére teremtett fenyőfa a pol
gármesteri hivatal előtt. Nem 
lehetne ezt kinevezni a “mindenki 
karácsonyfájának”? Egy kis dísz, 
lámpafüzérek kellenének, s némi 
empátia némely vezetőnk részéről. 
Mert igazuk van, mikor a “nincs 
pénz”-re hivatkoznak, de mikor 
az egész városnak adhatnának egy 
kis szépet, talán mégiscsak lehet
ne összekaparni valamennyit a 
város kasszájából e célra.

Még tavaly egy fehérlelkű pat
riótánk egy bizonyos összeget 
ajánlott fel a város ünnepi díszbe 
öltöztetésére. Vajon ki nyeri meg?

Talán a versenybe beszállhatna 
városunk vezetése is.

Boldog karácsonyt 
mindenkinek!

-Mennyi lesz a 
távhődíj? 

-Gázolunk? v 
-Horn 

Oroszlányban 
-Advent 

-Programajánlat

Hasznos célra elzálogosították az OBSK létesítményeit

Új távhődíj rendeletét 
alkottak

Korrektebb lesz a díjkiszámítás
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Jelentősen 
emelik a

* j»  -a s *  -m s «  jtavhodijat
A távhöt szolgáltató Vért 

áremelését ez évben nem ér
vényesítették teljes mértékig a 
lakossági fogyasztók felé, hiszen 
mind a Vért (10.000.000 Ft), 
mind az önkormányzat bizo
nyos érdekektől 
vezérelve - nem 
volt érdekelt a 
tényleges díjak 
fizettetésében.

Ugyanakkor 
a vállal koz ókkal 
szemben nem 
ilyen nagyvona
lú az önkor
mányzat.

A testület az 
új rendelet meg- 
alkotásánál a 
fogyasztók, és a 
szolgáltató 
átvitt értelemben a tulajdonos 
önkormányzat - érdekét próbál
ta meg figyelembe venni.

E szerint új elszám olási 
rendre térnek át, június he
lyett decem berben lesz az 
elszámolás.

A lakossági fogyasztóknak 
kedvez továbbra is az önkor

m ányzat, h i
szen az ipari és 
a közületi fo
gyasztók még 
mindig többet 
fizetnek az azo
nos szolgá l
tatásért.

A testületi 
ülésen ezt 
C s e r h a l m i  
László szóvá is 
tette, de az elő- 
t e r j e s z t ő  
Szedlák János 
indoklása alap

ján elfogadták az új rendeletet.

A z  ú j  t a r i f á k :

Alapdíj
Ft/lm3/év+12% Áfa

Lak. fűtési alapdíj: 97,20
Lak. m.víz alapdíj: 20,40
Köz. fűtési alapdíj: 122,40
Köz. m.víz alapdíj: 22,80
Ipari fogyasztó:

3.987.516.- Ft/MW/év

H ő d íj
Lakossági és közületi:

670.-Ft/GJ
Ipari fogyasztók:

503.-Ft/GJ

A távhődíj rendezése után 
elfogadták, hogy az immár 
bíróságilag is a városnak ítélt 
OBSK létesítményeket hitelfe
dezetként jelzáloggal lássák el.

A város vezetése legközelebb 
december 19-én reggel nyolckor 
kezdődő ülésen találkozik újra, 
mikor is várhatóan 18 napirendi 
pontot tárgyalnak.

25 és 385
A fenti számok milliárdban 

értendők.
25 milliárd kellene a közal

kalmazotti, köztisztviselői bé
rek egyszeri, de több évre meg
határozó, és vélhetőleg meg
nyugtató rendezéséhez. Ezt a 
mai kormány nem tudja, nem 
akaija biztosítani. Az ellenzéki 
pártok viszont, talán választási 
fogáskéntodaadnák-ma! -ezen 
ágazatban dolgozóknak. Azon
ban pénz az ország kasszájában 
nincs!

Volt és van azonban - hat
párti egyezség alapján! - a 
bankkonszolidációra, amelyre 
a kifizetett összeg mára már 
elérte a 385 milliárd forintot.

Ez az a pénz, melyre álla
munk keresztet vethet, soha 
nem kapja vissza!

Viszont mi, 10 millióan fi
zetjük. A bérből élők, a vállal
kozók, és a nyugdíj ások, a nagy- 
családosok.

Ez az a pénz, melyet kitet
tünk - mi valamennyien -, az 
ablakba, s a huzat és a pénzvi
lág pillanatok alatt elfújta, 
mára már sehol nincs.

Illetve van, a bankok csoda
palotáiba beépítve, a horribilis 
fizetésekkel bíró bankároknál.

Ok ma az igazi hatalom, s 
nem a politikusok, akik csak 
azt tehetik, amit a pénzvilág 
megenged nekik.

S mielőtt demagógiával 
megvádolnának, gondolkoz
zanak el azon, vajon amikor 
az első - 300 m illiárdos 
konszolidációs csomagot 
kiosztották, hallhattunk-e 
arról, hogy ezt mikor fizetik 
vissza?

Nem! Hiszen ezt nem kell 
visszafizetniükabankoknak!

Tavaly a Budapest Bank 
kapott 12 milliárdot az állító- 
lagos privatizációra, úgy
mond feljavításra. Nos nem 
volt eladás, de volt a régi 
bankelnöknek -Bokro s Laj os- 
16 milliós jutalom kifizetés!

A semmiből nincs semmi. 
Tehát ezt a 385 milliárdot 
NEKÜNK kell megfizetni, s 
meg is fogjuk. A reálbér 
visszafogásával, az adók 
emelésével, az önkormány
zati pénzek lefaragásával, az 
infláció emelkedésével - mely 
ma hivatalosan 28%.

Nem csak amai kormány- 
koalíció ludas a történtek
ben, hiszen mind a hat, 
akkori és mai párt egyet
értett ezzel a pénzügyi prog
rammal.

Csakhogy a levét a fekete 
levesnek mi isszuk meg.

Ezért sincs ma 25 milli- 
árdunk. De van elégedetlen 
társadalmunk.

Hermész

- otesz - S& e/^té/% a/eíá€ÍsM e^, - & )sy to é/ ,

/ kesstá^ éstts^  éisst esd e/ e/

est tstf/ í̂ éri- rs/xe/t ̂ éi»é/ / e/ st/ P áí& e/zeérté $e/£e/íteártsP

siy essi/ tz/ etisy rsse?

- 'íeepeA - / eeéfíia y tf's'/ M ist' /$á/t/ysasisYt/<ís'srs esőst,

ávZe/'eZste, e s te s e  J ed $ Aazü& iépee P á & ü & ép eP

A szést& st,? ■ 3 & esip ste/  éA tsf#  

& tZ c6 tsP

Mi mindezt 
elkészítjük Önnek!

MONTÁZS
NYOMDA

(volt Vért nyomda)
Oroszlány, Felsőtelep

S (34) 361-122/ 25-71 
S  fax ©

(34) 361-122/ 14-14
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"Gázolt59 a közmeghallgatás!
Hát igen! Ha a gázművek 

rendezte volna e legutóbbi köz
meghallgatást, akkor sem lehe
tett volna jobb, célravezetőbb a 
gázszolgáltató számára! Ilyen 
távhőellenes és gázbarát han
gulatot vagy nagyon jól, profi 
módon felépített reklámkam
pánnyal, vagy a másik oldalról 
sorozatosan elkövetett hibákkal 
lehet elérni. Mivel az első vari
áció nem valószínű, nézzük meg, 
hogyan történt a “ sorozat” , 
amely ezt az eredményt hozta.

Nos, talán ott kellene kezde
ni, amikor lényegesen emelked
ni kezdett a távhőszolgáltatás 
ára. Ejelenséggel kapcsolatban 
a szolgáltatást igénybe vevő 
nem tud úgy viselkedni, mint 
más áremelkedésekkel szem
ben. Hiszen ha megnő valami
lyen termék, szolgáltatás ára, 
akkor a kispénzű polgár vagy 
kevesebbet fogyaszt, vagy meg
próbálja helyettesíteni más ter
mékkel, szolgáltatással. Ezt a 
távhővel kapcsolatban nem te
heti meg, így egy reakciója lehet 
(a nemfizetésen kívül), hogy 
“eszi a kefét”, magyarul, egyre 
nő indulata a szolgáltatóval 
szemben. Különösen akkor, ha 
közben tudja, hogy nem feltét
lenül kellene ennyit fizetnie, 
hiszen városunkban a távfűtési 
energia előállítása úgynevezett 
kapcsolt hőenergia-termeléssel 
történik, amiről köztudott, hogy

R endőrre 
támadt, m ajd 
m egszökött a 

tolvaj, de 
újra elfogták

A városi kapitányságon az 
elmúlt héten 21 esetben került 
sor nyomozás elrendelésére, 
lopás miatt a vagyon elleni kár: 
1 millió Ft.

jóval kevesebb költséggel jár, 
mintha külön fűtőművel történ
ne. És amelyről minden vala
mirevaló szakember megírta 
már, hogy jóval olcsóbban kel
lene értékesíteni, hiszen ez egy 
energiatakarékos módszer, s a 
fejlett országokban mindenütt 
így is tesznek. Ugyanis ott a 
kormányok fontosnak tartják, 
hogy a melléktermékként létre- 
jövő energia kis része se menjen 
veszendőbe, pl. a hűtőtóba.

Előfordul az is ezen orszá
gokban, hogy még dotálják is 
ezt a megoldást azért, hogy ter
jedjen. Nálunk ez nem így van, 
sőt. Itt az áramtermelés vesz
teségeinek pótlására használ
ják! Hiába minden képviselői 
és polgárm esteri választási 
ígéret, a távhő ára egyre, sőt 
egyre inkább nő. Mondják az 
ígéretet tevők: az energia-lobbi
val nem bírnak, és ez valószí
nűleg így is van. Ezért aztán 
alkalmanként már nem is a 
lobbira nyitnak tüzet, hanem 
arra, aki feszegetni meri e kér
dést! Mert a téma emlegetése 
rossz hangulatot, s felesleges 
reményeket szül - mondják.

És valóban! E hangulat a 
közmeghallgatáson meg is je 
lent. Olyannyira, hogy már a 
jelenlegi fűtési rendszer hívei
ként ismert városi szakemberek 
is azt emlegetik, hogy le kell vá
lasztani a rendszert az erőmű-

Lakossági bejelentés alap
ján 1995. november 20-án 19 
órakor a Mátyás K. út 3. szám 
alatti munkásszállón lopáson 
tetten érték az intézkedő rendő
rök V. J. többszörösen büntetett 
bicskei lakost aki az intézkedő 
rendőrök egyikét gázsprayvel 
arcon fújta, és elmenekült.

Rövid időn belül kézreke- 
rült, és őrizetbe vették. Kihall
gatás közben november 21-én 
10 órakor a kísérő rendőrt ellök
te, és a kapitányság épületéből 
megszökött. A gyors intézkedést 
követően néhány perc múlva 
elfogták.

Előzetes letartóztatás mel
lett folyik vele szemben az el
járás, lopás kísérlete és két
rendbeli h ivatalos személy 
elleni erőszak bűntette miatt.

*
Szinténlakossági bejelentés 

alapján november 29-én 18 
órakor az intézkedő rendőrök 
tetten érték P. László orosz

ról, s azt gázmotorokkal kell 
helyettesíteni! S akkor vigye az 
erőmű a hőjét ahova akarja! 
Mondjuk a hűtőtóba, ha úgy 
tetszik! Bár elismerik, hogy ez 
mind a környezetvédelem, mind 
az ország gazdasága szempont
jából hátrányos, de a fűtés árára 
a városban hosszú távon jóté
kony hatással lenne! De hát mi 
ugyanezen országban élünk, de 
Oroszlányban fizetjük a fűtés- 
díjat, s benne az áramtermelés 
veszteségét!

De nem csak ez okozta e 
fórumon a bizalmatlanságot, a 
rossz hangulatot. Hanem az is, 
hogy a város vezetőiről a lakos
ság azt feltételezi, hogy egyér
telműen a távfűtést akaiják ter
jeszteni a gáz ellenében. E szán
dék eredményének tudják be 
azt a tényt, hogy gázbevezetés 
szempontjából az utolsó megye 
utolsó városa vagyunk. És hát 
mindannyian emlékszünk az 
orosz nyelv esetére: amitfelülről 
a nyakunkba akarnak nyomni, 
az enyhén szólva nem szimpati
kus! És ebben az esetben már a 
józan, reális élveket sem fogad
ja el a magyar! Gyanakszik, s 
úgy véli, nem is alaptalanul.

Szó se róla - bár a közmeg
hallgatáson sok szó esett róla-, 
a gázfűtésnek sok előnye van. 
Például, hogy' szabályozható. 
Hogy ha nem akarom, akkor 
nem használom. Vagy keveseb-

lányi lakost és 3 bűntársát, 
amikor a Bánki D. úton egy 
magánlakásba ajtóbefeszítés 
módszerével behatoltak.

Videót, gázpalackot, ruha
neműt tulajdonítottak el. Az 
okozott kár lefoglalással meg
térült.

1 fő előzetes letartózta
tásban van.

Ami elromolhat, 
az el is romlild

E jól ismert mondást 
kell alkalmaznunk a mos
tani K£ ítö£T££-se\ kapcso
latban.

Most a kiadónál s a 
szerkesztőségben romlott 
el néhány dolog, amelyek 
miatt a mostani számunk 
pár napos késéssel jelenik 
meg, s ezért szíves elné
zését kérjük Tisztelt 
Olvasóinknak!

bet használok. Vagy aki nem 
fizet, az kikapcsolható! És hát - 
mint azt e tanácskozáson is 
ecsetelte városunk egy szel
lemes polgára - a távhő mérési, 
költségmegosztási módszerei 
messze leledznek a tökéle
tességtől.

No de ki törődne ezekkel a 
kifogásokkal, ha a távhő díja jó
val alacsonyabban, a reális ár 
körül lebzselne? Senki! Vagy 
nagyon kevesen.

De mivel ez nem így van, az 
érintett polgárok indulataikat 
az e kérdésben vétlen Távhő 
Kft-n vezetik le, s azok is a gá
zért lobbiznak, akik számára 
még így' is előnyösebb lenne a 
távfűtés.

Persze lehet, hogy mindezt 
jórésztmeglehetettvolna előzni 
egy korrekt, következetes és 
hozzáértőO) városi tájékoz
tatással, s akkor a polgárok 
valamilyen ismeret birtokában 
szólhattak volna hozzá a köz
meghallgatáson, s a szakem
berek ezekre adhattak volna 
tisztességes, szakszerű választ.

Hát ez a helyzet ma itt 
Oroszlányban, ésmégjónéhány 
városban a magyar kormány- 
(ok) - egyesek szerint nem is 
létező - energiapolitikájának 
következményeképp, és dicső
ségére!

Korm os

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER 

Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!
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Svédországban 41-en irányítják  a 
kultuszm inisztérium ot, nálunk 650-en

Horn a Liberális Klubban
Iskoláink vezetői is meg

jelentek a Liberális Klub 
azon találkozóján, melyen 
oktatásunk helyzetéről, a 
NAT-ról volt szó, s melynek 
vendége H o r n  G á b o r  
SZDSZ-es országgyűlési 
képviselő, közgazdász-tanár 
volt.

Az oktatáspolitikus sze
mély szerint a 6 évi munka 
után “elkészült”, s a nem
régiben elfogadott Nemzeti 
Alaptantervvel (NAT) nem 
ért egyet, de úgy látja, hogy 
jelenleg nincs jobb.

Horn szerint a 160 ezer 
pedagógus nem sok az okta
tásban, de nem a megfelelő 
helyen dolgoznak, mivel 
közel 300 ezerrel kevesebb a 
gyerekek száma.

Ugyanakkor az iskolák 
felépítése nem változott, to
vábbra is a negyvenéves 
gyakorlat alapján taníta
nak. Ezért az álláshelyeiket 
nem őrizhetik meg a peda
gógusok, utána kellene men
jenek az új feladatuknak, 
így átképzésekkel akár a 
felnőtt oktatásban, akár a 
szociális szférában, vagy 
nonprofit területen talál
hatnának munkát.

Kell munkahely a peda
gógusoknak, de nem a biztos 
állami munkahely.

Úgy véli, ezáltalnem len
nének állás nélküla jól kép
zett pedagógusok, de ehhez 
nekik is akarni kell a válto
zást, nem csak várniuk 
kellene.

Afentiek miatt az SZDSZ 
nem tudja támogatni a 25 
%-os béremelést, és egyben 
a munkahely megőrzését. 
Ezt az ország nem bírja el!

Szerinte SzöllŐsiné, mint 
szakszervezeti vezető tisz
tességtelenül jár el, amikor 
utcára viszi a pedagóguso
kat, de a parlamentben tár
saival megszavazzák a költ

ségvetést, mely ha akarják, 
ha nem, elbocsátásokat fog 
jelenteni.

A megmaradóknak vi
szont nagyobb szakmai sza
badságot ad az új NAT, 
mellyel élniük lenne szük
séges.

Ap olitikus szerint az sem 
elképzelhetetlen, hogy úgy
nevezett alkotói szabadság
ra mehessenek a pedagógu
sok, mely alatt új módszere
ket dolgozhatnának ki.

Véleménye szerint a kö
telező tanítási óraszámot 20 
órában kellene megállapí
tani (jelenleg alsóban 22, 
felsőben 18 óra, mely mellé 
járul az “otthoni” füzet javí
tás, családlátogatás, a 
kö vetkező órákra felkészülés, 
fogadóórák stb . A 
szerkesztő.)

Abevezetett kiscsoportos 
(10-15 fős) foglalkozásokat 
- felmérések alapján - nem 
találja hatékonynak, mert 
nem tudnak ekkor sem töb
bet a gyerekek, mint a nor
mál (25-30 fős) csoportok
ban. Ezért ezek fennmara
dását csak a legszüksége
sebb esetben támogatják.

Horn Gábor nem csak 
oktatási kérdésről fejtette ki 
véleményét, hanem a peda- 
gógusokjogairólis. Szerinte 
nem tartható fent, hogy 
beleszóljanakaz igazgatóvá
lasztásba, hiszen a “munká
sok” sem szólhatnak bele a 
vezető személyének kivá
lasztásába.

Szerinte azoknak a peda
gógusoknak, akik vezetők 
akarnaklenni, résztkellene 
venniük egy intenzív kép
zésen - ahol akár meg is 
lehet bukni -, és az eredmé
nyek ismeretében az önkor
mányzatok választanának a 
tanfolyamot végzettek kö
zül.

Mindezekhez azonban

feltétlenül szükségesnek 
tartja, hogy megszűnjön az 
egyenlősdi a közalkalma
zottaknál, ehelyett a végzett 
munka arányában kellene 
díjazni a pedagógusokat is.

Ehhez szükséges, hogy a 
NAT alapján az iskolák 
meghatározzákfeladatukat, 
azt, hogy milyen iskolát 
akarnak “csinálni”, mit vál
lalnak a szülők, a diákok és 
az önkormányzat felé, és a 
testületek erről döntsenek, 
hiszen ehhez a pénzt nekik 
kell biztosítani.

A beszélgetés után kér
désünkre még elmondta a 
politikus, hogy a szülők be
leszólása gyerekük okta
tásába elsősorban az isko
laszékeken keresztül lehet
séges, melynek szerepe a 
közeljövőben meg fog nőni.

Molnár Ferenc

A paprikajancsi 
szerenádja és 

társaik
A 4. sz. Általános Iskolában 

november utolsó hetében elkez
dődtek a tanulmányi versenyek 
az alsó tagozatban.

Versmondásból készültek a 
második, harmadik és negye
dik osztályosok. Két verset 
adtak elő. A  kötelező W. S.: A 
paprikajancsi szerenádja c. 
vers, míg a második egy általuk 
választott mű volt.

A színvonalas versenyen a 
következő értékelés született.

2. osztály
1. Érdélyi Helga 2. c.
2. Fodor Angéla 2. b.

3. Németh Edina 2. b.
3. osztály

1. Gaál Károly 3. b.
2. Tóth Olivér 3. b.

3. Dombi Kinga 3. b.
4. osztály

1. Panturics Enikő 4. a.
2. Katona Imre 4. a.

3. Németh Tamás 4. b.
GRATULÁLUNK!

Oroszlányi
diákok
vendég

szereplése
Ajkán

November 25-én, szom
baton már hajnalban nagy 
volt az izgalom a 4.sz. Álta
lános Iskolában.

58 kisdiák, a nevelők, és 
a szülők lázasan készülőd
tek, jelmezeket, kellékeket 
raktak a buszokra. Érthető 
volt az izgalom, a nyüzsgés, 
hiszen hosszú hónapok elő
készítő munkája után ezen 
a napon került sor bemutat
kozásra Ajkán, a német 
nyelvű dramatikus feszti
válon.

Műsoruk mintegy 40 
perces volt. Bemutatták a 
Hófehérke c. mesejátékot és 
egy hangulatos énekes-ze- 
nés-táncos összeállítást. 
Mindkét produkciójuk előa
dásmódjában is, kiejtésében 
is tökéletesen kidolgozott 
volt.

Külön köszönet illeti meg 
azt a 11 szülőt, aki vállalva 
a hosszú utat, az egész napos 
törődést, előkészítette és 
segítette a gyerekek mun
káját.

Megérte a fáradozás, hi
szen láthatták a gyerekeik 
tökéletes produkcióit, össze
hasonlíthatták más álta
lános és középiskolák tanu
lóinak teljesítményével, s 
így büszkén válhattak része
sévé a gyermekek nagyszerű 
teljesítményének.

Afesztiválon való részvé
tel költségeit az iskola és az 
“Összefogással Gyerme
keinkért” Alapítvány közö
sen vállalták.
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icimackó háza

Köszöntünk kéz a kézben 
(részemről mondjunk mancsot), 
hogy teljesítsük részben 
kérésed és parancsod, 
mely minket felidézett, 
mint mackóvágy a mézet.

Milne: Micimackó

Képviselő-testületünk 
nem oly rég úgy döntött, 
hogy a 4. sz. bölcsődének 
más működési formát kell 
keresni.

Ezért lehetőséget adott a 
nemrég alakult Oroszlányi 
Gyermekvédő Egyesület
nek, hogy az épületben 
- egyenlőre december 31-ig - 
szolgáltatást nyújtson az ér
deklődőknek.

A szervezet a Haraszt- 
hegyi u. 2. szám alatt mű
ködteti a Micimackó Játszó
házat, melyben gyermek
felügyeletet biztosítanak 
napközben és a kora esti 
órákban •• akár hétvégeken 
is.

Délelőtt 9-12 óra között a 
játszócsoportokat vehetnék 
igénybe az érdeklődők. Itt a 
szülők figyelemmel kísér
hetnék gyermekük társas 
kapcsolatainak kialakítását, 
kreativitásuk fejlődését.

A szülők szakképzett 
gondozónőkkel beszélhet
nék meg gyermekük fejlő
désének kérdéseit.

Az egyesület ezenkívül 
házi gondozó szolgálatot is 
tud nyújtani, amikor is rend
kívüli esetekben (betegség, 
váratlan utazás) csecsemő 
és gyermekgondozók felü
gyelnek a kicsikre a nappali 
órákban.

A sérült (mozgásszervi, 
értelmi, érzékszervi) gyer
mekeknek szakemberek 
segítenek életük könnyebbé 
tételében. Ezen belül gyógy
pedagógus, konduktor segíti 
a szülőket.

A fenti programok étke
zési időpontra is eshetnek, 
mert az egyesület külön 
díjazásért étkezést is tud 
nyújtani.

Az egyesület igény ese
tén úgynevezett családi 
napközibe is várja az 1-10 
éves gyerekeket, akiknek - 
az életkori sajátosságokon 
túl - külön programokat is 
szerveznek.

E szolgáltatások díjazás 
ellenében vehetők igénybe. 
Mindazok, akik elfoglalt
ságuk, váratlan problé
májuk miatt biztonságban 
szeretnék tudni gyerme
küket, érdeklődhetnek a 
Ságvári Iskolával szembeni 
bölcsődében, vagy a 361-212 
telefonszámon.
Kép: Micimackó játszóháza

Sugár Tamás

Advent
“Ezt mondta, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony 
hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!”

/Jel.22:20/
Advent egy olyan ünnepi 

időszak a kereszténységen 
belül, amelyről sokan nem 
tudják, hogy mi is valójában. 
A rendszeresen templomba 
járó emberek mégúgy ahogy 
számon tartják, bár teljes 
jelentésével ők sincsenek 
mindig tisztában. A nem 
annyira, vagy egyáltalán 
nem templomos emberek 
egy része talán még hallani 
sem hallott róla, bár az 
utóbbi években kezd megint 
“divatba” jönni. Kezdenek 
boltokban is megjelenni a 
kis adventi koszorúk, mint
egy kedves előfutárai a kará
csonynak. Svaiéban advent 
lényege ez, a “karácsony” 
várás, Krisztus várás. 
Röviden tekintsük tehát át 
advent hármas jelentését, s 
egy kicsit az aktualitását.

1. Adventén értjük azt a 
nagyon hosszú időszakot, 
ami a bűneset, s az ehhez 
fűződő üdvösség, kegyelem 
meghirdetés, és a kegyelem 
realizálódása, a Messiás 
eljövetele, Krisztus megszü
letése között eltelt. Legin
kább az ókori zsidó népre 
volt jellemző ez a várakozás, 
szerves része volt az ő hi
tüknek, ám más népeknél is 
meg lehet találni hasonló 
várakozás nyomait, pl. Ró
mában, Vergilius IV. eclo- 
gájában.

2. Ugyanakkor, advent- 
nek nevezzük ezt az ünnepi 
időszakot amit most megé
lünk. Ez a karácsony várás 
négy hete, ami kezdődik a 
karácsonyt megelőző 4. 
vasárnapon, s tart egészen 
december 24-ig.

Habár hitünk szem
pontjából a legfontosabb 
keresztyén ünnep a 
nagypéntek 
és húsvét, 
ám az ember 
mindig kö
zelebb érez
te magát a 
karácsony

öröméhez, a kisgyermek 
születéséhez, mint a véres 
kereszthez. És valóban 
milyen csoda is az, hogy 
értünk, parányi, bűnös 
emberekért a Mindenható 
Úr elküldte Fiát, emberré 
lett Isten, hogy így mentsen 
meg minket a haláltól. Erre 
a csodára készít fel minket 
lelkileg advent. Azzal a kis 
gyertyával a világminden
ség legnagyobb csodájához, 
a betlehemi bölcsőhöz, 
amelybe kisgyermekként a 
világ Teremtő Ura jött el 
hozzánk.

3. S végül advent jelenti 
azt a feszültséget, amiben a 
keresztyén ember él.

Krisztus mielőtt a menny
be vitetett, azt ígérte ta
nítványainak, s általuk ne
künk, hogy visszajön. Nem 
tudjuk mikor, de az bizo
nyos, hogy visszajön, és az 
Ó dicsőségében ítéletet tart 
a világ felett, s így minden 
ember felett, hogy ki hogyan 
élt a reá bízott javakkal, 
hogyan élte meg azt a sze- 
retetet, amit 0  egész éle
tében tanított. S ez a vára
kozás, a győzedelmes Úr 
visszavárása is advent. 
Várjuk Őt, nem a büntetés
től való félelemmel, de a ke
gyelemben való reménység
gel, hisz aki az egész életét 
értünk áldozta, hogyne adná 
az örök életet is azzal együtt 
az Őt szeretőknek.

Adjon a Mindenható 
Isten áldott adventét mind
annyiunknak, hogy ne csu
pán az idei karácsonyra 
tudjunk buzgó szívvel ké

szülni, de el
mondhassuk 
együtt az 
apostollal: 
" B i z o n y  
jövel Uram
Jézus.”

(A szerző 
v é g z ő s  
t e o l ó g i a i  
hallgató.)
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j M  MONTÁZS ©
JfcT MARKETING ÍROM
& OROSZLÁN!/3?

MARKÉIIG, OKTATÁ

Ingyenes tanácsadás és 
egyéb szolgáltatások

Mai világunkban egyre 
többen kényszerülnek arra, 
hogy valamilyen vállalkozás
ba kezdjenek, de valamilyen 
- számukra ismeretlen oknál 
fogva - előbb-utóbb rá kell 
jöjjenek, nem úgy működik a 
világ, ahogyan azt elkép
zelték.

Hiszen nem tanulhatták 
meg azokat a fogásokat, nem 
szerezhették meg azokat az 
ismereteket, melyek egy 
vállalkozáshoz kellenek.

A MONTÁZS Marke
ting Iroda segíteni szeretne 
azoknak, akik jobban szeret
nék végezni munkájukat, és 
ezért ingyenes marketing 
tanácsadást tart a Huber 
Üzletházban lévő irodájában 
az érdeklődőknek.

A szervezők tudják, hogy 
e fogalomnak ma van egy pe
joratív értelme, mely nem 
éppen a legjobb. Ennek több 
oka is van, hiszen az ún. 
direkt marketinggel foglal
kozók lejáratták e kifejezést.

Pedig anélkül, hogy vala
ki ne ismerje a piacra jutás 
feltételeit, a megrendelő, a

vásárló kiszolgálásának, fel
kutatásának módszereit, ne
hezen boldogul a gazdasági 
környezetben.

A módszerek ismerteté
sében óhajt segíteni a 
MONTÁZS Bt. akkor, ami
kor hetente egyszer, pénte
kenként 16-17 óráigingyenes 
tanácsadásra váija a mármű- 
ködő, vagy csak a gondolattal 
foglalkozó leendő vállalko
zókat.

A Montázs Bt. másik 
szolgáltatási területe a nyom
dai tevékenység, melyet a 
Vért Nyomda megvásárlása 
után a társaság tulajdonába 
került helyen folytat.

A nyomda akár több szín
ben is, a max. A/3-as méretű 
nyomdai munkáktól a köté
szeti munkákig elvégzi a 
megrendelő kívánsága sze
rinti nyomtatást, kötést.

Érdeklődni a Felső
telepen lévő nyomdában 
(361-122/25-71) vagy a 
Huber Üzletházban lévő 
irodában lehet (361-122/ 
14-14).

Lakásának felújítá
sában az Ön part

nere: Varjas István! 
Műanyag- és 
szőnyegpadló 

fektetése, 
parkettázás! Festés, 
mázolás, tapétázás! 

Varjas István 
Oroszlány, 

Kertalja út 7.
&  364-369 __

Ingyenes
lakossági

apróhirdetés
a

Kém eresheni
Itt Ön is 

hirdethet!

M uber
ÜZLETHÁZ

Diszperzit 16 1 3132.-
Diszperzit 4 I 1025.- 
Diszperzit 21 543.-

Mosható tapéta 
33,3 m 889.-

Dekton- ex külső hom
lokzatfestéket 20.000 Ft 
felett nagykereskedelmi 
áron szolgálunk ki!

Műpadló 1 m-es

k u l t u r á l i s a I I
^ t P R O Q R A A A O K

December 8 -2 6 .___
M űvelődési Központ 

és Könyvtár
9. 1400-1800 Gyógyítás Napja 
9. 1600 Népfőiskolái nap 
9. 1745 TOP film: BÁRHOL, 
BÁRMIT, BÁRMIKOR
12. 1700 CIVIL FÓRUM
12.1745 TOP film: A RETTENT
HETETLEN
13. 1000 Ovi mozi: 
ARANYBALTA VASBALTA
14. 1500 Dr. Horváth András, a 
Planetárium  igazgatójának 
előadása az űrkutatásról
14. 1630 Term észetbarátok 
VIDÁM ÉVZÁRÓ rendezvénye 
15.14°° Napközis mozi: AZ IGAZ 
BARÁT, LESSIE 
15.1730 MINDENKI KARÁCSO
NYA Úgy jön a karácsony... 
Arany J. Ált. Iskola énekkará
nak műsora, közreműködik a
4.sz. Ált. Iskola énekkara 
16. 15°° TÁNCHÁZ ÉS
JÁTSZÓHÁZ
16. 16°° Nagycsaládosok klub- 
j ának ÉVZÁRÓ rendezvénye 
16. 1745 TOP film:

REJTEKHELY 
19. 17°° Kertbarátkör:

A KARÁCSONY DÍSZEI 
19. 1745 TOP film: DILIBO- 
GYÓK: DAMB és DAMBER 

22-től
VAKÁCIÓS PROGRAMOK

22. 1900 PA-DÖ-DÖ koncert
23. 1745 TOP film: APOLLÓ 13 
26. 1746 TOP film:

MESTERCSAPDA 
30. 1745 TOP film:

A SZÖRNYETEG

Szünidei kedvezm ény

1735.-

Oroszlánybasi
is

MONTÁZS® 
'MARKETING IRODA 'OROSZLÁN)!

MARKÉIIG, OKTATÁS, Nj/OMDA
mi 

van 
a háttérben?

a diákoknak! 

A tél! szünetben
a Gasztronómia Kft. 

éttermében (Béke szálló) 
100 forintért ebédeUtetszI

- 1 145-1500 óráig -
Ezt ne feagyd Ml

Jegyek elővételben kaphatók.

Válasszon 
őszi-tavaszi 

ajánlatainkból! 
Kül- és belföldi 

utazási 
katalógusok, 
helyfoglalás!

mi azt is megírjuk!
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Munkát keres? 
Állást kínál? 

Lakossági apróhirdetést 
óhajt feladni?

a  KÉTHETES ingyen 
közli ezen hirdetéseit. 

Nálunk a vállalkozóknak 
is megéri hirdetni!

KÉTHETES
az ingyenes lap.

PSM EM

CIPŐBOLT
Petőfi S. u. 31.

-bébi méretű kiscipők, 
hótaposók nagy válasz

tékban kaphatók, 
-női, fii bakancsok, 

csizmák széles 
választékával várjuk 

Önöket, 
-kamaszoknak divatos 

bakancsok és 
magasszárú fűzős 

cipők érkeztek.

Már most!
Karácsonyra kedvez

ményes méteráru 
széles választékban 

kapható!

NŐI TORNA
Az iskolai diáksport 
támogatására hétfőn és 
csütörtökön 18-19 óráig a 
4. sz. Általános Iskolában. 
Szeretettel vár mindenkit 
Vargáné Bátori Györgyi 

testnevelő

P á l  M É M

DISZKONT
a Móricz 

Zsigmond u.
31, sz. alatt!
Ajánlatunk

-cukor 1 kg 88.-
-étolaj 166.-
-PepsiCola21 108.-
-Coca Cola 1,5 1 89.-
-Pantene sampon 199.- 
-Clorox 99.-
Mindig friss hentesárú! 
Kenyér és pékárú széles 
választékban kapható.

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig

53°_1900

szombaton: 600-1200 
vasárnap: 700-1000

Már most 
rendelje meg 

nyomtatványait!
Könyvkötészetünk 

karácsonyra 
újjávarázsolja régi 

könyveit.

MONTÁZS Nyomda
(volt VÉRT nyomda)

Oroszlány, Felsőtelep 
S  fax © 361-122/14-14 

8  361-122/25-71

KAPOCS Műszaki b o lt
n ép ek  barátsága u. 6/a. 

(Lakásszövetkezet épülete)
Kisgépek (EAQ, Festő, 

BOSCtl, METABO, SKLIL).
Lakatok, ajtó- és  ablak

kilincsek biztonsági zárak, 
zárcim kék bútorzárak  

villanyszerelési anyagok és  
kéziszerszám ok. 

Kedvező árakkal váijuk 
Ö nöket!
Nyitva: 

h étfőtő l-p én tek ig : 
8 -12  é s  13-17 óráig, 

szom baton : 8 -12  óráig

Vagyonvédelmi
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1. 
Biztonságban akarja tartani 

értékeit? Lakást újít fel? 
Szeret barkácsolni? 

Mindehhez kínálunk : 
Kapcsolók, dugaljak 210.-től 
Izzók (25, 40, 60 W) 51.-/db 

Egyenes lakat 495.-/db 
Hevederzár 

(méretre, megrendelésre) 
Zárak, zárbetétek.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig:

8-12 és 13-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig

M ost érdemes felújítania 
fürdőszobáját!

Nálunk mindent megtalál, térjen 
be hozzánk!

A MOFÉM termékeit 
megengedheti magának!

KROKI szerelvényüzlet 
Fürst S. u. 31. m  362-662

A  N EM ES húsboltban mindig
friss hús, jó  m inőség és olcsó ár

várja  kedves vásárlóinkat.

H ozzánk m indig érdemes betérni!

Sertéshús vásár! 
s. comb 540,- oldalas 460,-
r. karaj 570,- hasalja 510,-

valamint frissen vágott baromfi, darabolt 
kacsa és pulykarészek kaphatók.

OTTO
Oroszlány Rt. 
DISZKONT

Oroszlány 
Táncsics M. u. 59.

Finomliszt 1 kg 37,-
Finomliszt 2 kg 36,-/kg
Házi száraztészta
250 gr 48,-
Paloma kávé
vákuumos 250 gr 279,-
Rostos őszi nektár
1/11 99,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,5 1 359,-
Körte-szilva
pálinka 0,5 1 359,-
Barack-cseresznye
pálinka 0,2 1 149,-
Körte-szilva
pálinka 0,2 1 149,-
Colgate fogkefe 99,-
Kutyatáp 1 kg 129,-

HOZZÁNK MINDIG 
ÉRDEMES BETÉRNI!

FESS JC
v e g y i á r u  JtW bíw
KERESKEDELMI KFT.

Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 
@  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT 
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Elli mosogató 11 106.-
Ecos sampon 11 180.-
Ecos tusfürdő 11 180.-
Ecos folyékony 
szappan 196.-
Ecos mosópor

5 kg 864.- 
Persil 2,4 kg+ajándék

798.-

Standolit olajfesték 
1 kg barna, okker 
reklámáron 200.-
Trinát fehér 11 760.-
Trinát fehér 51 3410.-
Gemini parkettalakk 
A+B 2,5 1 1728.-

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 8-17 

szombat 8-12
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emlékeztek még történelmi tanul
mányaitokra, akkor talán mond valamit 
nektek a hűbéri társadalom is. Akkoriban 
ez úgy működött, hogy ha egy nemes 
megkapott egy tartományt a királytól, 
annak részeit saját jó embereinek adta 
hűségjutalomként hűbérbe. Mindegy volt, 
hogy alkalm as-e az illető  a birtok 
igazgatására, vagy sem. Nos, a középkor 
vége felé, amikor már a reform szelei 
fújdogáltak, ez egy időre megváltozott e 
tartományban, melyről mesém szól. És 
amelyet közel-távol mintMélával sLazával 
megvert tartományt emlegettek az akkori 
atyafiak - némi hasrengető mosoly kísé
retében. De hogy egyik szavam a másikba 
ne öltsem, az új idők jeleként a birtokrészek, 
intézmények stb. élére e korszakban már 
nem a hűség, hanem a hozzáértés alapján 
válogattak delikvenseket, mondván, hogy 
így azok hatékonyabban működnek, a ki
rály nagyobb dicsőségére, s a nép boldo
gulására.

Csakhogy a dolgok, s a történelem fo
lyása már akkor sem volt mindig egyenes 
vonalú, s bizony előfordult, hogy olyan 
helytartó került e tartomány élére, aki in
kább régi hűbéresei szavára hallgatott. 
Merthogy ugye a két nevezetes atyafi 
- term észetesen a mi M élánkról és 
Lazánkról van szó - semmittevésre való 
nagy tehetségek folytán kiszorulván az 
elosztható posztokról, így füstölögtek 
magukban;

- Hát hova jut így a világ, ha idegenből 
szalasztott mitugrászok foglalják el az ősi 
jusson nékünk járó tisztes állásokat? - 
pislogott Méla.

- S pimasz módon, hagyományainkat 
lábbal tiporva valami szakmaisággal, meg 
eredményességgel hivalkodnak! Aztán meg

az elvetemültek olyan külországi áltu
dományra hivatkoznak, hogy statisztika! 
- tromfolt Laza. - Ez mégis csak skandalum!

- No meg összehordanak ide elisme
réseket meg okleveleket, mintha mi nem 
tudnánk ilyeneket írni!

-Lazam! -bökte meg vaskalapját Méla, 
elálmélkodván saját éleselméjűségén: - 
Támadt egy ötletem!

S mivel e teljesen szokatlan bejelentés 
rendkívülisége miatt amaz szóhoz sem tu
dottjutni, folytatta: - Itt van ez a teátrum! 
Azt is egy idegen vezeti! Tudod! Ott, ahol a 
csepűrágók szoktak komédiázni! Meg ott 
raktározzák a kódexeket is! Nem tudtad? 
No jó, majd elviszlek oda, és megmutatom. 
Én már jártam benne, egyszeri De hát nem 
is ez a lényeg, hanem az, hogy milyen jól 
eligazgatnánk mi azt ketten! Na, ne legyél 
ily kishitű! Te már láttál vásári komédiá
sokat, de legalábbis a plakátjukat, én meg 
okulárémon keresztül egész jól ki tudom 
silabizálni az iniciálékat. Hogy miket?Nem 
számít, majd megmutatom. Hogy mit szól
nak a népek? Ej, hát ezért van rád szükség! 
Mert én megszavazom, hogy téged kine
vezzenek, te meg - mivel egyívásúak 
vagyunk - felveszel aldirektornak. Ne félj, 
hiszen így mindig ott leszek, s megsúgom, 
mit kell csinálni. Nekem meg mindig meg
mondja előtte az asszony! Ezért kell őt is 
felvenni! Hát igen! E tervecske is neki ju 
tott eszébe - de hányszor?! De hát nem va
gyok én annyira méla, hogy fel ne fogjam! 
Hiszen még a kapuban is hallom, hogy ezt 
kántálja!

- Hát ha így, akkor legyen! - hagyta 
abba az aggályoskodást a mi Lazánk. 
Legalább a kecske is jóllakik, s a káposzta 
is megmarad. Vagyis tenéked sem kell 
más tartományban kódexeket porolnod, 
én meg csak eldirektorkodám valahogy.

No meg az asszonyod szája is be lészen 
fogva egy időre. S azért ez mégsem semmi, 
mert akkora az, mint a városkapu! - me
rengett Laza együttérzőn. Méla pedig, ön
maga dicsfényétől sűrűn hunyorogva, elé
gedetten vakarta meg tisztes irigységben 
őszült üstökét, s elmélázott jövendő tettei
nek nagyszerűségén.

Merthát a tervet tettek követvén, az 
említett királyi helytartó, helyt adván 
Mélánk megfellebbezhetetlenül önzetlen 
érvelésének, leváltotta ama máshonnan 
jött direktort. Természetesen érdemei elis
merése mellett, s ellenére. Ezután pedig 
már semmi akadálya nem lehetett, hogy a 
Mélával karöltve az tartományi tanácsban 
meg ne szavazzák a Laza kinevezését, mint 
ahogy azt Lazánk már előre széliében 
hosszában jövendölte volt. S aztán már 
nyugodtan jöhetett Méla, az asszony, a 
kecske, meg akár a káposzta is. A dolgok a 
saját maguk rendjén visszaállhattak az ősi 
rendbe, ahogy megszoktuk volt. így ám 
atyámfiai!

És hogy ez a mesém ilyenre sikeredett, 
meg kell vallanom őszintén, annak is része 
van, hogy Mélához hasonlóan én sem saját 
főmből, hanem máséból merítettem. Egy 
korabeli tudós jövendőmondó hagyatéká
ból, aki azt is megjósolta, hogy eme törté
nethez hasonló a mi korunkban isié fogját- 
szódni, talán nem is oly soká. Mert a törté
nelem spirálisan ismétli önmagát, mondá 
Méláók nagy tanítója. Csak egy nem tiszta 
előttem, hogy e spirál felfelé, vagy lefelé 
megy, de ez biztosan csak azért van, mert 
nem jártam eleget az nagy tanítómesterről 
elnevezett esti oskolába.

De még járhatok, s járhattok, ha a 
történtek valóban ilyen kísértetiesen 
megismétlődnek!

M esélő
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Lí nLjiíua tcLikaníi !

P apír,
írószer,

nyom tatvány

Kedves Télapó!
Játékot a TOMI-ból 

hozzál nekünk!

Nyomtatványok (APEH, SZTK) 
széles választékban kaphatók, 

megrendelhetők!
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'Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

Független lap. III. évfolyam 24. szám ’95. december 22. Ingyenes!

A könyv a legszebb 
ajándék.

Régi könyveit 
könyvkötészetünk 

újjávarázsolja. 
MONTÁZS NYOMDA

(volt Vért nyomda) 
Oroszlány, Felsőtelep 
9 (34) 361-122/ 25-71 

»  fax © 361-122/ 14-14

Ülésezett a képviselő-testület

A lemondások napja
Mi lesz a gimnáziummal? Emelték a szemétszállítás díját

A város önkormányzata 
december 19-én reggel 8 órától 18 
napirendi pontot tárgyalt.

A személyi kérdésekkel is foglal
kozó résznél dr. Suny ovszki Károly 
lemondott a legfontosabb bizott
ság elnöki tisztéről és tagságáról, 
ahonnan szintén kilépett Kostyál

Városunk pedagógus társadalma 
egységesen beszüntette a munkát az 
országos sztrájknapon.

A bérekért, a jobb tárgyi feltéte
lekért, a felnövekvő generáció oktatásá
ért érzett felelősségüktől vezérelve egy 
napig nem volt tanítás 7 iskolánkban.

-Kevés számú tanár nem csat
lakozott csak a munkabeszüntetéshez.

- A sztrájkbizottság sikeresen

László képviselő.
Dr. Bende Katalin az Eü bizott

sági tagságáról mondott le.
Ezzel gyakorlatilag az MSZP és 

a MUNKÁSPÁRT elfoglalhatja a 
bizottsági helyek szinte mind
egyikét.
-Beszámolónk a 2. oldalon.

megállapodott a polgármesteri hiva
tallal a minimális szolgáltatásról, me
lyet minden esetben biztosítottak. -A 
legtöbb iskolában a szülők is szolidá
risak voltak a pedagógusokkal, és nem 
küldték a gyerekeket iskolába!

Óvodáinkban dolgozók viszont 
valamilyen oknál fogva nem nyúltak 
ehhez a súlyos, végső eszközhöz, így 
ott rendes menetben folyt a munka.

Karácsonyi üdvözletek
Kellemes, boldog, sikeres, 

sikerekben gazdag ...
Ilyen, és ezekhez hasonló 

üdvözletét írunk le, vagy mondunk 
ismerősnek, ismeretlennek.

Aki mondja, vagy írja, talán 
abban a pillanatban el is hiszi eze
ket, de a címzettek ma már sokszor 
a köszönő szavak után csak rezig- 
náltan legyintenek. Már kevésbé 
hisznek a mesékben.

Az elmúlt években csak áldo
zatokat kértek tőlünk, s nem kap
tunk semmit cserében. Csak az 
újabb és újabb adópréseket, áre
meléseket. Nehezen, s egyre nehe
zebben viseljük a ránk telepedő 
pénzügyi megszorításokat.

A több mint egymilliós munkanél
küli réteg, a sztrájkokhoz folyamo
dók serege jelenti a jövő év társadal
mát is.

Mi lesz velünk?
Nem tudjuk. Hallunk holmi 

ígéretekről, de ilyenekben volt 
bőven részünk eddig is. A pad
lásunk tele vele.

De sebaj. Legalább ebben a pár, j 
ünnepi napban higgyük azt, hogy i 
lesznek még szép napjaink.

Ezek után a kiadó és a szerkesz
tőség nevében mi is mi mást kíván
hatnánk minden kedves olvasónk
nak, mint: kellemes ünnepeket, és 
sikeres új esztendőt!

-Mit mond a volt 
polgármestert 

-Merre haladunikt 
-Mikor született Jézus? 

Mit mondanak a 
csil||||ok?

-Ki döntött a "zöld 
tömb’-rol?

-a  kéthstss meséje

Buszmegállóban
6 óra 15 perc. Várjuk a buszt. Szemben egyik általános iskolánk. A 

kandeláberek is épp, hogy csak pislákolnak, sötét van még. Apró árnyak 
haladnak az épület felé. Gyerekek, kiket szüleik ezen a korai időpontban 
kitesznek a lakásukból, s küldik a háromnegyed nyolckor kezdődő iskolába. 
Itt meleg van, tanár várja őket. Itt megkapják azt, amit valószínűleg otthon 
nem. A szeretetet, az “otthon” melegét. A csöppségeknek ez a második (?) 
otthona.

Váiják őket. Tanárok, kisegítők. Naponta, azért, hogy értelmes felnőttek 
lehessenek. Hiszen nem mindegy, hogy miként telik a gyermekkor.

Kár, hogy ezt politikusaink nem értik. Ők már felnőttek. Felnőttek?

Sztrájkoltak a pedagógusok
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Koalícióban az MSZP és a MUNKÁSPÁKT(?)
K épviselő-testületünk a 

polgármester tájékoztatójából 
többek között megtudhatta, 
hogy Hartmann József, a Ság- 
vári iskola igazgatója a Magyar 
Sport Fejlesztéséért járó ok
levelet vehette át Gallov Rezső 
államtitkártól. Eredménytelen 
volt az antennahálózat priva
tizációs pályázata, mert egyik 
pályázat sem felelt meg a ki
írásoknak.

Itt szerepelt a “zöld tömb” 
eladásáról egy tájékoztató, mi
szerint a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta és egyetértett az 
épületnek egy pesti vállalkozó
nak való eladásával. Abizottság 
elnöke ezt határozottan cáfolta, 
szerinte a bizottság erről az ela
dásról nem tárgyalt, így állást 
sem foglalhatott ez ügyben.

(A polgármester erre a meg
jegyzésre nem reagált!)

A ’95. évi költségvetés módo
sításának tárgyalásánál dr. 
Bende Katalin felvetette az or
vosi ügyeleti díjak régóta ese
dékes emelésének kérdését. A 
testület az Eü. bizottság elnöké
nek javaslatára ezt elfogadta, 
akárcsak a hivatal 550 ezer fo
rintosplusz bérkeretét. Ezekkel 
ellentétben Schmidt képviselő 
javaslatára az 5 sz. iskola 600 
ezer forintos igényét elu 
tasította. így a megyei önkor
mányzat ugyanekkora összegű 
támogatását sem kaphatja meg 
az intézmény. -A művelődési 
bizottság elnöke a fegyelmi fele
lősségre vonás kérdését is felve
tette az igazgatónő ellen, mivel 
állítólag nem tartotta be azokat 
az utasításokat, melyeket az 
önkormányzat adott neki.- (A 
testületi ülésen történtek mintha 
az iskola jövőjét vetítenék előre.)

A pénzügyi tervezet csak a 
második, megismételt szava
zásnál kapta meg a szükséges 
szavazatot!

A  jövő  évi költségvetés 
irányelveinek tárgyalásakor 
meglepő kijelentést tett a hiva
tal munkatársa. Szerinte jövőre 
április-május környékére fize
tésképtelenné válikmajd az ön- 
kormányzat. Erre a véleményre 
az illetékesek nem reagáltak.

A M űvelődési B izottság 
elnöke forszírozta a gimnázium 
továbbépítésének kérdését. 
Szerinte az eredeti tervekhez 
képest eléglenne csak egy torzót 
megépíteni, nem kellene az au
lát elkészíteni jövőre -s talán 
később sem?

A rekonstrukció folytatásá
nak jövőjéről szóló határozati 
javaslatot az MSZP szavaza
tával fogadta el a testület.

Molnár képviselő javasolta, 
hogy -a régi tanácstagi alaphoz 
hasonlóan- legyen képviselői 
alap létrehozva, mellyel a kép
viselők a körzetükben gazdál
kodhatnának, míg Cserhalmi 
László környezetvédelmi alap 
létrehozását javasolta. A testü
let a javaslatokat elfogadta, 
akárcsak a jövő évi munka
tervet.

A strandfürdő üzemelteté
sére az év első három hónapjára 
2,7 millió forintot szavazott 
meg, mely éves szinten közel 
lesz a 10 millió forinthoz.

A testület ezek után elfo
gadta a városi könyvtárakról 
szóló beszámolót.

A testület a személyi kérdé
sek zárt ülésen való tárgyalá
sánál úgy döntött, hogy az ellen
zék által javasolt mérnök-köz
gazdász helyett Jugovics József 
testnevelő tanárt küldi a 
TÁVHŐ Kft. felügyelő bizottsá
gába, míg Balogh képviselőt az 
5-ös iskola vezetésébe delegálja 
az erről a posztról lemondott 
Rajnai Gábor helyett.

Az Eü. bizottsági tagságról 
lemondott dr. Bende Katalin 
helyére Molnár Ferencetválasz- 
tották meg.

A zárt ülésen a város legfon
tosabb bizottságát -pénzügyi- 
vezető elnöki posztról és a tag
ságról is lem ondott dr. 
Sunyovszki Károly. Ezek után 
Kostyál László bizottsági tag is 
bejelentette lemondását, mond
ván: abizottsági elnöklemondá
sával a bizottságban nem ma
radt olyan szakértő képviselő, 
aki mellett ezt a munkát fele
lősséggel tudná vállalni.

A testület a város fűtési 
energiával történő ellátásának 
tárgyalásakor úgy döntött, hogy 
az egyes területek valamely fű
tési energiával történő ellátása 
előtt kikéri az ott lakók vélemé

Ilyen lehetne, ha ... akarnánk, és akarnák

Mi mindezt 
elkészítjük Önnek

1996-ban is!

MONTÁZS NYOMDA
siposnéa/fxístgfs'a.? ckzsi, á&ü&égec? (volt Vért nyomda)

’&éfpeA 'jéfoeyiérú Oroszlány, Felsőtelep

ászer&Úrte, adtás’ tödtf * (3 4 ) 361-122/ 25-71
ösaésidesi? *  fax ©

(34) 361-122/ 14-14

nyét, és csak azután döntenek 
a beruházások kérdéséről.

így módjuk lesz a lakóknak 
dönteni a távfűtés, vagy a veze
tékes gáz mellett.

A város szemétszállításával 
kapcsolatban a képviselők új 
rendeletet alkottak. Ezen belül 
meghatározták a jövő évi sze
métszállítás díját, mely így ala
kul:

Lakossági: 238,-Ft/hó/ 
lakás+12% Áfa

intézményi: 50.-Ft/m2/ 
év+12% Áfa

vállalkozói: 121.-Ft/m2/ 
év+12% Áfa.

(Itt hangzott el, hogy az 
OTTO Oroszlány Rt. 12 millió 
forintért új szemetes konténere
ket telepít a városban.)

A testület a Béke szálló üze
meltetésére nyilvános pályá
zatot ír ki. Ennek elnyerésére 
annak lesz elsősorban esélye, 
aki vállalja, hogy az üzemelés 
nem veszélyezteti a majdan 
megépülő egyesített szociális 
otthon létrejöttét.

A testületi ülés végén 
Székely Antal minden képvise
lőnek és városlakónak kellemes 
ünnepet kívánt.

Legközelebb december 
28-án rendkívüli ülésen talál
koznak a képviselők .

Felelősséggel már 
nem vállalhatom...

A  bizottsági tagságról 
történt lemondása okáról 
kérdeztük a város volt 
polgármesterét, a megyei 
közgyűlés alelnökét, 
dr. Sunyovszki Károlyt.

Lapunknak elmondta: in
korrektnek tartja, hogy míg 
a jövő évi pénzügyi tervet a 
bizottsággal és a polgármes
terrel megtárgyalva vitték a 
testület elé, addig a polgár- 
mester olyan javaslatokat is 
elfogadott egyeztetés nélkül 
a testületi ülésen, melyek 
mellett már nem vállalhatja 
felelősséggel az elnöki posztot 
és a bizottsági tagságot.

Ugyancsak furcsállja, hogy 
egy szakemberrel szemben 
Jugovics képviselőt küldik a 
felügyelő bizottságba.

Szerinte ezzel megvalósult 
az MSZP-Munkáspárt koalí
ció, mely nem teszi lehetővé 
a konstruktív munkát.
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Záhony felé, félúton
Régebben, mikor elég sokat 

utazgattam vonaton a fővárosba 
és vissza, többször is előfordult, 
hogybeszélgetésbe, majdvitába 
keveredtem budapestiekkel a 
vidéki,ill. avárosilételőnyeiről, 
hátrányairól. Beszélgetőtársa
im jó része abban a szent meg
győződésben leledzett, hogy vi
déken élni csuda jó, a háztájiból 
csak úgy ömlik a pénz, nem kell 
mindent a piacon venni, jó a le
vegő, nyugodtak az emberek, 
szóval az egész roppant idilli és 
irigylésre méltó. Szinte soha 
nem sikerült meggyőznöm őket 
arról, hogy a háztájiból csak lá
tástól vakulásig tartó, s nem 
éppen irodai jellegű, kemény 
munka esetén csordogál valami 
pénzmag, s azt is elviszi a jóval 
drágább közlekedés, hogy a 
falusi embernek nem épít házat 
az állam, hogy a háztartás sok
kal drágább falun, mert minde
nért be kell menni a városba, 
hogy a levegő az istállóban nem 
annyira ózonillatú, s az emberek 
még hétvégén sem érnek rá nyu- 
godtnak lenni, hiszen ilyenkor 
művelik a háztájit, tehát az idill - 
nek elég speciális formája dívik 
errefelé. Mint mondtam, ezen 
érveket általában a pestiek meg 
sem hallották, de egyszer ráta
láltam egy olyan érvre, mely 
elhangzása után általában ab
bahagyták a vitát, persze anél
kül, hogy meggyőztem volna 
őket. Ez nem is annyira állítás 
volt részemről, mint egy kérdés:

A
Rendőrség

közli

Az elmúlt héten közigaz
gatási területünkön 18 esetben 
követtek el vagyon elleni bűn- 
cselekményt, az okozott anyagi 
kár 420.000 Ft.

December 9-re ismeretlen 
tettes zárfeszítés módszerével 
bejutott a Mészáros L. út 50. 
szám előtt parkoló Volvo ka
mion vezetőfülkéjébe.

Eltulajdonított 1 db Ericson 
198 tip. rádiótelefont és 450 
DM-et, Köntös Gyula nevére 
kiállított útlevelet, vezetői

- Ha ennyire jobb vidéken, 
falun élni, miért nem költözik 
le egy szabolcsi, vagy abaúji kis 
faluba? Ott a pesti tanácsi la
kásáért megvehetne egy egész 
utcasort, s élne mint ama ne
vezetes Marci Hevesen. Erre a 
kérdésre, ill. felszólításra csak 
somolygós fejcsóválás volt a 
válasz, hogy azt azért mégsem!

Hogy ezt miért meséltem 
most el? Hát csak azért, mert 
most, a pedagógussztrájk kör
nyékén országos és helyi politi
kusok - főleg kormánypártiak - 
szájából sorra hangzott el, hogy 
a tanerők túl vannak fizetve, 
alig dolgoznak valamit, nincs 
rohanás j ó  környezetben folyik 
a munka, stb., stb., stb... Tehát 
mit ugrálnak a pedagógusok, 
hiszen semmi okuk sincs rá!

Nos, meggyőzni valószínű
leg ezeket az urakat sem tud
nám az ellenkezőjéről, így újra 
az ominózus kérdéshez kell 
folyamodnom: Vajon miért van 
az, hogy nem tülekednek a dip
lomások a bankokból, az ipar
ból, a közigazgatásból stb. az 
iskolákba tanítani? Miért pont 
fordítva történik? Miért van az, 
hogy csak a szent “őrültek”, va
gyis a hivatás megszállottjai, 
és azok maradnak a pályán, 
akiknemtudnakmáshovámen- 
ni? Akiknek elég honorárium a 
gyermekek szemében megcsil
lanó értelem, vagy akik máshol 
sem kapnának többet? Mondj ák 
továbbá, hogy a pedagógus

engedélyt és személyi igazol
ványt.

Kérjük, aki bárm ilyen 
adatot tud a bűncselekménnyel 
kapcsolatban, jelezze az Orosz
lányi Rendőrkapitányság Bű
nügyi Osztályának.

Az elmúlt héten lakossági 
bejelentés alapján 3 esetben 
tudtuk az elkövetőket tetten 
érni bűncselekmény elköve
tésén.

11-én 2145 órakor 3 orosz
lányi férfit értünk tetten és 
fogtunk el akik a város környé
kén lévő csemetekertből fenyő
csemetéket loptak.

13-án hajnalban 4 tatai férfit 
értünk tetten, akik 12 tábla 
alumínium lemezt akartak el
tulajdonítani az Oroszlány - 
Bököd közötti távhő vezetékről.

15-én 0210 órakor 3 oroszlá-

gárda olyan gyenge, hogy nem 
is érdemel több fizetést! Hát 
persze, mert csak az utóbbiak 
alapján ítél az ilyet hangoztató, 
s mondja, hogy igen, vannak ki
vételek - a szent “őrültek”. Igen, 
s ha így megy tovább, még iga
zuk is lesz! Mármint ha így 
csökken a pedagógusbér reálér
téke. Hiszen ha tolonganának 
a pályára a tehetséges emberek, 
akkor lenne egészséges kivá
lasztódás, így viszont van kont
raszelekció! Ha egy kezdő peda
gógus fizetése megközelítené az 
ÁPVRT. 8 osztályos takarítónő
jének (40 ezer Ft!), aziskolaigaz- 
gatóé pedig az ÁPV RT. közép
vezetőjének (600 ezer Ft!) java
dal mát havonta, akkorremény- 
kedhetnénk, hogy legdrágább 
kincsünk, gyermekünk nevelé
sére hivatottak többsége a ke
mény kiválasztódás következ
tében valóban a legtehetsége
sebbek közül kerülne ki!

De így? Marad az a jó, de 
nagyon csalárd kifogás, hogy a 
jó  pedagógus nem a pénzért, 
hanem hivatástudatból dolgo
zik. Csak azt nem értem, hogy 
politikusaink miért nem hiva
tástudatból teszik dolgukat, 
vagy az állami tulajdonú ban
kokban - amelyek dolgozóinak 
rossz hitelkihelyezései miatt az 
állam számolatlanul önti ezen 
intézményekbe az adónk száz- 
milliárdjait - miért keresnek 
havi százezreket, miért ésmiből 
építenek csoda bankpalotákat?

nyi fiatalkorút értek tetten az 
intézkedő rendőrök, akik a 
Népekbarátsága. út 31. szám 
alatt lévő lakóépület előtt lévő 
divatcikk üzletbe törtek be. 
Mindegyik elkövetővel szemben
eljárást indítottunk.

***
Ezúton köszönjük a 

lakosságnak az együttm ű
ködést, a közös munkát, a 
bűnelkövetők, term észet- 
károsítók és rongálók megféke
zésére és az elfogásuk érdeké
ben.

Békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket 

kíván
az Oroszlányi 

Rendőrkapitányság 
valamennyi dolgozója a 

város lakosságának.

© s ©

Az erre költött pénzek töredéke 
elég lenne a pedagógusbérek 
szintentartására!

Ám ezt senki nem gondolja 
komolyan, mint ahogy a pesti 
atyafi sem az istenhátamögötti 
faluba költözést. Pedig Pestről, 
s a vonatablakból nézve mily 
idilli ott az élet! Hej, pedig más 
lenne itt a helyzet, ha politi
kusainknak elmaradott kistele
püléseken kellene lakniuk, s 
pedagógusbérekből élniük! De 
hát ez egy komolytalan utópia, 
s a valóságban én sem szívesen 
bíznám az ország vezetését 
olyanokra, akik arra szorulnak 
- mert nem képesek többre -, 
hogy ilyen alacsony fizetésből 
éljenek. Az ország vezetését 
nem, gyermekeinket igen?

Most, hogy eztírom, hirtelen 
úgy érzem magam, mint a fen
tebb emlegetett vonaton. Vitat
kozom egy nem Magyarország
ról, hanem Budapestről jött 
emb erkével, s egyikünk sem érti 
a másikat. Mert mindketten 
más világból jövünk! Csak egy
valamiben tudunk egyetérteni, 
hogy napnyugat felé haladunk.

A vita közben nem is halljuk 
a kalauzt:

"Záhony következik. Az 
útleveleket kéretik előkészí
teni!"

Kormos

386-os, 486-os számí
tógépek, nyomtatók, CD 
meghajtók, programok, 

CD lemezek a 
TRANSMIT POWER 

Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

Elérhető áron, 
elérhető az álom!

■
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“Amikor Jézus megszületett 
a júdeai Betlehemben Heródes 
király idejében, íme bölcsek ér
keztek napkeletről Jeruzsálem
be, és ezt kérdezték: “Hol van a 
zsidók királya, aki megszü
letett? Mert láttuk az ő csillagát, 
amikor feltűnt, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.’"’

A  betlehemi csillag. Csillag 
volt valójában. Miféle termé
szetijelenség lehetett az alapja 
e bibliai legendának?

Nyomozzunk.
Mikor született Jézus, mint 

történelmi személy? A hagyo
mány szerint, amely alapja idő
számításunknak Kr.u. 1. év ka
rácsonyán. Csakhogy ezt mind 
a történeti kutatás, mind a 
csillagászat kétségbe vonja. 
Heródes ugyanis Kr. e. 4-ben 
meghalt, tehát ha Jézus az ő 
királysága alatt született, ak
kor már van egy támpontunk. 
A másikat Lukács evangéliu
mának második része adja. 
Eszerint Jézus születésekor 
Szíriában Cirénius volt a hely
tartó, aki vagyonösszeírásra 
kapott rendeletet a császártól. 
A rendeletet Kr.e. 8-ban adta 
kiAugustus (aminekvégrehaj
tása egy évet is igénybe vehe
tett). Kaptunk tehát egy Kr.e. 
8-tól 4-ig terjedő időszakot, ami 
a legvalószínűbb ideje Jézus 
születésének. Ezek után meg
vizsgálhatjuk, hogy ezen idő 
alatt milyen csillagászati je 
lenség történhetett, ami a bet
lehemi csillagra magyarázatot 
adhat.

Vegyük az egyszerűbbeket. 
Lehetett-e meteor (népiesen 
hullócsillag)? Semmiképpen, 
hiszen ez gyors (néhány má
sodperces) lefutású jelenség, 
amit a bölcsek nem “követhet
tek” napokig. Lehetett-e üstö
kös? Ez már nem olyan rossz 
magyarázat, bár az üstökö
söket inkább baljós, semmint 
nagyszerű dolgot hirdető égi
testeknek tekintették hosszú 
időn át. A vizsgálatok szerint 
azonban Kr.e. 11 és Kr.u. 65 
között egyetlen üstökös fel
tűnését sem jegyezték fel ak
koriban. E kettő elég erős érv, 
hogy a betlehemi csillag nagy 
valószínűséggel nem lehetett 
üstökös. Lehetett-e szupemó-
4 - : .
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

A betlehemi bolygók
va, vagyis egy csillagrobbanás 
miatt hirtelen felfényesedő, 
ragyogó objektum? E variáció 
ellen ismét két érv szól. Egy
részt a feljegyzések, amelyek 
Kr.e. 134 és Kr.u. 173 között 
egy ilyen felvillanásról sem 
adnak hírt. Másrészt ma táv
csöves megfigyeléseink alapján 
visszalehetkövetkeztetni, hogy 
a Galaxisunkban látott táguló 
gázfelhők kitelj edésének kez
dete lehetett-e Jézus születése 
táján. Az eredmény azonban 
negatív.

Marad egy magyarázat, 
aminek eredete nem új, de 
számos különböző érv szól 
mellette. Már Kepler megálla
pította, hogy Kr.e. 7-ben ún. 
együttállása volt a Jupiternek 
és a Szatumusznak a Halak 
csillagképben. Schnabel 1925- 
ben a berlin i m úzeum ban 
felfedezett egy, a babiloni 
Szippar városából származó 
ékírásos táblát, ami a Kr.e. 7. 
és 6. év fordulóján kiemeli a 
Jupiter és Szaturnusz együtt
állását a Halak csillagképben. 
(AFöldNap körüli keringéséből 
adódóan háromszoros látszóla
gos találkozás történt.) És itt 
lép be a betlehemi csillag histó
riájának értelmezésébe a kora
beli asztrológia. A  babiloni és 
az egész keleti asztrológia szá
mára a H alak csillagképe 
Szíriát, Föníciát és Júdeát 
szimbolizálja, a Szaturnusz 
pedig a zsidók oltalmazó csilla
gát. Valahogy így magyaráz
hatták tehát az em lített 
bolygóegyüttállást: a Jupiter a 
H alak-Júdea- csillagképében 
van, a zsidó bolygó, a Szatur
nusz közelében, tehát egy új 
zsidó királyt hirdet. A Nap 
(éppen az ún. tavaszpont előtt 
volt) a Messiás, a Megváltó 
eljövetelét adja hírül.

Az ilyesfajta látszólagos 
bolygóegyüttállás (vagyis csak 
egy irányban látszanak, de a 
valóságban nem közelítik meg 
egymást) gyakori jelenség a 
csillagászatban. A  Jupiter és a 
Szaturnusz esetében azonban 
százéveket kell rá várni.

(Legutóbb 1940-41-ben volt 
háromszoros együttállás.) Kr.e. 
7-ben (kiszámolható) a két 
fényesen világító bolygó három

randevújajúniusban, szeptem
ber végén és december elején 
következett be. Ezek valame
lyikét láthatták a 6-8 hetes 
karavánúttal Betlehembe tartó 
bölcsek, akik (legalábbis vala
melyikük biztosan) konyíthat- 
tak az asztrológiához is, tehát 
a már leírt módon értelmez
hették az “égi jelet”. De ehhez 
az együttálláshoz még egy je 
lenség párosulhatott, az ún. 
állatövi fény, ami a bolygórend
szerünk síkjában lévő porról 
verődik vissza és napnyugtakor 
ferde fénykúpként ragyog a 
horizont felett. Kiszámítható, 
hogy az állatövi fény csúcsa 
Kr.e. 7-ben éppen az együttálló 
Jupiterre és Szaturnuszra 
mutatott. A látvány azonban 
úgy tűnt, mintha a két bolygó 
bocsátana ki magából valami 
hatalmas fénycsóvát, sugár- 
özönt. Nem csoda tehát, hogy a 
bölcseket “megbabonázta” a 
látvány és úgy értelmezték azt, 
ahogy szükségük volt rá. A 
betlehemi csillag valójában 
nem is csillag volt.

Avizsgálódásokból kiderül, 
hogy Jézus nem karácsonykor 
született, hanem tavasszal, s 
emellettnemcsak csillagászati, 
hanem történeti érvek is szól
nak. Születésének időpontját 
azért tették december 25-re, 
mert ekkor volt például Mith- 
rasz napisten ünnepe is, s ek
kortól kezdenek hosszabbodni 
a nappalok. Ez példázza, ho
gyan élnek tovább a történe
lemben a régi hagyományok új 
tartalommal (ez esetben ke
resztény tartalommal) meg
töltve. Forgács József

Már egész kicsi korom óta 
érdekeltek a csillagok. Ha sötét 
este jöttünk haza apuval, min
dig azt kérdeztem: micsodák 
azok a furcsa alakzatok az 
égen? Azok a csillagképek - vá
laszolta apukám. így ismertem 
meg a Nagy - és Kis Göncölt, a 
Fiastyúkot és még sok más 
csillagképet. Később sok olyan 
kérdést tettem fel apukámnak, 
amire már ő sem tudott vá
laszolni. Apukám erre aztjava- 
solta, hogy menjek el a városi

A Holdon
jártak

A m űvelődési központ 
vendége volt dr. Horváth 
András, a fizikai tudományok 
kandidátusa, a bp-i Planetá
rium igazgatója. A Jupiterhez 
nemrégiben célba ért Galileo 
űrszonda legfrissebb híreiről 
és az amerikai holdprogramról 
tájékoztatta a szép számmal 
megjelent, főként iskolás korú 
érdeklődő közönséget. Izgal
mas videó és diaképeken mu
tatta be a hatalmas Satum-V. 
hordozórakétát, valamint a 
holdfelszínen furikázó, ugráló 
szkafanderes űrhajósokat. 
Nem is olyan misztikus az űru
tazás, nagyon is valóságos 
dolog, amely generációk múlva 
már életünk hétköznapi része 
lesz. Ha a XXI. század első 
éveiben elkészül a nagy nem
zetközi űrállomás, az Alpha, 
akkor megcélozhatjuk egy em
beres űrutazással a Marsot és 
netán nekifoghatunk a hold
bázis építésének is. Talán azok 
a gyerekek, akik szájtátva hall
gatták dr. Horváth Andrást, 
már részesei lehetnek ennek 
az egy-két évtizede még csak 
fantasztikus filmekben sze
replő elképzelésnek.

(Dr. Horváth magával 
hozott egy magyar fejlesztésű, 
aprócska műszert is, a PILLE 
sugárterhelés mérő legújabb 
változatát, amelynek jó esélyei 
vannak, hogy feljusson a maj
dani űrállomásra.)

Az előadó melegen ajánlotta 
a publikumnak az Apollo-13 
című mozifilm megtekintését. 
Ha úgy tetszik, kötelező meg
nézni -mondta. Régen született 
már ilyen hiteles játékfilm az 
űrhajózásról.

csillagász szakkörbe.
Azóta sok mindent megta

nultam. Mik azok a pulzárok, 
kvazárok, szupernóvák, fekete 
lyukak és sok minden más. Ma 
már saját kis távcsövem van és 
már én tanítom apukámat a 
világegyetem rejtelmeire.

Ha valakit érdekel ez a szép 
tudomány, jöjjön el a művelő
dési házba szombatonként 14 
órakor, a 114-es terembe. 
Benedek Ferenc 5. osztályos 
tanuló

-fór

Miért szeretem a csillagászatot?
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Környezetszennyezés
fénnyel

Isk o la i h írek

A tudományok egyik leg
régibb területe a csillagászat, 
amelynekmegfigyelései már az 
ókorban elkezdődtek. Gon
doljunk csak Stonehenge 
megalitikus kőoszlopaira Dél- 
Angliában. Az évszázadok, 
évezredek folyamán asztronó
miai tudásunk nem túl sokat 
gyarapodott, egészen a 17. 
századig, amikor Galilei az 
égbolt felé fordította távcsövét, 
s ezzel új korszak köszöntött 
be. Sorra fedezték fel a töké
letesedő teleszkópok segítsé
gével az üstökösöket, bolygó
kat, holdakat, csillagködöket 
stb. Századunk csillagá 
szatának arculata azonban 
jelentősen megváltozott. Már 
nem csak a Földről fürkésszük 
a csillagos égboltot, hanem táv
csöveket telepítünk a világűrbe 
is és szondáink járják a nap
rendszer távolinak tűnő v i
dékeit. A kozm oszból való 
megfigyelések azonban olyan 
óriási költségeket emésztenek 
fel, hogy ez a gazdasági oldal 
akadályozza a folytatást. így 
jobb híján parányi Földünkön 
kell óriástávcsöveket építe
nünk, hogy jobban megismer
hessük az univerzumot.

Ma a világ  legnagyobb 
optikai teleszkópjai hegycsú
csokon találhatók. Hogy miért 
éppen ott? Egyszerű a magya
rázat: fenn tisztább a levegő, 
és a terjeszkedő városok már 
szinte vakító fénye nem “lopja 
el” annyira az éjszakai égboltot. 
Símé egy új, aXX. század által 
szült fogalom: a fényszennye
zés. Ez a környezetszennyezés 
egy sajátos problémája. Igaz, a 
fénynek nincs szaga, s tulaj
donképpen senkit sem zavar, 
kivéve azt a tízezer szakcsilla
gászt és sok százezer amatőr 
asztronómust.

Egy kis adalék. Különböző 
műholdak lefényképezték a 
Föld éj szakai oldalát. A látvány 
elkeserítő. A fe jlett ipari 
országok területei “pom pá
zatos” fényárban úsznak, a 
kontinensek partvonalait 
kirajzolja a közvilágítás. Hová 
űzetnek ki a csillagászok? S 
vajon, akik ezekben az agyon
világított nagyvárosokban 
nőnekfel, láthatják-e valaha is 
a Tejutat, megadatik-e nekik 
valaha is a sziporkázó csillagos

égbolt feledhetetlen látványa? 
Vagy a planetáriumok, mint 
múzeumok fogják ezt muto
gatni, mint mások a kitömött, 
mára kipusztult állatokat? 
Ugyanakkor szívbemarkoló 
élmény odafentről az Amazo- 
nas-medence éjjéli fénycsóvája. 
Ez a felgyújtott erdők fénye - 
néhány évig használható ter
mőföldért!

Ennek a globális probléma
körnek a gazdasági oldala sem 
kevésbé lényeges. Ugyanis az 
égbolt fényszennyezése arra fi
gyelmeztet, hogy óriási meny- 
nyiségű energiát pazarlunk el 
feleslegesen. Nem célszerűen 
világítunk, hanem hivalkodóan 
(fényreklám ok) és rosszul 
kivitelezetten, hiszen nem csu
pán arra irányul a fény, amit 
meg akarunk világítani és ráa
dásul nem a kellő erősséggel. 
Statisztikák kimutatták, hogy 
semmivel sem kevesebb ott a 
bűnözés, ahol éjszaka rengeteg 
a világítás.

Mi lenne a jó  megoldás? 
Célirányos, energiatakarékos, 
átgondolt m egvilágítás. A 
lámpatestek ne felfelé, hanem 
a szükséges területre szólják a 
fényüket. Ezzel nem csak a csil
lagászok járnának jól, hanem 
a gazdaság is. De van további 
lehetőség is. Ha monokromati
kus (egyhullámhosszú) fénnyel 
világi tanánakalámpák, annak 
zavaró hatását egy egyszerű 
szűrő beiktatásával ki tudnák 
küszöbölni a csillagászok.

Világszerte léteznek olyan 
szervezetek, amelyek felmérik 
az adott országok fényszennye- 
zettségi állapotát. Nálunk ezt 
a Magyar Csillagászati Egye
sület végzi. Tapasztalataik le
hangolóak. Ezt más is észreve
heti, ha nyitott szemmel jár. 
Ha meg nem vakul...

Zettisch Róbert

Minden kedves 
olvasónak kellemes 

karácsonyi 
ünnepeket és boldog 

sí: új évet
_  Cjftl kíván a

! iC.iiSlÉS? 'h:\Szakk0r.

December 6-án, Miklós nap
ján tartották a 4. sz. Általános 
Iskolában a mesemondó ver
senyt az alsó tagozatban.

2-3-4. osztályosok készültek 
nagy lelkesedéssel és izgalom
mal, szebbnél-szebb magyar és 
külföldi népmesékből, műme
sékből.

Hallottunk történetet arról, 
hogy miért fekete a Misi mókus 
farka, hogyan járt pórul a róka 
és a farkas a lakodalomban, és 
megtudtuk, hogy melyik szó a 
legszebb. A zsűrinek nehéz 
dolga volt.

Az Arany János Általános 
Iskola tanulói szép műsorral 
lepték meg társaikat, valamint 
az érdeklődőket a művelődési 
központban.

A hangulatos esten kár,

Akit érdekelt és módja is volt 
rá, a tv előtt ülve nézhette végig 
a legutóbbi testületi ülést, s 
kérdések merülhettek fel a 
nézőben.

1. Kié is a “zöld tömb”? 
Régebben döntöttek arról, hogy 
az OTP Ingatlan Rt.-nek adják, 
plusz 10 milliót adnak a táv- 
hőközpont kiépítésére. A beru
házó cég tett is kísérleteket az 
értékesítésre, de nem igazán 
sikeresen. Most pedig meg
jelent “a pesti cég”, mely gép
kocsit, lakás vételárakat ad 
vissza sorsolás után a szeren
cséseknek. -Tényleg? Mekkora 
haszonnal dolgozik ez a cég, ha 
ezt a több tízmilliós tételt vissza 
akarja fizetni? -

Ki és mikor döntött arról, 
hogy ezen elhíresült épületet 
odaadja a pesti beruházónak? 
Erre az ígéret ellenére a zárt 
ü lésen sem kaptak m eg
nyugtató választ a képviselők - 
szóba sem hozták, bár a 
polgármester azt ígérte, vála
szol e kérdésre, bár csak zártan, 
üzleti érdekre hivatkozva. 
Kinek az üzleti érdeke?

Tárgyalta valamely bizott
ság az eladás kérdését?

2. Két képviselő is kérdés
ként tette fel, hogy az OBSK 
épület- és telekegyüttesének az 
önkormányzathoz kerülé-sekor 
történt-e tételes leltá-rozás, 
átadás-átvétel a régi és az új 
tulajdonos, illetve a komp
lexumot használó sportkör ré
széről. Sajnos, erre sem kapott 
a tv-néző (de a képviselők sem) 
választ az illetékesektől.

3. A naiv néző nem érti,

A következő eredmények 
születtek:
2.0. 1. Nyisztor Mihály 2.b.
2. Ladóczky Georgina 2.c.
3. Barabás Mariann 2.c.
3.0. 1. Nagy Lívia 3.b.
2. Búr Bettina 3.b.
3. Budai Zsófia 3.a
4.0. 1. Pethő Enikő 4.b
2. Szedlák Katalin 4.b.
3. Modrián Csilla 4.b.
4. Bereczki Bálint 4.a.
A vers és prózamondás győzte
sei december 8-án rövid ünnep
ség keretében vehették át 
megérdemelt jutalmukat.

hogy néhány bunkó nem tudta: 
a kultúra házában kulturáltan 
illik viselkedni. Ennekellenére 
kellemes, karácsonyi hangulat
ban távozhattak a szereplők és 
a közönség.

miért támadja oly vehemensen 
a gimnázium rekonstrukciójá
nak tervezett elkészítését a szo- 
cialista párti politikus. Az még 
érthető, hogy nem szimpatizál 
a volt iskolájának jelenlegi ve
zetésével, szíve joga. De oly 
nyíltan ki is mutatni, mint aho
gyan most tette, talán mégsem 
kellene. Hiszen nem csak a gim
náziumnak -tanároknak, diá
koknak- árt ezzel a politikával, 
hanem a városnak is.

Hitelünket vesztjük a fel
sőbb fórumokon. Milyen alapon 
merünk majd bármilyen pá
lyázatot beadni a jövőben, ha a 
fejünkre olvashatják: mit 
akartok ti? A gimnáziumnál is 
vállaltátok a kötelezettségeket, 
azt sem teljesítettétek.

S igazuk lehet.
4. Tény és való, hogy nyűg 

már hosszú ideje a városnak az 
5. sz. iskola léte. Miért nem 
mondják már ki végre: vége, 
nem tudjuk, akarjuk, lehet stb. 
(szabadon választható!) mű
ködtetni ezt a szellemi, testi 
fogyatékos gyerekeket “oktató, 
nevelő műintézetet”. (Újabb 
kérdés: hol fognak tanulni?) 
Mióta a jelenlegi képviselő a 
bizottság elnöke, sorozatos 
támadásoknak van kitéve az 
iskola. Hogy ezek jogosak-e, 
vagy sem, megítélni nem a néző 
feladata. Ő csak a látottakat 
ítéli meg vagy el. Pedig a 
képviselő úr tudása, képessége 
alapján (s ennek már nem egy
szer tanújelét adta) talán más
képpen is kezelni lehetne ezt, a 
mára már szinte mindenkinek 
kínos, és kényes kérdést.

K érd ések  a k ép ern yő  e lőtt
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OROSZLÁNYI KÉTHETES
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MARKETING, OKTATÁS, NYOMBA

Munkát keres? 
Állást kínál?

Lakossági 
apróhirdetést 
óhajt feladni?
A KÉTHETES
ingyen közli 

ezen hirdetéseit.
Nálunk a 

vállalkozóknak 
is megéri 
hirdetni! 
KÉTHETES 

az ingyenes lap.

Huber
ÜZLETHÁZ

Nyomdánkban 
1]996-ban is Várjuk 
megrendelésüketf

Lapunk, m 
KÉTHETES jövőre is

Kellemes
ünnepeket 

és boldog új 
esztendőt 
kívánunk 

minden 
vásárlónknak!

! § <
PROGRAM OK ^

1995.12. 22- 1996. 01. 19.

M űvelődési K özpont 
és Könyvtár

22-től
VAKÁCIÓS PROGRAMOK
22. 1900 PA-DÖ-DÖ koncert
23. 1745 TOP film: APOLLÓ 13 
26. 1745 TOP film:

MESTERCSAPDA 
30. 1745 TOP film:

A SZÖRNYETEG 
26-tól jan. 5-ig 

FANTASZTIKUS 
HÜLLŐKIÁLLÍTÁS

Kellemes ünnepeket 
és sikeres új 

esztendőt kívánnak 
a Művelődési 

Központ és Könyvtár 
dolgozói! 

Január havi program

2. 1745 TOP film: A HÁLÓZAT
CSAPDÁJÁBAN
6. 1745 TOP film: SZÁGULDÓ
ERŐD
9. 1700 CIVIL FÓRUM
9. 1745 TOP film: ÁLDATLAN
ÁLLAPOTBAN
13. 1745 TOP film: AZ ELSŐ
LOVAG
16. 174S TOP film: GOLDEN 
EYE - ARANYSZEM 
18. 1000 Tankönykiállítás és 
vásár
18. 1400 Ifjúsági filharmónia
19. 1000 Tankönykiállítás és 
vásár

a tények tükre (esz. marketiajg íromU. OXOSZLÁW 3? miMARKEnm, OKTATÁS, NI/OAWA

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és sikeres új 

esztendőt kívánnak a 
Gasztronómia Kft.

dolgozói!
Találkozzunk jövőre is!

Szünidei kedvezmény a diákoknak!
A téli szünetben a Gasztronómia Kft. éttermében

(Béke szálló) 100 forintért ebédelhetsz! - 1 145-1500 óráig - 
Ezt ne hagyd Ki! Jegyek elővételben kaphatók.

Oroszlányban
is

Válasszon
téli-tavaszi

ajánlatainkból!

Kül- és belföldi
utazási

katalógusok,
helyfoglalás!

van
a háttérben?

mi azt is megírjuk!
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OROSZLÁNYI KÉTHETES

B.Ú.É.K!
PANEM

CIPŐBOLT
Petőfi S. u. 31.

-bébi méretű kiscipők, 
hótaposók nagy válasz

tékban kaphatók, 
-női, ffi bakancsok, 

csizmák széles 
választékával várjuk 

Önöket, 
-kamaszoknak divatos 

bakancsok és 
magasszárú fűzős 

cipők érkeztek.

Már most!
Karácsonyra kedvez

ményes méteráru 
széles választékban 

kapható!

NŐI TORNA
Az iskolai diáksport 
támogatására hétfőn és 
csütörtökön 18-19 óráig a 
4. sz. Általános Iskolában. 
Szeretettel vár mindenkit 
Vargáné Bátort Györgyi 

testnevelő

PANEM
DISZKONT

a M óricz 
Zsigmond u.
31. sz. alatt!
Ajánlatunk
Hirsch termékek

-öblítők 51 303.-
41 264.-
21 150.-

-mosogató 11 138.-
21 240.-

-mosópor 3 kg 390.- 
5 kg 648.- 

Mindig friss hentesáru! 
Kenyér és pékárú széles 
választékban kapható. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig

530. 190° 
szombaton: 600-12“° 
vasárnap: 7“°-1000

Már most 
rendelje meg 

nyomtatványait!
Könyvkötészetünk 
újjávarázsolja régi 

könyveit.
MONTÁZS

Nyomda
(volt VÉRT nyomda)

Oroszlány, Felsőtelep 
»  fax® 361-122/14-14 

8  361- 122/ 25-71
r KAPOCS M űszaki b o lt

rtépekbarátsága u. 6/a. 
(Lakásszövetkezet épülete)

Vagyonvédelm i
szaküzlet

Oroszlány, Rákóczi út 1.

A Transmit Power Bt.
kellemes ünnepeket és 

boldog új esztendőt kíván
minden kedves 
vásárlójának és 

partnerének.

Nálunk mindent megtalál, térjen 
be hozzánk!

A MOFÉM termékeit 1996-ban 
is megengedheti magának! 
Kellemes ünnepeket és 

sikeres új évet kívánunk!
KROKI szerelvényüzlet 
Fürst S. u. 31. S  362-662

.V v

Boldog karácsonyt és 
sikeres új esztendőt 

kívánunk minden 
partnerünknek.

Vértesi Erőmű 
Részvénytársaság

FESS
v e g y iá r u
KERESKEDELMI

Oroszlány Rt. 
Oroszlány 

Táncsics M. u. 59.

AzOTTO
Oroszlány

Környezetvédelmi
és

Szolgáltató Rt. 
minden kedves 

ügyfelének 
kellemes 

karácsonyi 
ünnepeket és 

sikerekben 
gazdag boldog 

új esztendőt 
kíván!

Oroszlány, Táncsics M. u. 87. 
«  fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT

Kellemes 
ünnepeket és 

boldog, 
sikeres új 

évet 
kívánunk 
minden 

vásárlónknak!

Boltunk 
1996-ban is széles 
választékkal várja 
kedves vásárlóit!
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Falu végén kurta kocsma - 
avagy Fogad© a Tisztességhez

Ma miről mesélj eknektek? Hogy inkább 
kikről? Nem, nem és nem! Már annyit 
meséltem róluk! Nem unjátok még?

Na jó, legyen nektek karácsony! Ha 
ilyen szépen kértek...Hogy vannak-e újabb 
kalandok? Hajaj, de még mennyi, csak 
győzzétek hallgatni!

De hogy ne szaporítsam a szót, bele is 
vágok a közepibe. Ama híres-neves 
tartományban - melyet az Úr nem bottal 
vert, hanem Méláékkal - a nagy fekete er
dőn túl, falu végén, volt valaha egy kurta 
kocsma. Oda jártak még a közeli csuhás 
szerzetesek is egy-egy baráti koccintásra, 
na meg néhanapján a patak túlpartján egy 
kis miegymásra. Ám mint minden, aminek 
nincsjó gazdája, a korcsma omladozni kez
dett, a vendégek is elmaradtak. Az épület 
is elenyészett szinte teljesen, mikor rálelt 
egy idegenbéli vándor, s homl okára csapván 
(tudjátok, mint a reklámban) így kiáltott: 
hogy ez eddig senkinek nem jutott eszébe!

S hogy ne is juthasson ezután senkinek, 
tüstént bement az magas tartományi urak
hoz, hogy őbizony megvenné ama leromlott 
tanyát, vagy legalábbis a helyét!

- Azanyát! Atanyát? - Utánozta gyorsan 
a vándort és a reklámot Méla, nagyot csapva 
a Laza homlokára: - Hát nékünk, pontosab
ban nékem nem lenne jó e hely? Hej-hej! 
Nem oda Buda! Meg Pest sem! Hát még a 
korcsma! Hát sok laza fröccsök közepette 
nem lazán elvezetgetnénk azt mi Lazám? 
Márminthogy te mélaságnélkül elvezetget
néd, én meg lazán elkezelgetném a bevé
telt?! Amaz, leporolván terjedelmes ülepét 
az iménti homlokonveréstől, nem minden 
mélaság nélkül bólogatott.

S hogy roppantul eredeti ötletük 
veszendőbe ne menjen, rögvest a tettek s

az irigység sárga mezejére lépvén, a korcs
ma eladásának ügyét sebtiben egy bizott
mányra bízták. De hogy biztosan bízhas
sanak e bizottmányban, Mélánk lanyha, 
de rövid gy őzködés után fel ál dozván magát, 
elvállalta annak elnökségét. De azért sze
mét szendén pohos potrohára szegezvén 
elmorogta: - Igazán, Lazám, győzködhettél 
volna még egy kicsit! Már csak a tisztesség 
kedvéért is!

Merthogy - tisztesség ne essék - a nagy
becsű tisztet Mélánk alighogy elfoglalá, 
azonmód beadott egy beadványt saját ma
gához, melyben tisztelettel esedezett a ma- 
gasságos bizottmány tiszteletreméltó elnö
kéhez, hogy nem-e lehetne-e megkapnia 
őnéki ama fogadót. S hogy a kérelem bizo
nyosan el is jusson a címzetthez, mindjárt 
ki is oldalgott hivatala egyik ajtaján, majd 
becsülettel bekopogván a másikon, hétrét 
görnyedve átnyújtotta azt - saját magának. 
Rossz nyelvek szerint megszokásból még a 
messzi királyi tanácsban üldögélő befo
lyásos pártfogóját is megkérte volt, hogy 
nem szólna-e az érdekében néhány hatásos 
szót a bizottmány elnökénél.

Aztán hogy a drága időt ne vesztegessék, 
s az izgalmat se fokozzák, a többi bízott
mányi taggal erősen összenézvén nagy cere
móniával kihirdette Mélánk a verdiktet:

- Nagyon nehéz, verítékes döntés után 
állunk, amelyben nyilvánvaló, de nem meg
lepő eredmény született: a két pályázó kö
zül az idegen vándor az előkelő második 
helyet szerezte meg. S hát a Méla nevű pá
lyázó csak az utolsó előtti lett, ezért 
büntetésképp kénytelen lesz az kurta kocs
ma minden nyűgét nyakába venni!

- Most nyertünk, vagy nem nyertünk? - 
morfondírozott Laza nem sokkal később,

menetrendszerű sörük mellett.
- Nem baj, de hogy ez ne okozzon nékeo 

ilyen hatalmas problémát, legközelebb 
más, üresen álló épületek elkótyavetyé
lésénél már nem csinálunk ily bonyolult és 
fáradságos eljárást, hogy pályázat meg 
elbírálás. Na jó, a látszat kedvéért, meg 
hogy nehogy ránk fogják, hogy maffiózók 
vagyunk, némi aprópénzt befizetünk < 
kincstárba. Nálunk úgysem tudná senk: 
jobban hasznosítani, így aztán legjobb, ha 
nem is tud róla mindenféle gyülevész pór
nép! No meg így mindenki a saját szemivei 
láthatja, ki az úr itt széles e tartományban! 
Úgy biza!

így is tevének őkelmék. S tehették, 
mert a nép, az istenadta, az nagy sötét kö
zépkorban nagy tudatlanságban leledzvén, 
fej ét az elhintett porból felemelni nem meré.

Természetesen, kedves mesekedvelők, 
ez a mi korunkban már nem történhetne 
meg, hiszen törvényeink vannak, a közü
gyek nyilvánosak, tiszták és átláthatóak. 
Az állampolgárokbátrak, s olyan vezetőket 
választanak, kiknek eszébe sem jut saját 
javukra harácsolni, szemük előtt csak a 
közjót tartják.

Ilyen, mesehőseinktől mentes világot, s 
szeretteink mosolyából fakadó, gyerme
keink szemében tükröződő boldog kará
csonyt és új esztendőt kíván olvasóinak a 
Mesélő!

***
Lapunk a témákat "szállító" minden 

érintettnek "köszöni" tevékenységét. 
Nélkülük ez az oldal, így a Laza meg a 
Méla sem jöhetett volna létre!

Kár! Hogy létrejöttek.

Sooters
cv L cicá a n ij!

ünnzjzzJzzt Éz ííAeieí új 
z iz Í E n c L ő t  ÍL vlT ón im ül
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Papír,
írószer,

nyomtatvány

Kellemes ünnepeket 
és boldog új évet 

kívánunk!
Nyomtatványok (APEH, SZTK) 
széles választékban kaphatók, 

megrendelhetők!
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