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Hazai hírek
-A munkaügyi tárca
vezetése foglalkoztatási
naplót és a munkakönyv
(újra) bevezetését tervezi.
Szintén újdonság lenne,
hogy nyártól megszűnne a
középfokú végzettséggel ren
delkező pályakezdő fiatalok
támogatása.
-Kiiencmilliárddal támo
gatta (újra) a kormány az
Agrobank és a Mezőbank
házasságát, mivel a kormány
- indoklása szerint -nem
óhajtotta a kisbefektetők
kárát.
-A korábbi 44%-ról 42,5%ra csökkent a munkaadók
Tb-járuléka, de ezentúl 15
napig a teljes, azután a
betegszabadság egyharmadát fizetik majd.
- 500 ezer darab monitor
gyártására alkalmas gyárat
adtak át Pécsett. Európa
legmodernebb monitorgyártó
üzemében a NOKIA termékeit
állítják elő.
-100 miilió forinttal
emelték meg az MSZP ez
évi költségvetési támoga
tását. Az országra háruló
megszorítások közepette
döntöttek így a képviselők. A
többi pártnak is emelték a
támogatását 10-20 millióval.
-Rekordmértékű bére
melést kaptak az országgyűlési képviselők. A parla
ment 30%-os emelést szava
zott meg tagjainak, így alap
díjuk 87700 forintra emel
kedett, erre megy a bizottsági
tagság utáni pótlék kb. 35
ezer forint, plusz egyéb té
rítések.
-A legutóbbi közvélemény
kutatások alapján az FKGP
vezeti a rangsort az MSZP
előtt a szimpátia listán.
Némileg
erősített
a
FIDESZ, míg az SZDSZ és
az MDF stagnált, a KDNP
1%-ot veszített.

Termékeinket
megenged
heti
"Azért vagyunk a világons
hogy valahol otthon legyünk benne.

magának!
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Kivonulnak a “demokraták”?

1 millióig adómentesek
a vállalkozók
Pártközi tárgyalások a város működőképességért
Képviselő-testületünk Újév előtt
4 nappal tartott rendkívüli ülésén
úgy döntött, hogy 1 millió forintig
nem kell az oroszlányi vállalko
zóknak helyi adót fizetni, ugyan
akkor az eddigi 8 ezrelékről 1,2
százalékra emelte az adók felső
határát.
Az önkormányzat elvetette a
gépjárművek súlyadójának eme
lését, és így csak az országgyűlés által elfogadott minimu
mot kell az államnak befizetni,
mely 400 forintot jelent 100 kilo
grammonként. - Ezzel városunk
jelentős adóbevételtől esik el. A képviselők a zárt ajtók mö
götti testületi ülésükön egyelőre
elvetették a MATÁV hitel eladá
sát. A két ajánlat tárgyalásakor
többen is megkérdőjelezték a hi
tel eladásánakpénzügyi jogossá
gát, mivel szerintük túl sokat
vesztene így a város, rníg a vá
sárló tetemes haszonhoz jut
hatna.
A legutóbbi önkormányzati
ülésen már három "demokrata”
(fiatal, szabad, szociáldemok
rata) képviselő lemondott bi
zottsági tagságáról.
(Dr.
Sunyovszki, dr. Bende, Kostyál.)

Ez a vita a nyilvánosság kizá
rásával tartott ülésrészen foly
tatódott, s a többi "demokrata"
képviselő is kilátásba helyezte
lemondását (Cserhalmi, Huber,
Modrián), mivel újra szeretnék
tárgyalni a bizottságok számát
és összetételét.
A testületi ülésen történtek
folytatásaként január 5-én a
“demokrata" pártok (Magyar,
Fiatal, Szabad, Szociáldemok
rata) megbízásából Lázár
Mózes, míg a MagyarSzocialista
és Munkáspárt részéről Schmidt
József és Varga János folytatott
tárgyalást a polgármester ve
zetésével. A tárgyaló felek ezen
az ülésen nem tudtak egyez
ségre jutni, így azt január 15-ig
folytatják.
- Információnk szerint az
MSZP és a Munkáspárt február
végéig aláírja az önkormányzati
koalíciós szerződést, mellyel
mégakkor is vezethetik a várost,
haa mostani pártközitárgyalások
nem vezetnek eredményre, és a
“demokrata” pártok teljes lét
számmal kivonulnak a bizott
ságokból.
Molnár

Háttér
A “demokrata” pártok
képviselői elsősorban a
szocialista és a Munkáspárt
“politizálása” miatt lépték
meg a szokatlan lépést. Az
általánosságokon túl első
sorban a Gazdasági Bizott
ság működésével elégedet
lenek, s kérik, hogy azt egy
másik bizottságba olvaszszák be. így 5-re csökkenne
a bizottságok száma, s
megszűnhetne a kettős
bizottsági tagság is. Ezzel
szemben a kormányzók
(Magyar Szocialista és
Munkáspárt) továbbra is
fenn kívánják tartani a je
lenlegi struktúrát és sze
mélyi összetételt.
A pártoknak minden
képpen döntésre kell jutni,
hiszen január elseje óta
nincs Oroszlányban -a tör
vény által egyedül kötele
zően előírt - pénzügyi bi
zottság.
Akár kivonulnak a “de
mokrata" pártok, akár nem,
a koalíció (Magyar Szocia
lista és Munkáspárt) min
denképpen nehéz helyzet
be került, mert személyeket
kell feláldozzon a bizottsági
helyek újraelosztásánál.
Tény azonban, akkor
sem kell a testületet felosz
latni, ha nem jutnak egyez
ségre, mivel a koalíció 11
mandátummal rendelkezik,
s ezáltal bármilyen rende
letet megalkothat.
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Jön a gáz, s a csatornázás

15 millió lakóházak, lakások fel újítására
Évértékelő beszélgetés a polgármesterrel
Eltelt önkormányzatunk első
éve. Az elmúlt időszakról és a
várható eseményekről kérdez
tük városunk polgármesterét,
Székely Antalt.
-Mit tart a legfontosabbnak
az elmúlt évben?
-A működőképesség megőr
zését. Tudom, hogy némelyek
számára ez csak sz lóg en, máso k
számára viszont természetes
dolog, de én tudom, ez a mai
helyzetben nem is kevés.
Sok önkormányzat a miénk
nél nehezebb helyzetbe került a
megszorító intézkedések végett.
Nekünk annyi szerencsénk van,
hogy az az előny, melyet Orosz
lány felhalmozott a 70-es, 80-as
években - gondolok itt az eről
tetett iparosításra - még meg
tartotta a várost. Ezenkívül nem
fogtunk bele könnyelműen beru
házásokba. A március 12-ei
megszorításokvárosunkra is ko
moly hatással voltak. Ugyanak
kor nem élheti fel tovább tartalé
kait és a vagyonát. Sikerült egy
meglehetősen nagy veszélyt el
hárítani ezzel az inkriminált - so
kak által em legetett - OTTO szer
ződéssel.
- Valóban ez volt a leg
nagyobb értékesítés. Mire for
dítódott a bevétel?
- A VGRT részvényeinek
75%-át adtuk el, így három tulaj
donosa lett a cégnek. Az OTTO,
az Önkormányzat és a dolgozói
alapítvány. Megvásároltuk az
antenna fejállomását, hogy egy
séges legyen az antennarendszer. Megvettük a cég
tulajdonában lévő majki cellaházat, Ezzel az állam mellett már
az Önkormányzat is tulajdonos
Majkon. Ezen kívül 15 millió forint
értékben vízórákat szereltettünk
be az önkormányzati lakásokba
és lakások, lakóházak felújítását
kezdtük el, mely ebben az évben
folytatódik. Ugyanakkor alap
tőke-emelést is végrehajtottunk,
hiszen a közeljövő beruházá
saihoz erre szüksége van a cég
nek. így mintegy 32 millió forin
tunk maradt a vételárból, melyet
a város működtetésére fordítot
tunk, s ezzel elértük, hogy a ter
vezett nyolcvanmilliós hitelfelvétel helyett csak 40 milliót
kellett felvennünk. S, ha már itt
2 - as— ■■ — .—
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Hogy is van ez?
tartunk, el kell mondanom, hogy
mind a csatorna, mind a telefon
beruházás hiteleinektörlesztését
is meg kellett oldanunk.
- Milyen é vük lesz 1996-ban ?
- Lényegesen nehezebb,
mert míg korábban az állami
ellátmányt 1/12-ed részben
kaptuk, most 1/13-ad részben.
Hogy ez mire lesz elég, meg
hogy egyáltalán mennyi lesz, ezt
ma még nem tudjuk. Az állam
jobban figyelemmel akarja
kísérni, hogy mi történik az
önkormányzatoknál.
- Ez nem az önkormányza
tiságot csökkenti?
- Tény, kevesebb lesz a
mozgástere az önkormányzat
nak. Akkor lenne igazi az önkor
mányzatiság ,ha nem függenénk
a központi visszacsatolástól. Itt
gondolok az adók nagyobb mér
tékű helybenhagyására.
- Összességében milyennek
ítéli a testület elmúit évét?
- Egy nagyon nehéz, de na
gyon tanulságos tanulóév volt.
Úgy gondoltam, 6-8 hónap kell
ahhoz, hogy a testület a szüksé
ges mértékig tájékozódni tudjon.
Van eset, amikor ez kevés, van,
mikor soknak tűnik, de azt hi
szem, az elmúlt év elegendő volt
erre.
- Az elmúlt évi amerikai
tanulmányút után miként látja a
hazai önkormányzatiságot?
- A kinti berendezkedés csak
alapjaiban hasonlít a hazaihoz.
Ez elsősorban abból adódik,
hogy 60-70 éve volt az amerikai
népneka rendszer kialakítására,

mely nern ment zökkenők nélkül.
Nekünkmég csakSévünkteltel.
Egy azonban azonos: válasz
tások után a pártok felmérik a
valós helyzetet, és az alapján
hoznak döntéseket, s nem a vá
lasztási ígéretek betartását eről
tetik. Más a választási kampány
és megint más a mindennapok
politikája.
Kint pl. helyben maradnak az
adók - még az ÁFA is! -, s az önkormányzat valóban a saját kút
fejére van hagyatkozva. A közal
kalmazott ténylegesen a helyi
önkormányzat közalkalmazottja
- nálunk az állam és az
önkormányzat a "gazda" (a
szerk.). Maguk döntik el, mennyi
képviselőjük legyen. Ellentétben
velünk, tudnak válogatni a szak
emberek között a hivatali mun
kára. S a legfontosabb: több a
gazdag cég, így több a pénz.
- Mit tart fontosnak ez évre?
- Bízom abban, hogy meg
történik a gáz bevezetése, és
ezzel együtt a csatornázás is a
Kecskéd! úton. Igaz, nem lesz
olcsó a gáz, de a fűtés biztonsá
gosabbá válik. Nálunkegyszerre
keli megoldani a modernizációt
és a világpiaci energiaárakbevezetését, ami sok problémát fog
okozni, hiszen 1997-ig az állami
támogatásokat az energiaszek
torban meg fogják szüntetni.
- Ha már az áraknál tartunk,
meddig marad fenn a városban,
hogy más és más árat kell fizetni
egyes (az önkormányzat által
megszabott árért) szolgáltatáso
kért - távfűtés, szemétszállítás

díja - a magánszemélyeknek,
intézm ényeknek
vagy
a
vállalkozóknak?
- Mindaddig, amíg nincs meg
a technikai feltétele a teljes körű
mérés szerinti elszámolásoknak,
úgy látom, ez a rendszerfennmarad.
- Ezek szerint továbbra is
szociálisan támogatja a magánszemélyeket az önkormányzat,
függetienül jövedelmüktől.
- Nem így látom. Szerintem
fokozatosan, a mérések meg
valósulásával eltűnik ez a kü
lönbség.
- Az elmúlt évben sok szó
esett az oktatásról. Mi várható
ebben az é vben ezen ágazatban,
lesz-e iskolabezárás?
- Bármi előfordulhat. Egyéb
ként nem értem, miért jönnek
immár másfél éve elő ezzel a
kérdéssel a városban. Ajelenlegi
ismereteim szerint Oroszlány
ban, hacsak valami különleges
kényszer rá nem veszi az önkor
mányzatot, nem képzelhető el,
hogy valamelyik iskolát felszá
moljuk. Erre azonban kötelezett
séget nem vállalhatok, mert nem
ismerjük a pénzügyi helyzetün
ket, ez csak március táján konk
retizálódik. Igaz, van egy neu
ralgikus pont, az 5-ös iskola,
hiszen megfelelő helyet kell
találjunk a gyerekeknek.
-A kormány400 millió forintot
szándékozik biztosítani az ipari
parkok szövetségének, melynek
városunk is tagja. Várható-e
ipartelepítés ez évben?
- Nem csak terület, tőkeerős
befektető cég kell ehhez, hanem
képzett, szabad munkaerő is.
De ez utóbbi nincs jelenleg tér
ségünkben. Arra pedig nem haj
landó a befektető, hogy akkora
bért fizessen, amiért a jelenleg
állással rendelkezők otthagyják
munkahelyüket.
- Zárszóként. Mi a legfon
tosabb terve erre az évre?
- Megőrizni továbbra is a vá
ros működőképességét az elfo
gadásra kerülő pénzügyi terv
alapján. Ez nem lesz könnyű
sem a testület, sem a hivatal
számára.
Molnár Ferenc
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A FIDESZ A Z ON KORMÁNYZATRÓL
A FIDESZ Magyar Polgári Párt az év végén értékelte az egyesztendős városi önkormányzat
munkáját. A dokumentum elsősorban a párt tagságának készült (ezért kevésbé olvasmá
nyos), de az elnökség szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátotta az anyagot, melyet most
teljes terjedelmében bemutatunk. (A szerk.)
Az 1994 decemberi önkor
mányzati választás Oroszlány
ban az MSZP elsöprő sikerével
járt. E párt jelöltje lett a város
polgármestere és a 18 tagú kép
viselő-testület 8 rendes tagját is
ők adják. Bár meggyőződésünk,
hogy helyes várospolitika csak
széles konszenzuson alapulhat,
a fenti tények egyértelművé te
szik, hogy ezen értékelésünk
megállapításai elválaszthatatla
nul egybeesnek a képviselő-tes
tület vezető pártja tevékenységé
nek értékelésével.
1. A staféta átvétele.
Korrekt körülmények között, a
kölcsönös előkészületeknek
megfelelően megtörtént. Bár
kihallatszott a megállapodás mö
gül, hogy az MSZP-nek fenntar
tásai vannak a hivatal szakma
isága iránt, illetve választási
programjának megfelelően a
városstratégia alapjait jelentő
beruházásokkal (ipari park, gim
názium rekonstrukció, távfűtés
korszerűsítés) nem én egyet,
ezeknek lezárására törekszik.
Mivel a korábbi vezetés tuda
tosan készült az önkormányzati
ügyek átadására, alapos és szé
leskörű átadás-átvételi doku
mentáció készült, melyet - a vá
lasztósok során -aszakmaiságát
hirdető Szocialista Párt véleményünkszerintnem kezelt rangján.
A képviselő-testület ülésein a mai
napig elhangzó kérdések azt erő
sítik, hogy tartalmát, a város gaz
dasági helyzetét, intézményei,
vagyona állapotát nem, vagy
nem teljes körűen ismerték meg.
Ennek ellenére, saját felkészült
ségükben bízva vállaltáka(zön)kormányzás felelősségét.
Egyébkéntaszakmaiságotilletően azt a megállapítást kell,
hogy tegyük, miszerint ez ugyan
olyan teljesüleílen választási
-
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szlogen volt, mint a többi ígéret.
Mindenesetre a hozzáértés hir
detése alkalmas volt egy olyan
döntéshozatali rendszer kialakí
tására, melyben a bizottságok,
képviselőka hivatal szakmai elő
készítését rendszeresen mellőz
ve, vagy azzal ellentétesen állást
foglalva,félkész előterjesztések
kel döntésképtelen helyzetbe
hozták a képviselő-testületet. De
erről részletesebben a következő
pontban...

tás forrását most az MSZP frak
cióülésén kell keresnünk. (A
“nem kormányzó pártok” kivo
nulásával a bizottsági rendszer
újragondolása ésapozícióknozzáértés és érdem szerinti meg
osztása 1995 végére idősze
rűnek látszik.)

3. Stratégiai döntéshozatal.
Eredménynek könyvelhetjük
el, hogy hosszas vizsgálódás
után kiderült, hogy a város
korábban megalkotottgazdasági
2.
Az új képviselő-testület programja és korábbi beruházási
döntéseink nem eleve szemét
szervezetének kiépülése.
Jellemző módon konszenzus dombra valók, megérdemlik,
hogy még egyszervégig - ne adj'
sal sikerült elosztania bizottsági
isten - továbbgondolják azokat
elnöki, tagsági helyeket. Nem
(pl.: ipari park, városi kábelhá
került sor azonban a bizottsági
lózat fejlesztése).
feladat és hatáskörök világos
Egyebekben elkönyvelhetjük,
meghatározására. Ez egyrészről
azzal járt, hogy a “ne a farok hogy az elmúlt egy év nem az új
csóválja a kutyát" elve alapján a városstratégia kidolgozásának
bizottságok mindenben döntöt éve volt. Bár a város gazdasági
tek, dönteni akartak, majd soro programjánaksem afelülvizsgálatára, sem hatályon kívül helye
zatos kudarcaik miatt az elvileg
saját hatáskörükbe rendelt kér zésére nem került sor, a gyakor
latban az nem tekinthető érvény
désekben más bizottságok
ben iévőnek, ugyanis annak élet
egyetértését keresték, így a
ben maradását csaka tehetetlen
munka eredményessége az
egyeztetés útvesztőiben elve ségi nyomaték segítette, nem a
szett, illetve később döntési pozí kiforrott várospolitika.
cióban sem vállalták a felelős
4. A közakarat érvényesülé
séget.
Az elmúlt egy év során az ere se.
A városi érdekegyeztetés
detileg kialakult személyi össze
valamennyi fóruma létezik. Ez
tétel fokozatosan elbillent az
alól egy kivétel van, igaz, ennek
MSZP és a koalíciós partnerének
meglétét az önkormányzati és a
tekinthető Munkáspárt javára. Az
Közalkalmazottak jogállásáról
időközbeni-önkormányzatiérdeszóló törvény előírja: a szakszer
keltségűtársasági -delegálások,
vezetekkel való városi érdek
új OTVfőszerkesztő kinevezése,
egyeztetés szintje. Ennek elleúj bizottsági tagok beválasztása
nérea közakarat leginkább akkor
egyértelműen a vezető pártok
szenved csorbát, amikor a “hata
dominanciáját erősítették.
Értékelésünkszerint ezzel pár lom” saját döntésképtelenségét
leplezendő más és más érdekhuzamosan a valódi döntéshozatal a korábban megszokott csoportok véleményére hivat
kozva fontos kérdésekben előké
polgármesteri-bizottsági-hivatali
körből kikerült és a valódi irányí szítő, továbbgondolandó, ponto-
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sítandó, koncepció jellegű
határozatokat meg sem hoz.
Ennek megfelelően az egyes
döntések napi céloknak meg
felelően hol a szakmaiság hirde
tésével, hol a politikai felelősség
vállalásának rébuszával, hol pe
dig a szavazógéppel alátámaszt
va születnek.
5. Külső megítélésünk
változása.
1990-ben Oroszlányt, jövőjét
tekintve sokszor Ózdhoz hason
lították. Nehéz volt magunkkal is
elhitetni, hogy tehetünk saját
jö vőnk érdekében. Ehhez képest
sikerült olyan városprogramot
megfogalmaznunk, mely komoly
szakmai tekintélyt és elismerést
vívott ki (ipari park, távhő korsze
rűsítés, hivatali szakapparátus
megerősítése, köztartozások
behajtása, városi tvsikerei). Most
azt látjuk, hogy a helyi hivatalos
politika elfogadta azt, ami ellen
leginkább tiltakoztunk, hogy “ez
egy bányászváros, mi csak
ehhez értünk és saját erőnkből
nem is jutunk többre". Ezt
mondják, pedig ilyet bányász,
aki mindig saját tehetségére volt
utalva, soha nem mondott.
Oroszlány város vezetése a
fejlődés kockázata helyett a
stagnálás reménytelenségét vá
lasztotta. EztaFIDESZelfogadni
nem tudja.
6. Összegzés.
Ha valaki ezek után azt kér
dezi, mit tett az oroszlányi képvi
selő-testület egy év alatt, akkor
a legnagyobb jóindulattal is csak
azt mondhatjuk, hogy felkészült.
Egyre fogyó bizakodással
várjuk a folytatást, melyben, ha
kapunk rá lehetőséget, mi is köz
reműködünk. Ez egyébként idáig
is szándékunkban állt.
Mi Oroszlányt nem annak a
városnakakarjuk,ahol szüleinket
meglátogatjuk, hanem ahol
gyermekeinket is felneveljük.
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Oroszlányi Csoportja

Mi mindezt
elkészítjük
Ö nnekl996-ban is!
MONTÁZS NYOMDA
Oroszlány, Felsőtelep
@ (3 4 ) 361-122/ 25-71
S fax ®
(34) 361-122/ 14-14
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Kapocs Műszaki beit
Népek b. u. 6,

Vagyonvédelmi
szaküzlet
Rákóczi u. 1.

Energiagazdálkodás,
számítógépek és
tartozékok
Fürst S. u. 13.
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Sugár Tamás

Újév köszöntő
“És imé én ti veletek leszek minden napon a világ végeztéig.”
/Mt. 28:20b./
Az évnek ebben az idősza
kában, karácsony után, az új év
előestéjén, s annak első napja
iban mindenki telve van meg
újulási vággyal, és tervekkel ezek
megvalósításához. Kiseb-nagyobb ígéreteket, fogadásokat
teszünk, mennyivel mások le
szünk az előttünk álló, 1996-os
esztendőben, mennyivel több
szeretetet fogunk adni hozzá
tartozóinknak, milyen jól fogjuk
végezni a ránk bízottfeladatokat,
helyt állunk munkahelyünkön, s
még sorolhatnánk, mennyi min
denben akarunk változni.
Talán sokan nem csak külső
ségekben, de szívükben, csele
kedeteikben , erkölcsükben is vál
tozást, jobbulást óhajtanak. Elég
volt már a kerülő utakból, a nem
egyenes megoldásokból, mások
kihasználásából. Bár talán ezek
rövid távon kedvezőnek tűnnek,
a könnyebb boldogulás felé ve
zetnek, ám hosszútávon gondol
kozva nem biztos, hogy jó válasz
tásnak bizonyulnak. Idővel csök
ken önbecsülésünk, elveszítjük
emberi kapcsolatainkat,shelyettükcsupán afelszínes társadalmi
kapcsolatok maradnak.
Nem akarom ezeknek a ter
veknek a megvalósulásától el
venni egyéni felelősségünket.
Igen sok múlik azon, hogy
mennyire vagyunk következe
tesek, mennyire próbáljuk ezeket
a külső és belső változásokat
valóban előmozdítani. Ha lel
kesedésünk csak néhány napig
tart, akkor persze, hogy nem

lesz az elhatározásból semmi,
marad minden a régiben, s leg
közelebb majd 1996 szilvesz
terén jutnaka változás gondolatai
újra az eszünkbe. Most azonban
mégsem erről a következetes
ségről szeretnék írni, hanem a
keresztény ember segítségéről,
az ígéretekről, amit Krisztus
mennybemenetele előtt adott.
Azt ígérte, hogy velünk lesz,
hogy nem hagy minket egyedül,
hanem állandó támaszt, segít
séget fog nyújtani a mi életünk
ben. Velünk volt az elmúlt évben
is. Osztozott minden bánatunk
ban és örömünkben. Ott volt,
amikor betegség, gyász, szociá
lis bajok sújtottak bennünket.
Átölelt minket szeretetével, óvott,
védett. Mellettünk állt amikor
boldogság ért minket, amikor vi
dámság költözött életünkbe. Ve
lünk örült. Megtapasztalhattuk
jelenlétét minden dolgainkban.
Most az új év kezdetén ezt
ígéri nekünk 1996-ra is. Velünk
lesz az év minden napján, meg
hallgatja imádságainkat, könyör
géseinket.
Számon tart minket, érdekli,
hogy mi van velünk. Elesettségünk, csüggedésünk csak addig
tart, míg hozzá nem kiáltunk.
Örömünk, boldogságunk vele
lesz teljesebbé.
Velünk lesz minden napon az
új évben is, ha hittel hívjuk, kérjük
Őt. Kérjük hát még nagyobb
bizalommal, mint azt az elmúlt
évben tettük.

Szakképzési támogatás a
Gimnáziumnak
Az OTP megyei igazgatója,
Száraz Sándor és Hrubi Gábor
igazgató Rajnai Gábor alpolgár
mester és dr. Havasi Ferenc
fiókigazgató jelenlétében írta alá
azt az okiratot, melyben az OTP
szakképzési hozzájárulásának
egy részét -650 ezer forintotvárosunk gimnáziumának adja.

Ezzel a megye közgazdasági iskolái után egy számítástechnikát oktató iskola is az OTP
által támogatott középiskolák
közé került.
A támogatásból technikai
fejlesztést hajt végre az iskola,
mely a képzést segíti majd.
Molnár F.

KÉTHETES

Ez egy jő ötlet volt!
Városunkban szokatlan, de
érdekes kiállításnakadott otthont
a Művelődési Központ, amikor
hüllőkiállítást szervezett.
Szokatlan, mert ritkán vál
lalkozik arra, hogy a természetet
szobaközelségbe hozza. Pedig
szükség lenne rá.
Talán lesz folytatása, még
akkor is, ha a látogatónak be
lépőt kellett vennie.
Érdekes, mert ez az állatcsoport a köztudatban nem tar
tozik a népszerű és közkedvelt
élőlények közé.
Félelmet, ugyanakkor cso
dálatot kelt az emberekben. A
hüllők a maguk fejlődés törté
netükkel, hihetetlen alkalmaz

kodóképességükkel, változatos
fajaival a nagy túlélők közé
tartoznak. Megtalálhatóka hideg
égöv kivételével mindenütt, ahol
kedvező életfeltételekettalálnak!
Mégis keveset tudunk róluk,
s talán ezzel a kiállítással sikerült
legalább annak a 2900 látoga
tónak az érdeklődését felkelteni
irántuk, akik megnézték az óriásés mérges kígyókat, krokodi
lokat, gekkókat, netán megsi
mogatták a szabadon sétálgató
varánuszt.
Ezután már nem is tűnnek
olyan félelmetesnek.
Köszönet a szervezőknek, s
várjuk a folytatást.
Egy látogató

Új sportegyesület
városunkban
Decembervégén megalakult
az Oroszlányi Testedző Klub.
A Klub szeretné továbbra is
használni a jelenleg az OBSK
által működtetett, de az
önkormányzat tulajdonában lévő
létesítményt. Az alakuló ülésen

Acsádi Mihályt bízták meg
ideiglenes vezetéssel.
A kormányzó párt közeléből
szerzett értesülésünk szerint a
létesítmény új működtetője az
OTSC lesz.

Rendőrségi hírek
Változott a
KRESZ!
-A megkülönböztetőjelzéseket használó gépjármű
veket tilos előzni!
***
-A figyelmeztető (sárga)
jelzést használó gépjármű
veket fokozott óvatossággal
kell megközelíteni, kikerülni.
***
-Nappal is kötelező a tom
pított fényszóró használata a
motorkerékpárokon ésatompított fényszóróval felszerelt
segédmotoros kerékpáron!

Oroszlányban és környé
kén december 18-tól 36 eset
ben lopás miatt nyomozást
rendeltek el. A vagyoni kár
1.800.000 forint volt.
Több mint 100 esetben kel
lett intézkedni rendőreinknek.

386-os, 486-os számító
gépek, nyomtatók, CD
meghajtók, programok,
CD lemezek 1996-ban is
a TRANSMIT POWER
Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

Elérhető áron,
elérhető az álom!
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El LESZ A Z KV
EMBERE?
Politikus, orvos, vállalkozó, karitatív személyiség,
diák vagy sportoló?
Kinek adná az Év embere»Oroszlány '9 5 elismerést?
Talán még nem is gondolt arra, hogy valaki az év
embere lehessen a városban. Miért is tette volna, hiszen
mindenki teszi a dolgát, s azért ilyen-olyan jövedelmet
kap.
De talán Ön szerint van olyan személy lakóhelyünkön,
aki valamilyen meggondolásból mégis csak tett olyant,
ami maradandó volt.
Lehet ez egy orvos, egy diák, aki kiválóan szerepelt a
tanulmányi versenyeken, s ezzel öregbítette városunk
nevét, vagy sportban ért el valaki kimagasló eredményt.
De az is elképzelhető, hogy egy egyházfit (nőt), vagy
egy népművelőt talál méltónak e címre.
S ha mégsem, bizonyára van ismeretségében olyan
illető, kire egy icipicit felnéz.
Mos ne tétovázzon! írja le a nevet, a munkahelyének,
vagy lakásának címét, és nagyon röviden azt, miért
gondolta Ön úgy, az a valaki méltó az Év embere címre.
Ezek után már csak tegye egy borítékba, s juttassa el
január 31 "ig szerkesztőségünkbe (Fürst S. u. 13.).
A KEWETESszerkesztői az Önök javaslatát figyelembe
véve választják meg az Év embere - Oroszlány '9 5 cím
tulajdonosát.
Számunkra az Ön véleménye is fontos!
Eredm ényhirdetés
v á rossá
nyilvánításunk
évfordulóján.
MONTÁZS
MARKETING ÍROM ’ r N u

OROSZLÁW
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Oroszlányban
is

mi
van
a háttérben?

KÉTHETES

Munkát keres?
Állási kínál?
Lakossági
apróhirdetést
óhajt feladni?
A KÉTHETES
ingyen közli
ezen hirdetéseit.
Nálunk a
vállalkozóknak
is megéri
hirdetni!
KÉTHETES

az ingyenes lap.
v__________________________

Már most
rendelje meg
ezévi
nyomtatványait!
Könyvkötészetünk
újjávarázsolja
régi könyveit.
MONTÁZS
Nyomda
Oroszlány, Felsőtelep

S 361-122/ 25-71
@ fax ©
361-122/14-14

®
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Kül- és belföldi
utazási
katalógusok,
helyfoglalás!

Január havi program
13. 1745 TOP film: AZ ELSŐ
LOVAG
16.1745TOP fűm: GOLDEN
EYE - ARANYSZEM
18. 1000 Tankönykiállitás és
vásár

18. 1400 Ifjúsági
filharmónia
19. 1000Tankönykiállitás és
vásár
19. Í400 Napközis mozi:
CASPER

20. 1500 Magyar
Kultúra Napja
ünnepi műsora
20. 1700 MKK-ban működő
klubok, szakkörök évzáró évnyitó összejövetele
20. 1746 TOP film: A LÉNY
23.1745TOP film: JÁTSSZ A
TÚLÉLÉSÉRT
26. 1746 TOP film:
POCAHONTAS
27. 1500 TOP film:
POCAHONTAS

28. 1500 VÁROSI
KI MIT TUD?
30. 1745 TOP film: TÉLAPU

Februári előzetes:
február 3-án
1900 - 0400
NEMZETISÉGI BÁL
belépő: 500,-Ft

nyugdíj asoknakl

6

Nyugdíjas ebéd napi 110 forintért
hétfőtől szombatig.
Ebéd - 2-féle választék - hétfőtől
szombatig 140 forintért.
mi azt is m egírjuk!

^

Művelődési Központ
és Könyvtár

Kedvezmény
Válasszon
téli-tavaszi
ajánlatainkból!

^

********

Gasztronómia Kft. - Béke szálló

OROSZLÁNYI

Huber PA N E M
ÜZLETHÁZ

Lakásának
felújításában az
Ön partnere a
Huber Bt.
***

Társasházak
külső és belső
felújítását is a
Huber Bt.-vei
végeztesse!
Rövid határidő,
minőségi
munka!

Oroszlány Rt.
Oroszlány
Táncsics M. u. 59.

DISZKONT
áraink
üveges zöldborsó 540 gr
89.50
üveges zöldbab 540 gr
89.50
natúr lecsó 680 gr 119,zöldborsófőzelék
kolbásszal 400 gr
89,löncshús 70 gr
25,Karaván kávé 275 gr 299,vagdalthús 150 gr 66,papírzsebkendő
10 db-os
9,papírzsebkendő
100 db-os
97,Colgate fogkrém
99,kimért
törmelék rizs

78,-/kg.

DISZKONT

KÉTHETES

Nálunk mindent megtalál,
térjen be hozzánk!
A M O F É M termékeit 1996-ban
is megengedheti magának!

a M óricz
Zsigm ond u.

KROKI

31. sz. alatt!

szerelvényüzlet

M indig friss
hentesáru!

Fürst S. u. 31.
362-662

K enyér és pékáru
széles
választékban
kapható,
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig
5 30_1 9 00

szombaton:
6 °o _ i2 °°

vasárnap:

Megrendelő
Alulírott megrendelem az oroszlányi KÉTHETES lapot 1996.
...................................... -tői egy évre (fél évre, negyedévre)
.......... példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelezni.

Alapházhozszállítási dijával a triatlonos fiatalokat támogatom!
A házhoz szállítási díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft,
negyedévre 65.-Ft).
Név: .........................................................
Cím: ..........................................................
Oroszlány, 1996...............................
Aláírás:................................................
A megrendelőt kérjük aszerkesztőségbe vagya triatlonosoknak
visszajuttatni.
Köszönjük!

KAPOCS
Műszaki bolt

Vagyonvédelmi
szaküzlet
Oroszlány, Rákóczi út 1.

S fax: 361-002, 364-482

n ép ek barátsága u. 6 /a .
(Lakásszövetkezet
épülete)

A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

K isg ép ek
(EAQ, F estő, BOSCIt,

B iztonságban
akarja tartani
érték eit?
Lakást ú jít fe l?
S zeret
ba rk á csoln i?
M indehhez
kínálunk :

KERESKEDELMI KFT.
O ro sz lá n y , T á n c s ic s M . u. 87.

METABO, SKLIL).
Elli mosogató 11
Ecos sampon 11
Ecos tusfürdő 11
Ecos folyékony
szappan

106.180.180.196.-

Persil 2,4 kg+ajándék
796.Standolit olajfesték
1 kg barna, okker
reklámáron
200.Trinát fehér 1 1 808.Trinát fehér 5 1
3410.Gemini parkettalakk
A+B 2,5 1
1728.-

Lakatok, a jtó- és
ablakkilincsek,
biztonsági zárak,
zárcim kék,
bútorzárak,
villanyszerelési
anyagok és
k éziszerszá m ok .
Kedvező árakkal
várjuk Önöket!
Nyitva:
hétfőtől-péntekig:
8 -1 2 és 13 -1 7
óráig.
szom baton: 8 -1 2
óráig

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
szom baton: 8 -1 2
óráig
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Köpeny alól a lóláb - avagy
csak ülünk és mesélünk?
Már megint a kételkedés sö
tét vermébe estem, mármint a
tekintetben, hogy folytassam-e
két egyáltalán nem szimpatikus
mesehősünk vásott cselekede
teinek laza ecsetelését. Mert bár
elég sokszor, s sokan nógattatok
elismerően a mesélés esmételt
művelésére, de néhányotok sze
me villanásában az is benne le
iedzett, hogy ez biza csak amo
lyan pótcselekvés, mind az én,
mind a Ti részetekről. Hiszen
könnyű dolog elmerengni, és
összekacsintó szemhunyorítással somolyogni a Mélánk és
társa Kft. régmúltban (el)viselt
dolgain, összehasonlítván jelen
korunk “hőseivel'1. Miért csak
mesélünk, összesúgunk cinko
san, de nem cselekvőnk! Vagy
már úgy megszoktuk ügyeletes
Méláinkat, hogy tán már sajnál
nánk is hiányukat? Hmm!? Vagy
csak mélák vagyunk? No, de
míg e kérdést együtt el nem
döntjük, addig is mesélek egyet
s mást hőseink ki nem apadó
tettei közül.
Mert már ha a hősöknél tar
tunk, hát voltak ama Méláról elhíresülttartományban természe
tesen lovagok is, kik lovagi tor
nákon bajvívással keresték a
bajt, míg egyesek meg kenyerü
ket az ő bajukból. Lévén e bajno
kok vértjén egy már egyáltalán
nem ágaskodó oroszlán, így-az
viadalokat már messze ívben
kerülő - pómép őket Oroszlános
Bajnokok Sikertelen Rendjének
esmérte. Már aki! Igaz, bajvívó
bajnok már alig lézenge néhány
e csapatban, de bizony akadt jónéhány, kik magukat eme lovag
rend atyamestereinek álcázván,

sűrűn forgatott lovagi köpönye
gük feneketlen zsebét jó! kibélelék általuk. Tudjátok: az ilyen kö
penyeknek csak álzsebe van, s
ha ebbe pénzmagot tevénk, az a
valóságban az alatta lévő öltözet
számtalan, de valódi zsebébe
kerül. Nos, hogy a tárgyra térjek,
Mélánk - hogy-hogy nem, azt
pontosan senki sem tudja, de
odakerült eme lovagrend nagy
mesteri székébe. Csakhogy né
hány körülmény, s természete
sen Méla áldásos közreműkö
dése folytán az oroszlános klub
nagymesteri köpenyzsebébe
folydogáló pénzpatakok elapadának. Már legfőbb támogatójuk,
ama királyi vért-manufaktúra,
mely legfőbb kelléküket, az áram
vonalas vértezetet szolgáltatta,
sem mutatott hajlandóságot to
vábbi apanázsok kipengetésére,
s a tornákon az ellenfeleknek ál
landóan csaka hátukat mutogató
bajvívók felvértezésére.
- Nem addig van az! - dugta
össze busa fejét, s tágas potrohát
Mélánk az elmúlt dicsőségétől
sűrűn hunyorgó Laza (b)őszülő
üstökével: - Hajdanán tiszteletre
méltó Lazám! Szólnál-é ama ki
rályi tanácsban üldögélő patrónusunknak, hogy dörgé már el ma
gát ama vért-manufaktúra rebel
lis helytartójának fülébe? Juttas
sa eszébe, ki által került ama
székbe! Hiszen van ott arany
pénz, mint pelyva! Jusson már
abból az én bajvívómesteri kö
penyzsebembe is!
Es lássatok csodát! A manu
faktúra bukszája megnyílt. De
hogy ne lógjon ki a lóláb a lóvért
alól, a királyi kincstár felé azt je
lentették, hogy a havi 600 ezer
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Aprófalpúak a diákolimpián
Az iskolai félév utolsó hétfőjén
fagyos odakinn a levegő, de a 4.
számú iskola tornatermében
forró hangulaturalkodik,messze
tör a gyermekzsivaj. Pöttöm
alsósok mérik össze erejüket,
ügyességüket (ki tudja hányad
szor már) játékos vetélkedőben.
Atétamegyeidiákolimpiára való
bejutás. Ezperszesenkineksem
jut eszébe az őszinte versenyláz
ban, amikor éppen elég a haj
rázásra és a drukkolásra össz
pontosítani. Sorverseny, koordi
nációs feladatok, akadályfutás,
utánzó gyakorlatok - csupa öt
letesen összeállított, minden
testrészt megmozgató, össze
tartást alakító versenyszám,
amiből csak az a lényeg a lelkes
csöppségeknek (akiknél néhol
nagyobb a tornaeszköz, mint ők
maguk), hogy ki ér be elsőnek, ki
a jobb. A körzetből öt általános
iskola képviselteti magát; négy a
városból és a bokodiak. Kecskéd,
Dad, Köm löd, Szákszend ezúttal
sem állított csapatot. Tíz feladat
döntiel.kiatovábbjutó.ASágvári

pöttömei kezdettől az élen van
nak, úgymond magabiztosan
nyerik a versenyt. A Négyes,
Arany, József, Bököd a további
sorrend.
Vas Zsuzsanna, a ságvárisok
felkészítője örül a győzelemnek,
tavaly is ők nyertek, s aztán har
madikként végeztek a megyei
versenyen, ahonnét az első jut
hat tovább az országos döntők
be. De sebaj: a versengést élve
zik a gyerekek, a mozgás öröme
a lényeg. Zsuzsanna szerint
lényegesen jobb, pörgőbb a
Négyes iskola szervezte sportvetélkedő, s elismerés jár a ren
dezőknek, támogatóknak egya
ránt. Varga Mihály és neje, test
nevelő tanárok szívesen rende
zik a versenyt, hiszen a torna
terem mérete és felszereltsége
folytán alkalmasabb a többi
iskoláénál.
Támogatók voltak: többek
között a Dorsich Gyógyszertár
és Baranyai Jánosné zöldsé
ges üzlete.
Forgács

aranyat azért kapjáka bajnokok,
hogy vértjükön viseljék a vértgyártó nevét. Viszont eme “kedé
lyes” rábeszélést nem vévé szí
vesen ama helytartó, s dühét
azáltal oltá, hogy csak késve
utaltatta ki a tartománynak járó
adót. Amiből ugyan Mélánknak
semmi baja nem esék, legfeljebb
a tartománytól alamizsnát váró
póroknak. Azoknakmeg úgy keli!
Miért nem inkább bajvívónak
mentek!
No de ez a pénz sem tartott
sokáig, így Mélánk, hogy sűrűn
forgatott köpönyegét még sű
rűbben rángató hitelezőitől meg
szabaduljon, új cselt eszelt ki,
Laza állandó fejcsóválásától és

hunyorgásától kísérve: - Alakí
tunk egy új lovagrendet! A Sumák
Oroszlánok Rendjét! Tiszta SORI
Aztán a maradék aranypénzt ál
dásos tevékenységünk szerény
végkielégítéseként gyorsan
felmarkolva, s az rengeteg adós
ságot lazán hátrahagyva, átszivárgunk ama új lovagrendbe.
Mire másokészbekapnak, addig
ra mára mi nagy tehetségű veze
tésünk érvényesül abban is! Hiá
ba no, ezta világot nekünkteremtették! Teremtettük! Mélám! nyögte Laza, mert alig tudott szó
hoz jutni a meglepődéstől.
S ezzel rajta kívül még elég
sokan így voltak.
Mesélő
Papír,
írószer,
nyomtatvány
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Nyom tatványok
(A P E H , Tb)
széles választékban
kaphatók,
m egrendelhetők!
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"Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne."

Független közéleti lap. IV. évfolyam 2. szám

Hazai hírek
-Továbbra is Göncz
Árpád áll a szimpátia
listák élén, mi g az utolsó
Bokros Lajos.
A SZONDA 1PSOS által
közzétett felmérés szerint
az élm ezőnyben van
Keleti, Demszky, Kuncze
és Pető, míg a sereghajtók
közé került Csintalan,
Szabó, Horn, Für és Boros.
-Tatabányán egy nagy
hírű iskola fennmara
dásáért gyertyás élőlán
cot alkotva tüntettek
szülők és gyerekek. Az
iskolát a Modern Üzletitu
dományok Főiskolájának
terjeszkedése miatt akar
ják bezárni.
- Kézi vezérlés alatt a
sajtó.
Valaki(k)nek az uta
sítására meghamisítot
ta a Népszava a napok
ban eltem etett Grósz
Károly egykori pártfőtit
kár és m iniszterelnök
nyilatkozatát Horn Gyu
láról. Grósz eredetileg így
nyilatkozott: “Horn Gyulá
ban nem csalódtam, mert
számosán figyelmeztettek
már korábban, hogy em
beri tartása gyenge.” E
kijelentés nem tetszett
egyeseknek.
-Jogos követelései
miatt kikapcsolta a
távhőszolgáltató Tata
bányán közel ötven
lakás távfűtését. A
notórius nemfizetők közel
százmillióval tartoznak a
cégnek.
-A Vértesi Erőmű Rt.
rendkívüli közgyűlést
tart februárban. A
tervek szerint az Alap
szabályt kívánják módo
sítani.

A PANEM
CIPŐBOLTBAN
(PETŐFI S. U. 31)
3 0 -4 0 -50% -O S
ÁRENGEDMÉNYES
TÉLI VÁSÁR!
MOST SS
ÉRDEMES
BETÉRNI!

’96. január 26. Megjelenik havonta kétszer. Ingyenes!

Varga János a Pénzügyi Bizottság elnöke, Balogh György a PB tagja!

Tudhatjuk majd merről fúj a szél (?)
Több m int egyórás vita
alakult ki a 23-i képviselőtestületi ülésen a polgármester
által előterjesztett napirendi
pontok felett, illetve a két ülés
közötti polgármesteri tájékoz
tatóról.
A témák napirendre vételénél
a demokratikus ellenzék kifo
gásolta, hogy a Magyar Szocia
lista és Munkáspárt nevében
Schmidt József és Varga János
olyan előterjesztést tett, mi
szerint a bizottságok tagi össze
tételét úgy változtatnák meg,
hogy egy ellenzéki képviselő
sem került volna be a bizott
ságokba, holott ők nem mond
tak le tagságukról, s őket a jog
szabály szerint nem lehet meg
fosztani jogaiktól.
Schmidt szerint a demokra
tikus képviselők kvázi lemond
tak, amikor a pártegyeztetőkön
nemjutottakegyezségre. (Nem
oly rég volt, mikor Varga J. és
Balogh képviselők is lemondtak
tagságukról, ám még ma is
tagjai a bizottság(ok)nak.)
Modrián Vilmos viszont ezt
cáfolta, hiszen csak annyit kö
zöltek, amennyiben nem jutnak
dűlőre, akkor a megfelelő he
lyen és időben lehetséges, hogy
ezzel a végső eszközzel fognak
élni. Reményét fejezte ki, még
van lehetőség az ésszerű komp
romisszumokra.
Varga úr ezt cáfolta. Hivatko
zott arra, hogy ő tudomásul
vette a lemondást, s nem vonja
vissza az előterjesztést. Balogh
szokásos indulatos hozzászólá
sában kijelentette, álljanak fel
és menjenek el azok a képvi
selők, akik ártani akarnak a
városnak, ne pártos ülések le
gyenek. Modrián közölte a
képviselővel, hogy már régóta
az folyik. Felhívta a figyelmet
arra, már eddig is erőből
politizált a Magyar Szocialista
és Munkáspárt.

A MATÁV-hitel eladásának
zárt tárgyalása ellen emelt szót
Sunyovszki képviselő, mert
semmi nem indokolja az ilyen
tárgyalást.
Válaszában Székely kijelen
tette, nem az adósság eladása
a titok, hanem a felhasználás
módja, az, hogy mi lesz a pénzzel
(kb. 290 millió forint). Szerinte
a pénzpiaci viszonyok miatt kell
egy szűk körben dönteni a felhasználás módjáról. A kérdés
felvetője ezzel nem értett egyet.
Ugyancsak a volt polgármester kifogásolta a hiányos
polgármesteri tájékoztatót. Vá
laszában Székely Antal részle
tesebben elmondta, hogy a Pro
videncia nyerte el a város bizto
sítását.
Kiderült, hogy - az eddigi
állításokkal ellentétben - nem
volt írásbeli megállapodás a
város tulajdonában lévő sportingatlanok használatáról az
OBSK-val, s tárgyalnak a sport
egyesület ingóságainak megvá
sárlásáról.
Cserhalmi reményét fejezte
ki, a polgármester más sport
egyesületek felé is ennyire
nagyvonalú lesz.
A VFB tájékoztatót adott a
beruházási elképzelésekről,
melyek között szerepel a polgármesteri hivatal új helyre költöz
tetésére tervkészítés.
Kostyál képviselő kérdésére
közölték, az 5-ös iskola helyze
tének rendezésére februárban
visszatér a testület.
Cserhalmi László javaslatára
automata meteorológiai állo
más telepítését vizsgálja a VFB.
Az önkorm ányzat által
létrehozott alapítványokról ka
pott a következőkben tájékoz
tatást a testület. A polgármes
ter egy kérdésre írásban ad
majd választ, mikor üléseztek
ezek vezetőségei.
Ezután az oroszlányi Önkén

tes Tűzoltó Egyesület számolt
be munkájáról. A vita során
kiderült, hogy évekig nem volt
alakilag és tartalmilag jó a
működésük. Az új elnök Németh Sándor - munkájának
is köszönhetően javultak a
lehetőségei az egyesületnek.
A következőkben folytatódott
a bevezetőben megkezdett polé
mia. A demokratikus ellenzéki
képviselők által jegyzett módo
sítójavaslatokat, melyek a tes
tületi munka hatékonyságát
növelnék, a koalíciós pártok
képviselői elutasították.
A vita menetében több mint
egyórás egyeztető szünetet
tartottak, de ez sem vezetett
eredményre. így a Magyar
Szocialista és Munkáspárti
koalíció előterjesztését vették
elő. Az ellenzéki és koalíciós
képviselők továbbra is ellent
mondásban voltak arról, hogy
ki, mikor mondott le, illetve ki
lehet-e zárni egy képviselőt az
akarata ellenére.
A polémia végén az előter
jesztők visszavonták javasla
tuk egy részét, s csak a pénz
ügyi bizottságra vonatkozó
részeket tették fel szavazásra.
így szakértőkéntVarga János
és Balogh György képviselők
lettek a bizottság új tagjai.
Az ülés végén zárt tárgyalást
tartottak, de most sem tudtak
dönteni a M ATÁV-hitelek
eladásáról.
Molnár Ferenc

-KI és miért?
a GB-t?
-Mennyi az annyi?
Az OBSK adóssága
-Egymást szeressétek!
-Értelmesen élni?
Szégyenük, ha adnak
-Méla és Laza újra itt
Megszüntetnék
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Miért akarják megszüntetni a GB-t, ha az elnök szerint jól működik?

Ki akarja megszüntetni a Gazdasági Bizottságot?
5 vagy 43 millió az OBSK adóssága?
Per alatt az OBSK
Az Önkormányzat Gazda
sági Bizottsága és az OBSK
körüli történések élénken
foglalkoztatják a közvéle
ményt. M etzger Gyula az
OBSK ügyvezető elnöke és
az Önkormányzat Gazdasá
gi Bizottságának elnöke,
települési képviselő. Vele
beszélgettünk a bizottsági
munkáról, az OBSK tevé
kenységéről.
- Mivel foglalkozik a GB?
- Az Önkormányzat Szer
vezeti és Működési Szabályza
tában fogalmazódtak meg fel
adataink, ezen kívül minden
olyan kérdéssel foglalkozunk,
amellyel a polgármester a GBhez fordul, vagy mi vállaljuk az
adott téma gondozását. Vannak
intézményes jogosítványaink,
mint pl. a vagyonrendeletben
szereplő egyetértési jog, de
alapvetően az önkormányzati
testület munkaterve határozza
meg éves programunkat.
- Milyen összetételű a
bizottság?
- A települési képviselők
közül pártközi megegyezés
alapján állt össze a bizottság
1995 elején. Egy külső tagságot
a helyi IPOSZ delegáltja tölt
be, Erős Ferenc. További tagok
Varga Sándor, Huber Antal és
Lazók Zoltán.
- Önnek milyen végzettsége
van?
- Acélszerkezeti technikus és
a TF-en szervezés szakon
végeztem.
- Milyen érzéssel vállalta el a
GB vezetését?
- Meggyőző volt, hogy azokkal
a képviselőkkel kell dolgozni,
akiket a választók bejuttattak
a testületbe. Én magamat a
választásokat megelőzően a
Művelődési és Sportbizottság
ba terveztem volna, de vannak
autodidakta képzettségeim,
ismereteim, 1993-tól vállal
kozói igazolványom (mellékfog
lalkozásként), és számíthattam
a többi képviselő és külső tagok
támogatására is. Úgy gondo
lom, az elnöknek elsősorban
érdekegyeztető, tárgyalás le
vezető, információgyűjtő szere
pe van, s ezt el tudom, ill.
megkísérlem ellátni.
- Mit tart eredménynek az
elmúlt évből?
- Ebben a munkában nem le
2

het a sporthoz ha
sonlóan konkrét cé
lokat kitűzni. Álta
lában alapvető tö
rekvésünk termé
szetszerűleg a tes
tületi, polgármes
teri döntések elő
készítése. A bizott
ság munkája jól ki
alakult, tartalmas
m u n k a te r v ü n k
van. Próbálunk az
Ö n k orm án yzat
által kialakított
elvek szerint mű
ködni. A láírási,
szerződéskötési jo
gunk nincs. A bi
zottságijavaslatok,
jegyzőkönyveink
alapján a polgármester eldöntheti,
hogy miként viszo
nyul egy-egy ügy
höz, figyelem be
veszi-e a vélemé
nyünket vagy sem, nyilván az
említett jogosítványok szerint.
A feladatunk alapvetően a
város vagyonával való jó
gazdálkodás elősegítése.
Kérdés, hogy milyen ha
táskört kapunk ehhez. Persze
lehetnek viták a bizottsági
hatáskörökkel kapcsolatban.
Például márciusra tervezzük
az Önkormányzat gazdasági
programjának felülvizsgálatát.
Ez valószínűleg sok elfog
laltságot jelent, s kevésbé
tudunk mással foglalkozni. De
a hatáskört illetően minden
bizottság részvételére szükség
van. Összegezve eredménynek
tekinthetjük, hogy a GB mun
katerve szinte teljes mértékben
megvalósult, javaslataink a
testületben és a polgármester
nél többnyire elfogadottá
váltak.
- Előfordult olyan, hogy az
Önök előterjesztését visszadob
ta a testület, illetve a polgármes
ter elégedetlenségét fejezte ki a
bizottság munkájával kapcso
latban?
- Én nem tudok ilyenről.
- Említhetem a Takács I. úti
sorházak telekár megállapítá
sának ügyét.
- Akkor nem voltam itthon, a
polgármester kezdeményezett
egy terven kívüli tárgyalást.
Nem a GB, s nem az én hibám,

hogy úgy sikeredett az a
napirend. Csak megjegyzem:
nem szerencsés, hogy távol lévő
képviselő nevéveljelennek meg
előterjesztések.
- Mit tudott értékesíteni a GB
a város vagyonából?
- Ez a Vagyonhasznosító
Iroda feladata. Mi csak véle
ményezzük az előterjesz
téseket, pl. az említett vagyon
rendelet szerint. Egyébként a
város költségvetése a meghatá
rozó abban, hogy milyen mér
tékű vagyonértékesítésre van
szükség. Sajnos elég hosszú
időre volt szükség, hogy megis
merhessük az Önkormányzat
tényleges vagyoni helyzetét, s
ez még talán ma sem teljes.
Kérdésében mintha az lenne,
nem ért egyet azzal, hogy a GB
jól működik.
- Erről nincs szó, én nem
minősíthetek. Nekem csak a
kérdezés joga adott.
- Van egy ilyen közmondás,
hogy “a partizán tevékenységét
az utókor ítéli meg”.
Felelősséggel ma nem jelent
hetem ki, hogy jól dolgozunk-e,
vagy sem.
- Mi a véleménye arról, hogy
a GB működése, léte viharokat
kavar a testületben?
- Amikor a polgármester
értékelte a bizottságok mun
káját, a munkaterveket, a GB

mindig jó minősítést kapott.
Decem berben kaptam egy
levelet a Közigazgatási Bizott
ság elnökétől, Cserhalmi Lász
lótól, melyben kérte a GB véle
ményét a V árosfejlesztési
Bizottsággal való összevo
násról. Nyomós indoklás nem
történt, csak az átfedésekre
hivatkozott. A bizottsági fela
datkörök elosztásakor egyértel
mű volt, hogy a GB rövid távú
és elsősorban gazdálkodással
összefüggő, míg a VFB a hosszú
távú és inkább műszaki, épí
tészeti, infrastrukturális kér
désekkel foglalkozik. Ez a mun
ka hatékonyságát növeli.
Amennyiben az átrendezés
célja a nagyobb hatáskör meg
szerzése, akkor ott baj van.
- Tárgyalt e témáról a
p o Igármes térré l ?
- Beszélgettünk, de nem
hangzott el olyan vélemény,
amely a bizottsági összevoná
sokhoz alapos indok lett volna.
Amennyiben valaki változtatni
szeretne, mondja meg világo
san az okot, ill. az érvelése
pontos legyen. Engedje meg,
hogy ne én találgassak ebben a
kérdésben.
- Decemberben a polgármester a Közigazgatási Bizott
ságon keresztül, most az “ellen
zék” vetette fel a megszünte
tésüket.
- A mostani pártközi tárgya
lásokon a polgármester - tudo
másom szerint - ellene volt a
GB és VFB összevonásának,
sőt a Pénzügyi Bizottság velünk
történő kibővítésével sem értett
egyet. A bizottságok kialakí
tása előtt lehetett szerintem
aktuális kérdés a struktúra.
Ma már, amikor a dolog meg
szem élyesített, bárm ilyen
egyetértő vagy ellenző véle
mény gondot jelenthet. Ha
például elfogadom a változta
tást, mondhatják, akik megvá
lasztottak, hogy megfutamod
tam, hogy nem akarok dolgozni,
hogy nem teljesítem, amit
vállaltam.
- Még mindig nem válaszolt
arra, vajon miért vetődhetett
fel a polgármesterben az össze
vonás gondolata, még az
“ellenzéki” pártok előtt?
- Erről őt kell megkérdezni.

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
Neki is lehetnek ötletei, elkép
zelései.
- Mi a véleménye a jelenlegi
önkormányzati eseményekről ?
- Ultimátummal nem lehet
mit kezdeni, márpedig - úgy
értesültem - ez történt. Az
Önkormányzat összetételét a
választók alakították ki. Ezt
az eredményt lehet különfé
leképpen értékelni, magyaráz
ni, felfogni. Mindenesetre én
csak tiszta és világos indoklást
tudok elfogadni.
- Beszéljünk a sportról, az
OBSK-ról.
- Nem vagyunk se jobb, se
rosszabb helyzetben, mint a
magyar sport. Nincs meg az
ígért sporttörvény, de nonprofit
törvényünk sincs. A rendszerváltást követően megszűnt az
SE-k bázisvállalatok által
történő támogatása. Ez velünk
együtt mintegy 1800 sport
egyesület gondja. Nálunk a
bánya felszámolását követően
nem lehetett a korábbi támoga
tást fenntartani. 1989-től a
fokozatosan csökkenő finanszí
rozás természetszerűleg maga
után vonta az OBSK tevékeny
ségének az anyagi lehetőségek
hez történő igazítását. Arra tö
rekedtünk, hogy a szakosztá
lyaink fennmaradjanak, s a
sportlétesítményünket üzemel
tessük, gondozzuk.
Mekkora az OBSK
adóssága?
- A mi tartozásunk vitatott,
szerintünk 5,1 millió, a TB
szerint 43 millió. 1992-ben
felvetődött, hogy törlik a sport
adósságait, de 1993-ban az
országgyűlés csak az APEH
adósságok elengedését szavaz
ta meg. A TB adósságok ügye a
mai napig rendezetlen. 1800
egyesületnél lehetne végrehaj
tást folyamatosítani, ebből 59
SE van, amelynek 50 millió
feletti az adósság-állománya.
Jelenleg perünk van folya
matban a TB fizetési meg
hagyása ellen, melynek 1.
fordulóját megnyertük, s a
folytatás kilátástalan. Vélemé
nyem szerint ez az egész ügy
megér egy külön fejezetet,
hasonlóan a sportlétesítmény
körül történtekhez.
- így igaz, de a város lakóinak
- véleményem szerint - joga van
megtudni, mire fordították az
általuk befizetett adóforintokat.
Az én szerepem a kérdezés jogá
nak gyakorlása. Természetesen
szívesen veszem, ha visszatér
hetünk részletesen is egy külön
cikk keretében e kérdésekre.

- Szívesen állok rendel
kezésére.
- Az új sportegyesület
megalakulása a legnagyobb
titokban történt, ami mende
mondákra ad lehetőséget.
- Ezt nem így látom. Min
denkinek joga van egyesületet
alapítani az egyesülési törvény
szerint, s ehhez bárki csatla
kozhat a törvényben meghatá
rozott feltételek alapján. So
kaknak többször is elmondtam
az elmúlt években, hogy milyen
gondjai vannak az OBSK-nak,
s hogy mit lehet tenni. Sőt,
m egpróbálkoztunk önálló
footballklub létrehozásával is.
Kértük az összefogást, javas
latokat a sportágak, szakosz
tályok működtetésére. Nem
történt meg, s most, amikor
létrejött az OTSC, többen
értetlenkedtek, pedig bárki
felvállalhatta volna a neki
tetsző sportágat. A polgármes
ter az OTSC-t bízta meg ja
nuártól a sportlétesítmény üze
meltetésével, mert így talán
nem jut arra a sorsra, mint
néhány más objektum. Az
OTSC ezért felvállalta a
működő szakosztályok további
gondozását, amennyiben ők is
úgy gondolják.
- Az Ón és Dán Károly neve
hangzik el, mint a leendő vezető
neve.
- Én többről is hallottam.
Magam akkor vállalom a
vezetést, ha pályázat lesz, s azt
megnyerem.
- Köszönöm a beszélgetést, s a
közeljövőben
a sporttal
folytatjuk.
Molnár F.
Cserhalmi Lászlótól meg
tudtuk, hogy az általa vezetett
bizottság Székely Antal pol
gármester felkérésére vizsgálta
a GB megszüntetésének, illetve
más bizottsággal való össze
vonásának lehetőségeit.
A GB 10 előterjesztéséből
8- at fogadtak el, kettőt eleve
visszavontak.
A VFB 10 előterjesztéséből
9- et fogadtak el, visszavont
előterjesztésről nincs adat.

-Szüksége van
hagyományos vagy
önindigós kivitelű
nyomtatványra?
-Céges levélpapírt
szeretne, akár több
színben?

Együtt
“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek!”
/Jn. 13:34./
1996. január 14-21. között
fontos esemény tanúi lehettünk
mind nagy egyházi, mind gyüle
kezeti szinten. Ebben az idő
szakban lett megrendezve az
idei “Ökumenikus imahét”.
Ebből városunk is kivette a
részét. Hétfőtől szombatigminden este 18 órakor más-más
felekezet templomában gyüle
kezett a hívők serege, hogy
felekezeti különbségek nélkül
hallgassák Isten Igéjét, s
fohászkodjanak a keresztyén
egység megvalósulásáért. A
szolgálatokat római katolikus,
evangélikus, baptista és refor
mátus igehirdetők végezték, s
hisszük, ezen alkalmak során
valóban közelebb kerültek egy
máshoz a különböző felekeze
tekhez tartozó keresztyének.
Mi is az az ökumené? A keresztyénség szinte rögtön,
indulása pillanatában külön
böző irányzatokra bomlott.
/Korintus/ A fő dologban, Isten
bűnbocsátó kegyelmének
Krisztusban való megjelené
sében ugyan egyetértettek, ám
voltak kisebb hitformák,
amiben eltért a véleményük.
Az első komoly szakadás a
keleti és a nyugati egyház szét
válása volt 1054-ben. Megvolt
ugyan a tanbeli “casus belli”,
ám a szakadás valós oka in
kább az egyházpolitikában,
Róma és K onstantinápoly
ellentétében keresendő. Aztán
a XVI. századi reformáció
meghozta a nyugati egyház bel
ső szakadását, s ezzel egy azóta
is tartó folyamat indult el. A
középkor egyházának abszolút
hatalma alól való kikerülés, a
felvilágosodás, az ébredések és

-Szolgáltatásának,
termékének ismertetőt
akar készíttetni?
-Üdvözlőkártyára,
meghívóra van szüksége?
-Könyvet óhajt kiadni?
-Régi könyvét,
szakdolgozatát szeretné
beköttetni?

a liberalizmus magával hozta
egy sor kisebb-nagyobb egyház
létrejöttét. Manapság már
számon tartani is nehéz, meny
nyi felekezet, egymástól külön
böző közösség van a világon.
Ebben a században indult
hódító útjára az ökumenizmus.
Ennek a mozgalomnak célja,
hogy a felekezetek közötti
különbséget csökkentse, erő
sítse a keresztyének közötti
összetartást, felmutassa a már
csaknem elfelejtett egységet.
Sok ellenállást kellett legyőzni,
mire eljutottunk idáig, hogy
tudunk közös istentiszteleteket
tartani, és adott esetben egy
ségesen fellépni. Ám ez még
nem a cél. Az lenne az igazán
szép, ha meg tudnánk való
sítani a keresztyén egységet,
persze a felekezeti értékek
megtartásával. Ennek eszköze
pedig a szeretet. Ha úgy tudjuk
majd szeretni egymást, ahogy
Krisztus szeretett bennünket,
akkor nem lesz többé gond
eltűrni, sőt elfogadni a másik
másságát. Hisszük, hogy Isten
segít minket ebben, s hogy egyegy ilyen alkalom is, mint ez az
ökumenikus imahét volt,
közelebb visz minket e tervek
megvalósításához.
Sugár Tamás
V. éves teológiai hallgató

Bálásruha vásár!
Osztrák, német,
svájci importból,
kiváló minőségben
1996. február 7-én
a Művelődési
Központban.
Mi mindezt
elkészítjük Önnek
1996-ban is!
MONTÁZS NYOMDA
Oroszlány, Felsőtelep
» (3 4 ) 361-122/ 25-71
S fax ©
(34) 361-122/ 14-14 j
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Kell nekünk a kultúra, az értelmiség?

Nem kőtelező áldozattá lenni
Több mint százan egyetemen, főiskolán a városból.
Mi lesz velük?
A Magyar Kultúra Napja
alkalmából a kultúráról, a
művelődési szokásokról, in
tézményi rendszerünkről,
az értelmiség szerepéről, a
politikai kulturáltságról, a
politika kulturáltságáról
beszélgettünk a Művelődési
Központ és Könyvtár igaz
gatójával, Szabolcs András
sal.
- Milyenek a művelődési
szokásaink ?
- Valamilyen formában min
denki művelődik. Van, aki ott
hon, van aki az intézményi kí
nálatokból választ, s van, aki
más baráti körben, egyéb
módon vesz részt a kulturális
életben.
A mi kínálatunkból sokan
választanak, hiszen az 1995-ös
évben több mint kétszázezer
résztvevője volt programjaink
nak, s ebben nincsenek benne
a vásárok látogatói.
Nőtt a könyvtárba beiratko
zottak száma. 1995-ben már
2018 beiratkozott olvasónk volt
a felnőtt könyvtárban. A gye
rekkönyvtár olvasóinak száma
1112 fő.
- Mely korosztály já r a
könyvtárba?
- Főleg a nyugdíjasok, de
‘95-ben 625 tanuló, ebből 421
középiskolás, 86 szakmunkásképzős, és 118 felsőoktatásban
részt vevő olvasónk volt.
- Szükséges a kultúra
házába beengedni a bála
butikosokat?
- Ameddig sokan csak az
általuk kínált portékák vásár
lására képesek, addig igen.
A Művelődési Központ
alapító okiratában benne van,
hogy a városban hiányzó ellá
tások pótlása. Ez pedig ebbe
belefér. Igaz, ez bevételt is
jelent.
Amikor a vásározók jönnek,
meg kell nézni, kik jönnek ide
vásárolni. Akik egyébként fa
nyalognak, hogy miért enged
jük be ezeket, maguk is itt tur
kálnak, vásárolnak olcsó árut.
A Vöröskereszt, a Reformá
tus Nőszövetség itt végzi a
gyűjtéseket, szétosztásokat. Mi
közösségi ház vagyunk.
- Közösségi ház, de mennyire
a kultúra háza?

- El kell jönni, tapasztalni
lehet. Egyetlenegy öntevékeny
kulturális csoport jelentkezését
nem utasítottuk el, amikor
helyet kerestek. Nálunk a
biogilisztásoktól az amatőr
művészeti együtteseken át a
nagycsaládosokig mindenki
otthont talál, kultúrált kör
nyezetben.
- Mennyi csoport működik
Önöknél?
- Több mint 30 közösség
veszi rendszeresen igénybe a
házat, s ehhez társulnak az
alkalmi csoportosulások.
- Az eddigiek alapján mint
ha a középkorosztály kevésbé
látogatná a házat.
- Pedig ők adják a színház
és a kiállítások látogatóinak
többségét. A világon mindenütt
az a tendencia, hogy a középkorosztály a család megél
hetéséért, a pénz után rohan.
Kiegyensúlyozott polgári éle
tet kell élnie, biztos anyagi

háttérrel, hogy aktívabban
kapcsolódjon be a kulturális
életbe. Persze lényeges a csa
ládtól örökölt értékrend, és a
belső igényesség is.
- N incs Oroszlányban,
ebben a “vörös” városban
pejoratív értelme a polgár
kifejezésnek?
- Nálam nincs. Kevés pol
gárral lehet találkozni, ez igaz.
Polgár az - többek között -,
akinek vannak tartalékai,
m árpedig Oroszlány egy
szegényedő város.
- Egy szegényedő városban
miként lehet egy kulturális
intézményt fenntartani, prog
ramokat szervezni?
- Programot korlátlan szám
ban lehet összeállítani, mert
az emberek ideje megnöve
kedett. A fizetőképességgel
azonban már baj van.
Amikor ingyenesen vagy
kedvezménnyel szervezünk egy
rendezvényt, nagy az érdeklő

dés, de ha a tényleges árhoz kö
zelítő árat kérünk, már jelen
tősen csökken az érdeklődés.
így az önkormányzat fele
lőssége nő ezen a területen is,
mert nagy társadalmi rétegek
kulturális leszakadását kell kellene - megakadályozni.
- Képes erre a város vezetése ?
Van erre pénz?
- Ennek ők a megmond
hatói. Mi - amennyire lehet segítünk magunkon. Támoga
tókat keresünk, csaknem milli
ós nagyságrendű az az összeg,
amit pályázatokon nyerünk.
- Áru lett a kultúra?
- Mindig is az volt, de speci
ális áru. Van eszmei értéke, és
van pénzbeni értéke. Azonban
a kultúra belső lényege nem
válhat árúvá.
- Van-e mecenatúra a
városban?
- Az újgazdagok még nem
érzik társadalmi kötelessé
güknek, hogy adjanak. Nem ér
zik társadalmi súlyukat, fele
lősségüket.
Persze vannak kivételek, de
valamiért ők sem akarják, hogy
nyilvánosságra kerüljön a ne
vük. Mintha szégyen lenne,
hogy a közösségnek adnak.
Talán társadalmunk ma még
nem úgy fogadja ezeket a gesz
tusokat, áhogyan azt kellene.
Ezért nem akarják nevüket
adni egy-egy felajánláshoz.
Nálunk aki jót tesz, azt sem
becsüljük meg, méltatlan meg
jegyzéseket tesznek rájuk.
Furcsa, fejtetőre állt világ
ban élünk.
- Beszélhetünk-e a városban
értelmiségről?
- Értelmiség? Statisztikai
tény, hogy van.
- S ténylegesen?
- Betölti-e a hivatását, ez
már kérdés lehet. Az, hogy
társadalmi hivatását mi okból
tölti vagy nem tölti be, az sok
mindentől függ. Szerintem
mint értelmiségi réteg nem tölti
be. Tisztelet a kivételnek.
Vannak
gyógyszerészek,
tanárok, műszakiak, agrárszakemberek, akik élik az ér
telmiség életét, de ők kevesen
vannak.
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról
■ Ebben a munkásvárosban,
mintha szégyen lenne értelmi
séginek lenni.
- Az identitástudattal van
nagy baj, ha ez a kérdés így
felmerülhet. Talán a jó példa
kevés.
A polgári értékek nincsenek
a helyükön, a polgárosodás
folyamata lassú nálunk.
- Egy olyan városban, mely
szocialista város volt, s bizonyos
értelemben ma is az, nem rossz
csengésű a polgárosodásról
beszélni?
- Nem, mert polgári tár
sadalomban, jogállam ban,
demokráciában élünk, választ
juk vezetőinket.
Ugyanakkor itt a múlt nyű
gével, örökségével jobban ter
helt ez a város. Kevesebb a pol
gári hagyomány, mint a közeli
Móron, vagy Tatán. Városunk
eredetileg is, mint “csinált”
város gyökértelen, nincsenek
hagyományai.
- Mire lehetne képes az
értelmiség városunkban?
- A lehetőségek megtalálá
sában, a mielőbbi demokra
tikus átalakulás megvalósítá
sában, a város kitalálásában.
- Egyáltalán, kíváncsi-e
bárki a másik véleményére,
m eghallgatjuk-e egym ást?
Mintha az utóbbi időben
agresszívebb lenne a hatalom a
véleményekkel szemben. Lehete ilyenkor azt kívánni, hogy
keressék a. lehetőségeket?
- Az értelmiség nem lehet
tekintettel ilyen megfonto
lásokra. Attól értelmiség, hogy
vállalja az értékek teremtését,
azok közvetítését, és él a város
ban példamutató módon. Ez
nem lehet számára megfontolás
tárgya, még ha büntetik is
ezért, ezt kell tegye.
Hogy van-e fogékonyság a
város lakóiban a szellemi érté
kek iránt? Nehéz erre vála
szolni. Ez a város az ország
kicsiben.
Nálunk az értelmiség zö
mében elsőgenerációs értelmi
ség. Magukban és maguknak
is meg kell teremteni az értel
miségi létformáit. Meg kell
teremtenie magát. Ehhez kelle
ne külső segítség, inspiráló
környezet.
Nos, nem biztos, hogy a
zömében kétkezi munkások
által lakott városban az értel
miségiek által preferált értékek
elfogadásra találnak.
Illuzórikus ezt elvárni.
- Ezzel városunk nem marad

azon a kulturális szinten, ahol
van, illetve nem süllyed mé
lyebbre? Jelenleg is elmennek a
városból azok, akik komoly
értelmiségi életet akarnak élni,
hiszen ez a város intoleráns
velük szemben.
- Vannak kibocsátó városok,
ahol mindig több értelmes,
tehetséges ember születik,
nevelkedik, tanul, mint arnenynyinek helyet, elfoglaltságot,
méltó környezetet képes
teremteni. S nem biztos, hogy
a vezetés szándékán múlik ez.
Lehet ez elsősorban gazdasági
törvényszerűség is.
Én úgy gondolom, hogy
Oroszlányban nincs baj a
kultúrával, mert nő a kultúra
iránti igény, nő az áldozat
készség a lakosságban.
A városban töm egesen
iratják be a szülők gyermekei
ket a zeneiskolába, balettra,
pedig ez nem kötelező, de
tudják, hogy ez kiteljesíti az
emberi életet.
Városunknak vannak el
származott tagjai, akik a hazai
és a nemzetközi kulturális,
gazdasági életben kiemelkedő
szerepet játszanak. Velük
mindenképpen kapcsolatot kell
tartani, őket is példaképeknek
kell tekintenünk.
- Ez igaz, de sem az előző
kurzus, sem a mostani mintha
nem lenne kíváncsi az elért
eredményekre, nem találkozik
az értékek alkotóival.
-Ez csak részigazság, hiszen
az Oroszlányi Baráti Körnek
ez az egyik vállalása.
Az emberközeli kapcsolattartás hiányzik, s ez a városvezetés feladata kell legveir.
Nem protokolláris, hanem
lehetőség szerint a hétköz
napok szintjén kellene hasz
nosítani a szellemi képességeit
ezeknek az embereknek.
- Az anyagi és a személyi
feltételeken túl a politika a
legjelentősebb befolyásolója a
kultúrának.
- A rendszerváltás óta a
politika direkt módon nem
foglalkozik a kultúrával. Ná
lunk nem használta még senki
politizálásra a kultúrát. Lehet,
hogy a kultúra kikerült a poli
tika érdekszférájából?
Nálunk nem a politika
szolgálóleánya a kultúra.
A kultúra az ún. örök érté
kek világát jelenti, a politika
pedig megcsinálja a minden
kori vargabetűit érdekeinek
megfelelően.
A kultúra ugyanakkor a
hétköznapok kötőanyaga, a
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mód, ahogyan élünk, s lényeges
eleme az egymás megszólítása,
a másság, az ellenvélemények
eltűrése.
Ez a két szféra találkozási
pontja s ez egyúttal a politikai
kultúránk fokmérője is.
- Toleránsak vagyunk
ezekben?
- Nem igazán. Nálunk min
denki meg van győződve a maga
igazáról, sok esetben meg sem
hallja a másik véleményét, s
így az értéket ritkán fedezi fel
a másik mondandójában.
- Némelyek szerint mintha
új inkvizíció jönne létre. Aki
nem ért egyet a másikkal, a
hatalommal, azt elnémítják. Ki
lehet heverni egy intoleráns
kurzust?
- Mindent ki lehet heverni.
- De milyen áldozatok árán?
- Nem kötelező áldozatot
hozni vagy áldozattá lenni.
Nem kényszeríthető egy szabad
polgár arra sem, hogy behó
doljon a mindenkori hatalom
nak. Legyen civil kurázsi az
emberekben. Ez egy kis város
ban egzisztenciális okokból elég
nehezen vállalható. Mégis azt
mondom, hogy az ember ne
kapaszkodjon görcsösen a saját
székéhez. Szolgálhatja más
ként is a közösséget, más
módon is, adott esetben.
Mert nyertesek, s vesztesek
az életben mindig vannak. De
aki pillanatnyilag nyertesnek
látszik, abból még igazi vesztes
válhat a játszmák végén, mert
senki nem lehet öröktől fogva a
nyertes oldalon, bármennyire
is igyekszik. A legnagyobb
vesztes az, aki az önbecsülését
veszti el.
MAGÁNNYOMOZÁS
Információs szolgálat,
eltűntek felkutatása.
T&T Magánnyomozó Iroda
2842 Oroszlány, Pf. 4

DIÁK HÍREK
A 4.sz. Általános Iskola a
Honfoglalás 1100. évfordulója
alkalmából városi rendezvény
sorozatot hirdetett, amelynek
részeként a rajzolni szerető
gyerekek mérhették össze tu
dásukat. A pályázatra beérke
zettmunkákat a 4.sz. Általános
Iskola aulájában tekinthetik
meg az érdeklődők február vé
géig. A kiállított rajzokat nagyörömmel nézte végig a zsűri. A
gyerekek magyar és történelmi
tanulmányaikat nagyon szépen
tudták megfogalmazni képi
nyelven. Színvonalas, hangula
tos alkotások születtek, sok vi
dám, ötletes, nagyszerű fantá
ziával. A nem díjazott rajzokat
is dicséret illeti, az is szép
eredmény, hogy a munkák
kiállításra kerültek.
Január 22-én került sor a
történelm i
vetélkedőre,
amelyen a felső tagozatosok
versenyeztek. A verseny igen
színvonalas volt. A résztvevők
lelkesen oldották meg a
nehezebbnél nehezebb fela
datokat. Köszönetét mondunk
a felkészítő tanároknak és a
versenyfeladatokat összeállító
pedagógusoknak. Arendezvény
utolsó perceiben szoros
küzdelem alakult ki arésztvevő
csapatok között.
A történelmi
verseny
eredménye:
I.
4. Sz. Általános Iskola
II. Gyermekotthon
III. Ságvári Endre Általános
Iskola
A rendezvénysorozat a 3-4.
osztályosok mondamondó
versenyével folytatódik, amiről
a későbbiek során tudósítunk.
Bajusz Regina

3 PONT <5*.
Horgász-, játék-, sportbolt
^ H o r g á sz te lsz e r e llitk , ' elő csalik
agy választékban kaphatók!
ársasjátékok, babák, építő- és
még sok-sok játék.
Sporteszközök.

réssé

a 3

Rákóczi

PONT

boltot

üti üzletsoron.
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Állást kínál?
*!

Lakossági

*

Művelődési Központ
és Könyvtár

apróhirdetést

MARKETING, OKTATÁS, Ni/OMDA

óhajt feladni?

Oroszlányban a
Fürst S. u. 13. sz. alatt.
® 361-122/14-14

A KÉTHETES
ingyen közli

Válasszon téli-tavaszi ajánlatainkból!

ezen hirdetéseit.

Kül- és belföldi utazási katalógusok,
helyfoglalás!

Nálunk a
vállalkozóknak

Ne feled je!

is megéri

P^OCO0?| A PRO COOPRT-VEL JÓL JÁR!
AKCIÓ!

hirdetni!

Rendkívüli akciós ajánlatunkkal várjuk kedves vásárlóinkat,
viszonteladóinkat a PRO COOP Rt. 31. sz. oroszlányi
üzletében (Táncsics u. 42.)
Kristálycukor 1/1 kg
86.“B ” rizs 1/1 kg
135.Kristálycukor lédig
84.Gyermelyi finomliszt 49.90
Parcúkor 1/1 kg
99.Száraztészta 2 tojásos
0,5 kg
69.50
Mokkacukor 1/1 kg 115.Száraztészta
8
tojásos
Vénusz étolaj 1/1 I
163.0,25 kg
47.50
Floriol étolaj 1/1 /
185.“/I ” rizs 1/1 kg
145.Sajtos tallér 180 gr 55.-/db
llyen akciót nem lehet kihagyni!

■ Örömmel értesítjük
i_Tiií_k
kedves
mpöHEHTK/ vásárlóinkat, hogy
L ls rC
/
a Nemes Hentesnél
még mindig a tavalyi áron
kínáljuk termékeinket.
Sertés-, marha-, barom fihúsok
nagy választékban, és
kocsonyahúsok állandóan
kaphatók.
sertéscomb
sertés lapocka
rövidkaraj
kolozsvári
szalonna
sertés köröm
zsírszalonna

-ödOÁ

-m f.-T45Á

530.520.540.640.150.120.-

Várjuk kedves vásárlóinkat!
(í

V

KÉTHETES
az ingyenes lap.

,

J

Már most
megrendelheti
ballagási
meghívóit.
Könyvkötészetünk
újjávarázsolja
régi könyveit.
MONTÁZS
Nyomda
Oroszlány, Felsőtelep

S 361-122/25-71
S fax ©
361-122/ 14-14

A PANEM
CIPŐBOLTBAN
(PETŐFI S. U. 31)

3 0 -4 0 -5 0 % -O S
ÁRENGEDMÉNYES

3-án 1900 Nemzetiségi bál
6-án 1745 TOP film
DREBB BÍRÓ (16 éven felüli)
színes amerikai akciófilm
10-én 1745 TOP film
ELVARÁZSOLT ÁPRILIS
színes amerikai filmszatíra
13-án 17°°CIVIL FÓRUM
13-án 1745 TOP film
LEÓN A PROFI (16 éven felüli)
színes francia thriller
15-én 1900
Bérletes színházi előadás
L IL IO M F I
17-én 1745 TOP film
JÁTSSZ A TÚLÉLÉSÉRT
színes amerikai akciófilm
17-én,
18-án
900- 1800-ig
MISZTÉRIUMOK BARÁTI
TÁRSASÁGA által szervezett
tanfolyam. Tanfolyamvezető:
Tálas László
20án 174S TOP film
SEGÍTSÉG, CSALÓ!
színes francia filmvígjáték
21én 1000 Ovi mozi
LUDAS MATYI
színes magyar rajzfilm
23án 1400, 1745 BABÉ
színes szinkronizált amerikai
filmvígjáték
24én 174\ 1945 TOP film
MORTAL KOMBAT
(10 éven felüli) színes amerikai
akció-kalandfilm
27-én 1745, 1945 TOP film
HIRTELEN HALÁL
(16 éven felüli)

386-os, 486-os számító
gépek, nyomtatók, CD
meghajtók, programok,
CD lemezek 1996-ban is
a TRANSMIT POWER
Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

TÉLI VÁSÁRI
M OST SS
ÉRDEMES
BETÉRNIS

M

g
▼

Elérhető áron,
elérhető az álom!

OROSZLÁNYI

H uher
ÜZLETHAZ
Dekton-in diszperziós
falfesték

PANEM
DISZKONTOK
a M óricz Zsigmond u. 31.
és a Fürst S. u. 22. sz. alatt!

Dekton-in 3 kg 598.Dekton-in 8 kg 1188.Dekton-in 25 kg
33 72.Tapétavásár 1 0 -3 0 %

A PANEM Bt. boltjaiban
hentesáru nagy
árengedménnyel
kapható!

kedvezménnyel.
M űpadló 2 m-es
1735.Gem ini 2,5 1
Gemini 4 1
K nauf

1758.2627.-

csem p era

gasztó (belső) 25 kg
833.K nauf

csem p era

régi ár új ár
300.Párizsi
340.560.Virsli
510.Zalai felv.
520.- 470.500.Víkend felv. 520.330.Kenőmájas 360.400.Fokhagymás 440Olasz felv. 490.- 420.Főtt császárh.750.- 640.Füst. comb
860.-

gasztó (külső) 25 kg
1008.K n au f fuga
10 kg

1147.-

Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig
53"-19°"
szombaton: 6nü-1200
vasárnap: 7#0-100"

v e g y iá r u

O ro s z lá n y Rt.
Oroszlány
Táncsics M. u. 59.
O T T O D IS Z K O N T

KERESKEDELMI KFT.
Oroszlány, Táncsics M. u. 87.
S fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

új ajánlatai
Üveges zöldborsó 540gr.
89.50
Üveges zöldbab 540gr.
89.50
Naturlecsó 680gr. 119,00
Zöldborsófőzelék kolbásszal 400gr.
89.00
Löncshús 70gr.
25,00
Karaván kávé 250gr. 299,00
Wiener Extra vákuumos
kávé 250gr.
269,00
Papírzsebkendő 1Odb-os
9,00
Papírzsebkendő 1OOdb-os
79.00
Colgate fogkefe
99,00
Kimért törmelékrízs
78,00/kg
Crepto 8db-os
179,00

Elli mosogató 11
Ecos sampon 1 1
Ecos tusfürdő 1 I
Ecos folyékony
szappan

106.216.216.-

Nálunk mindent megtalál,
térjen be hozzánk!
A M Ű F É M termékeit 1996-ban
is megengedheti magának!

KROKI

szerelvényüzlet
Fürst S. u. 31.
®

362-662

Megrendelő
Alulírott megrendelem az oroszlánja KÉTHETES lapot 1996.
...................................... -tői egy évre (fél évre, negyedévre)
.......... példányban.
A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelezni.

Alap házhoz szállítási díjával a triatlonos fiatalokat támogatom!

A házhoz szállítási díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft,
negyedévre 65.-Ft).
Név: ..........................................................
Cím: ..........................................................
Oroszlány, 1996...............................
Aláírás:.................................................
Amegrendelőt kérjük a szerkesztőségbe vagy a triatlonosoknak
visszajuttatni.

Köszönjük!

Fenyőfűrészárú import
Külkereskedelem
Kereskedelmi ügyletek lebonyolítása
Vámügyintézés
Képviselet-vállalás
Németnyelvű levelezés, tárgyalás

TOP-TMAB3E
EXPORT-IMPORT KFT,
8 0 0 0 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel/fax: 2 2 /3 2 8 -5 6 1

206.-

Persil 2,4 kg+ajándék
796.Silan öblítő
koncentrátum
270.Denise öblítő
298.Trinát fehér 1 1
Trinát fehér 5 1

KÉTHETES

726.-

3280.Gemini parkettalakk
A+B 2,5 1
1728.-

Meghiv©
A Gasztronómia Kft.
1 9 9 6 . február 17-én 19 órától
farsangi bált rendez
a Béke szálló éttermében.
Belépődíj vacsorával együtt 6 0 0 ,-Ft.
Jegyek a szálló presszójában
vásárolhatók!

Mindenkit szeretettel várunk!

—

............

—..............

OROSZLÁNYI KETHETSS = = = = =

vitriol vitriol vitriol vitriol vitriol vitriol vitriol vitriol vitriol vitriol

Fehérek s feketék - fehéren, feketén
Képzeljétek, majd leesett az állam ( nem a
magyar, hanem az enyém), ugyanis azt hallot
tam, hogy nem csak nekünk volt valaha
különbejáratú Mélánk és Lazánk, hanem va
lahol az Egyenlítő táján, a napfényes és mégis
sötét Közép-Afrikában létezett egy államocska,
s annak egy tartománya, metyet Oroszlánföld
nek hívtak, elirigyelte tőlünk eme roppant
előnyös helyzetet, s hőseinket. Már eszembe is
jutott, hogy nem kellene-e szabadalmi dijat
kérni tőlük, mondjuk a két elégszer nem em
líthető léhűtő által hajtott “haszon” felét,
sivatagi por formájában. Hogy az ittenieknek
legyen mit hinteni a szemükbe, ugyanis már
kezd kinyílni.
No, hogy egyik szavam a másikba ne öltsem,
szóval ebben az Afrika mélyén verejtékező,
éjfeketék által lakott településen, a pálma
kunyhók mélyén tengette életét néhány sárga,
s kicsivel több fehér bőrű pária is. A bennszü
löttek különösen a fehéreket nem állhatták,
mert szerintük rossz szaguk volt, s ebben a
hőségben nem fűlött a foguk a munkához. Azt
hangoztatták - állítólag - hogy nem fehér em
bernek való a meló, s inkább a hűvös estéket
zenélték és táncolták át, minthogy a majomkenyérfára másszanak naphosszat. No persze
a feketék is legfeljebb feketemunkára fogadták
fel a fehéreket, merthogy úgysem tudnának
felmászni ama nevezetes majomkenyérfára,
ha nemrég másztak le róla ezek a semmire
kellők.
De hát bármennyire messze az őserdő és
az isten háta mögött leledzett e hely, csak elér
tek oda is ilyen ordas eszmék, mint kisebbségi
jogok, meg ilyesmi. Merthogy azt üzenték a
dobok, hogy nem lehet a Nagy Törzsszövetség
tagja ez a bambuszköztársaság (hogy miért
kell a bambát latinosán mondani?), ha nem
választhatnak ezek a fehérek, meg sárgák is
valami vezetőséget. Hát ha muszáj, akkor
egye fene, fejté ki szokásos nagy bölcseletének
egyikét Méla (nem a miénk, hanem a fekete).
- De hát ha választanak, akkor a központi
dobszó szerint jogokat is kell nékiek adni, meg
javakat! S mivel túlságosan is sokan vannak,

S o o te r f
Színes filmjét kidolgozzuk

I

hét

nap
óra

alatti

filmkidolgozáskor ajándék
filmet adunk!
KÉTHETES

legalább öt fát is oda kell nekik adni az egész
őserdőből! - rebegte Laza, aki természetesen
szintén nem a naptól volt oly előkelőén fekete.
- A! Hát nem azért másztunk le kicsivel
előbb mi le a fáról, mint ezek a fehér majmok,
hogy ne tudjunk túljárni a nem is létező
eszükön! - piszkálta a körmét Méla egy
orrszarvútülökkel: - Ok majd választanak, mi
meg számolunk, mármint az urnába dobott
fügefaleveleket! S ha mi azt mondjuk, hogy az
nem is fügéről származik, akkor érvénytelen!
Az ám Lazám! S így nem is kell velük bajlódni,
még állandóan belebeszélnének a feketék
dolgába! No meg azt az öt majomkenyérfát
sem kell odaadni. Úgysem tudnának mit
kezdeni vele.
- De azért biztonságképpen szólunk a
varázslónak, hogy ne mutassa be jelöltjeiket a
szokásos heti törzsi szeánszon - sötétedett el
Laza arca (már ha ez egyáltalán lehetséges
volt). - De mi lesz, ha óvni akarnak ezek a
majmok?
- Az sem gond! - így Laza. - Majd azt
mondjuk nekik, hogy az óvást elég beadniuk
egy fél holdéven belül, miközben a határidő
három elefánttrombitálás alatt lejár. Mi meg
addigra már régen elégetjük a fügefaleveleket.
S ahogy Méla, a törzs nagy jövendőmondója
jövendőié - úgy lett! Bizony csak a sárgák tud
tak vezetőséget választani (igaz, nekik csak
egy fa járt, mert kevesen valának), a fehérek
választása - mily sajnálatos - érvénytelen lett.
így azok, vezetőség híján, továbbra is süttették
a hasukat a nappal, mert amúgy sem tudtak
volna mit csinálni abban a hatalmas őserdőben,
fehér hátsóval a feketeseggűek(sicl) között.
Hát így jár arrafelé az, ki nem eléggé
fekete, vagy nem fürdik tustintában. Persze
lehet, hogy mindez csak szóbeszéd. Hiszen
Afrika közepe nagyon messze van, s a hírek
onnan is csak dobszó által jönnek. így hát
előfordulhatott, hogy valaki melléütött a
dobnak, s nem is teljesen így történt ez az
egész. De akkor is tanulságos - ugye Mélám?
M esélő

A tizenkét csillag
jegyében
Évzáró-évnyitó a
képviselővel
Szalay Gábor SZDSZ-es
országgyűlési képviselő tartott
előadást hazánk európai integ
rációs lehetőségeiről a Majki Nép
főiskolái Társaság évzáró-évindító
rendezvényén.
A parlam enti integrációs
bizottság tagja szerint be kell jut
nunk az Európai Unióba, mert
ellenkező esetben nem tudjuk fel
venni a versenyt az uniós orszá
gokkal. Fontos, hogy mi is döntési
helyzetbe kerülhessünk gazdasági
kérdésekben, s ne rólunk döntse
nek, nélkülünk.
A képviselő ismertette az EU
és szervezeteinek felépítését, bü
rokratikus szerveinek munkáját.
A N épfőiskolai Társaság - mely
nyitott szervezet - tagjai az előa
dás után kérdéseket tehettek fel.
Az egyik kérdés hazánk és az EU
kapcsolatáról szólt, miszerint mi
szükségünk van bemenni Euró
pába, hiszen mi amúgy is ott
vagyunk, s már egyszer kihátrál
tunk a KGST-ből.
Szalay szerint, ha most nem
vesznek be minket -is-, akkor
hosszú időre bezáródik a kapu
előttünk az egyesült Európában.

A határon túl élő
magyarokról
A Rákóczi Szövetség szervezé
sében teltházas rendezvényen a
Magyar Újságírók Közösségének
két vezető tagja, Kosa Csaba és
Pálfi G. István tartott higgadt
értékelő előadást a Művelődési
Központ kamaratermében a hatá
ron túli magyarság életéről, az
anyaországi kapcsolatokról.
Az elm últ évtizedek, évek
történéseit felelevenítő tájékoz
tatón a határon túli magyarság
sorsa iránt érdeklődők közül sokan
vettek részt.
Papír,
írószer,
nyom tatvány

Nyom tatványok
(APEH, Th)
széles választékban
kaphatók,
megren delh etők!

Oroszlányi független lap Kiadj a 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. (HUBER 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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Ballagási meghívóit
már most
megrendelheti
nyomdánkban.
Több mint húsz év
tapasztalatával állunk
rendelkezésükre.

MONTÁZS NYOMDA
Oroszlány, Felsőtelep
® (34) 361-122/ 25-71

"Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne."

Független közéleti lap. IV. évfolyam 3. szám

Hazai hírek
- Egymilliárd forintnyi
vagyont tüntettek el
valakik (?) a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Ala
pítvány vagyonából. Az
1990-ben létrehozott szerve
zet, mely a volt KISZ és
Úttörő vagyonra épült,
1995-ig 3 milliárdos vagyon
nal gazdálkodhatott volna.
Ebből síbolták el az egyharmad részt. Az ügyben
büntetőjogi vizsgálat indult.
-Vírus az ablakban. Boza
néven vírus jár a Windows
‘95 verziójában. Az elektro
nikus fertőzés alkotói
humoros szöveget küldenek
a képernyőre, miközben
megakasztják az éppen folyó
munkát.
-21 millió a tagdíjbe
vétele az MSZP-nek.
A Munkáspárt 13, az MDF
10, míg a KDNP, az SZDSZ
és az FKGP 2-6 millió
forintnyi tagi hozzájárulást
könyvelhet el. A FIDESZ
tagsága 666 ezer forinttal
gazdagította pártját. Ezeket
az összegeket - a pártok
bevallása szerint - 200.000
párttag adta össze.
- A legnépszerűbb párt
az FKGP. Január hónap
ban a nyilvánosságra hozott
közvélem ény-kutatások
szerint a második az MSZP,
harmadik-negyedik azonos
százalékkal a FIDESZ és az
SZDSZ, majd az MDF és a
KDNP következik. A
MUNKÁSPÁRT a hetedik.
- A tatai KOMTŰZ Kft.
sepri kéményeinket. A
megyei közgyűlés döntése
értelmében az égetésért,
seprésért, koromszedésért
és az ellenőrzésért egyedi
kémény esetében 282 Ft-ot,
a gyűjtőkémény esetében
184 forintot kell fizetni
szintenként.
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’96. február 14, Megjelenik havonta kétszer. Ingyenes!

Amit sokszor mondanak, azt elhiszik

Szabad-e ma vállalkozni?
Lopnak, csalnak, hazudnak? Vagy?
Vállalkozó. E szó ma mintha egy elítélendő személyt
jelentene. A hatályos jövedelemadó törvényünk is ebből
indul ki. Ok azok, akik csak lopni, csalni tudnak. S ezt még
meg is próbálják a hatalmon lévő illetékesek bebeszélni az
embereknek.
De tényleg így van? A munkavállalókat (a jelenlegi
hatalom kedvenc szóhasználatával élve: a bérből és
fizetésből élők) és a sorsukat - kényszerből - kezükbe
vevőkre nehezedő közterhekről beszélgettünk a város
egyik könyvelő és adótanácsadó cégének, a Kék Hold Kft.nek vezetőjével, Martosné Csákvári Évával.
- Amennyiben mind a
dolgozónak, mind a vállalkozó
nak 14.500 forintos bért veszek
alapul, úgy a munkavállaló
174.000 Ft után fizet 2% jöve
delem adót, mely 3.480 Ft, plusz
17.400 Ft nyugdíjjárulékot. Er
re jön a munkavállalói járulék.
Így az éves nettó bére
153.120 Ft.
Amennyiben az egyéni
vállalkozó (ide kell sorolni a
GMK, Bt. tagokat is - nem
tévesztendők össze a Kft-k
munkavállaló
vezetőivel!)
174.000 Ft jövedelmet biztosít
magának, úgy progresszív 35%
SZJA-t (36.000 Ft), 17.400 Ft
nyugdíjjárulékot és 42,5% Tb-t
(73950 Ft), valamint 1.800 Ft
kommunális adót fizethet.
Tehát a 174.000 Ft-ból
44.850 Ftmarad neki nettóban.
S ez után jönnek csak az igazi
problémák.
- Mi jöhet még?
- Ahhoz, hogy ezt a 174.000
forintot megtermelje a vállal
kozó, ahhoz vállalkoznia kell,
melyhez pénz kell, hiszen nye
reséget kell termeljen, beru

háznia kell. Pénzre van szük
sége.
Vegyünk egy példát: X.
úrnak van 1 millió forintja, s
ehhez 1 millió forintot vesz fel
kölcsön 32%-os kamatra, mely
re visszafizet havonta 26.600
forintot. Azonban, ha csak 25%os haszonnal dolgozik, akkor a
2 millió hozama 500 ezer forint,
melyből csak a kamat 320 ezer.
így marad neki 180.000. Ahhoz,
hogy a 174.000 forint nyeresége
megmaradjon, 6 ezerből kellene
kifizetnie mindent. Ugye ez
lehetetlen.
Ez egy mókuskerék.
■ Ki lehet számolni, mekkora
összeget kell termeljen a vállal
kozónak, hogy megérje neki'?
- Nem igazán, de nem is
szabad, hiszen egyből abba
hagyná a vállalkozását.
Egy vállalkozó, akinek
anyagot kell venni, azt a saját
munkaerejével - haszonnal - fel
kell dolgozni, nem tud akkora
nyereséget termelni, mely
megérné neki.

Demokrácia
vagy diktatúra?
'Időcséplő vita az orosz
lányi testületi ülésen"-úja
a ma még egyetlen megyei
napilap a legutóbbi képvi
selő-testületi ülésről szóló
beszámoló címében.
S milyen igaza van. Hogy
mernek vitázni képviselőink
egy-egy kérdésről? Miként
merik megengedni maguk
nak néhányan a testületből,
hogy mindenféle vitába
szálljanak.
Ki hatalmazta fel ezeket
az embereket, hogy vitázni
merjenek a többséggel?
Tényleg ki?
A PÁRT biztosan nem!
De a választók IGEN!
S itt van a baj. Mernek
(merünk) vitázni a másik
kal, nem csak -az elmúlt
évtizedek gyakorlatához
hasonlóan- szavazógépként
működnek néhányan, hanem
van saját gondolatuk, s azt el
is mondják. S ez nem tetszik
az említett lap címírójának.
Hisz ez idegen lapja
stílusától.
Kár, hogy nem vette észre
az ominózus mondat írója,
hogy nem 1949-et, 1955-öt,
197... valamennyit írunk.
Ma 1996 van, hat év már
eltelt hazánk második
demokratikus választása óta.
S ez egyeseknek bármily
fájó, ma már demokrácia van.
Igaz, a demokrácia egyik
hibája, hogy mindenkinek
lehet szabadon kifejthető
véleménye.
-

Folytatás a 2. oldalon

Főiskolások jártak városunkban. Felmérést végeztek "Egy
gazdasági alapok nélkül maradó város lehetőségei" címmel.
Tapasztalataikról olvashatnak következő számunkban.

Ha meg akarod érteni a demokráciát, tölts
kevesebb időt Plafonnal a könyvtárban és több
időt az emberekkel a buszon.
(R. Niebuhr)

Pénzt& M m m i w ?

- KikágyőzteseÉ?
19,5%=11%
- Szenzációs év!
■Egy tál meleg ételt
-A

- Ez nem mese. Rege
1

OROSZLÁNYI

Folytatás az 1. oldalról

KÉTHETES

Szabad-e ma vállalkozni?
Oroszlányi helyzetkép

- Na de mégis vannak olya
nok, akik második, harmadik,
x-edik boltjukat nyitják.
- Igen. Ok terjeszkednek. A
sűrű fillér elvét vallják. Egy
idő után azonban már nem te
szik ezt, hiszen a költségek
már úgy megnőnek, hogy nem
éri meg.
Vagy vegyünk egy szolgál
tató vállalkozót. Neki anyag
kell, gép, gépkocsi a szállítás
hoz, helyiség, s nem utolsósor
ban a munkaereje. Persze
lehetne pl. könyvelni egyedül
is, gépek nélkül, s csak a saját
fejét használni, de ez ma már
nem megy. Azonban a “fejmunkának” is van értéke,bármeny
nyire nem akarják ezt egyesek
elismerni.
A költségeket sem tudják a
vállalkozók csökkenteni, hi
szen ahhoz megint sok pénz
kellene. Ahhoz, hogy olcsóbb
lehessen a konkurenciánál,
nagy raktárkészlet kellene,
akkor tudná kevesebbért
megvenni az anyagokat. De
akkor megint csak kölcsön kell.
- Ilyenkor mit tehet egy
vállalkozási
- Feltételezem, ekkor szok
tak feketén alkalmazni embe
reket, vagy kevesebb bértj elentenek le, mert ezért kevesebb
járulékot fizetnek, haa dolgozó
ebbe belemegy, de az esetleges
táppénz miatt ezt kevesen
fogadják el.

Nagyon kevés az a vállal
kozás, mely a törvényes terhe
ket ki tudja gazdálkodni.
- Most siratni kell a vállal
kozókat?
- Szívem szerint azt mon
danám: igen. Egyre elkese
redettebben keresik annak a
módját, hogy a lehetőségekhez
képest talpon maradjanak.
Biztos vagyok benne, hogy
sokkal több adó folyna be, ha
egy elviselhető adóteher mellett
hagynák őket dolgozni és élni.
- Ezek után jön a kérdés:
szabad-e vállalkozni hazánk
ban?
- Muszáj. Vannak olyanok,
akik megpróbálnak megállni a
saját lábukon, még azután is,
hogy elvesztették munkahe
lyüket. Ezek az emberek egy
mókuskerékbe szálltak, amiből
nincs kiszállás. Hiszen ő az,
aki amint van árbevétele, fizeti
a köz- és egyéb tartozásait,
megpróbál megélni. 5-én
pénzhez jut. Fizeti az SZJA-t,
9-én megint kap valamennyit,
feladja aTb-t, majdmegintvan
bevétele, s anyagot vesz, s így
tovább. Nem a jövedelem-bői,
hanem az árbevételből él!
De legtöbb esetben késik a
befizetésekkel, s ekkor már a
kamatokkal növelten fizeti ki
tartozásait, mely végül elvezet
a “csődhöz”, de akkor sem száll
ki, mert nincs kiút. Egyébként
ha “csődbe” jutna, vagy az
egészsége megromlana, gya
korlatilag sem
milyen “állami”
t á mo g a t á s t
nem kap.
Neki(k)
nemj ár munkanélkülij áradék,
a táppénzük is
sokkal keve
sebb lesz, mint
a munkavál
lalóké. Ilyenkor
állás nélkül mi
marad neki? A
kukázás?
- Milyennek
látja a vállalko
zók becsületét,
megítéltetését?
- Mit sugal
maz maga a tör
vény? Egy vál
lalkozó csak lop
és hazudik. Egy
alapítvány csak
lop, hazudik.

Nem is tételezi fel a jogalkotó
(a parlament), hogy lehetnek
tisztességes vállalkozások is.
Ezzel ellentétben a törvény
többféle támogatást ad az
alkalmazottaknak.
A vállalkozó, vállalkozás
sok alkalmazottat foglalkoztat
az országban. Egy vállalkozó
nak nem teremt, nem biztosít
munkahelyet az állam, azt
megteszi ő maga. Magáért, s
családjáért. Róla nem kell
gondoskodnia az államnak.
Enn ek ellenére, mint mond
tam, pl. az SZJA előlege a
dolgozónak 185.000 forintig
csak 2%, míg egy vállalkozónak
20%. Ez a mai magyar
egyenlőség.
M ilyen véleménnyel
vannak a munkavállalók a
vállalkozókról ?
- Nagyon jó a propagandája
a kormánynak. Folyamatosan
bebeszélik a bérből és fizetésből
élőknek, hogy ők tartják el az
országot. S mivel ezt sokat
mondják, el is hiszik a munkavállalók, hogy ők megérdemlik
a kivételezést, míg a vállalkozó
megérdemli a sorsát, jogosan
teszik rá a terheket.
- Városunkban miként
kezeli a hatalom a vállalkozó
kat?
- A helyzet Oroszlányban e
tekintetben nem rossz, hiszen
most a nettó 1 millió forint ár
bevétel határig adómentessé
get kaptak. Vitatkozni lehetne
ugyan az egyenlőtlenségről az
árukészletek levonhatósága
miatt, de azt nem a helyiekkel
kellene, hanem az országos
jogalkotókkal. Más elbírálás
alá esik egy itallerakat áru
készlete, s más alá egy termelő
cég árukészlete.
Nem itt van a baj, hanem a
parlamentben, mely a vállal
kozások megfojtására törek
szik. Játsszunk el a gondolattal.
Zárjon be minden vállalkozás.
Mi történne az országban? A
négy és félmillió munkavál
lalóból mára már csak 2,5-3
millió maradt. A többi utcára
került. Segélyen vagy ellátat
lanul van 600.000 ember.
Vállalkozik 1 millió. Nem
hiszem, hogy bárkinek is az
lenne az érdeke, hogy ezek is az
utcára kerüljenek. Leállna az
élet hazánkban. Ez pedig nem
lehet senkinek az érdeke.
A munkavállalóknak is rá

kellene jönni, vállalkozások
nélkül megállna az élet, nem
lenne adóbevétele az államnak,
a társadalombiztosításnak.
Oszthatnák a segélyeket. Nem
hiszem, hogy ez bárkinek az
érdeke lenne.

Rendőrségi hírek
Január 28-a és február
4-e közötti időszakban közigazgatási területünkön 11
esetben került sor nyomozás
elrendelésére különböző
lopások miatt.
Az okozott vagyoni kár:
890.000,- Ft.
Az intézkedő rendőrök
január 30-án a késő esti
órákban egy hétvégi ház
betörésén tetten érték P.L.
oroszlánja lakost, őrizetbe
vették, a nyomozás folya
matban van.
Január 31-én hajnalban
K.J. és F.F. tatabányai
lakosokat fogták el az
intézkedő rendőrök a
Kossuth úti ABC üzletnél,
amikor a két elkövető oda
betörést kísérelt meg.
Oroszlányban február 5-e
és 11-e közötti időszakban
19 esetben rendeltek el nyo
mozást különböző lopások
miatt. Az okozottkár 340.000
forint.
Ismeretlen tettes 4-én
éjjel egy Április úti garázsból
ellopott 2 db. horgászbotot,
1 db. 4 m-es üvegbotot és egy
2,7 m-es botot. Ezen kívül
egy akkumulátor töltő,
sonka, kolbász és szalámi is
eltűnt.
Továbbra is jó üzlet az
alumínium lopása. Ezt bizo
nyítja, hogy arendőrök tetten
értek 3 tatabányai lakost,
akik a távhővezetékről alu
mínium lemezeket loptak el.
T. A. Oroszlányi lakos
vélhetőleg átmeneti amné
ziában szenvedett, mikor 11én éjjel saját lakása helyett
egy kecskédi házba tért be.
Betöréses lopásért indítot
tak ellene eljárást.
Rendőrségünk elkapta
azt a két tatabányai elköve
tőt, akik decemberben két
alkalommal is betörtek az
oroszlánja ÁFÉSZ ABC-be.
Tisztelik a telet jármű
vezetőink.
Ennekis betudható, hogy
"csak" két közlekedési bale
set történt városunkban az
utóbbi héten.
A tél még egy ideig eltart!
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M eghalt a király, éljen a ....?
Született 1946-ban, kimúlt 1996-ban.
50 éven keresztül sok szép
percet jelentett az embereknek
a bányász sportolók sikere, s
bosszankodtunk, ha nem éppen
a legsikeresebben szerepeltek
a fiúk és a lányok. Ma már en
nek vége. Vége mindennek.
Hosszú út végére tett pontot a
könyörtelen valóság. Nincs
pénz.
A történések ma még nem
igazán értékelhetők. Sokan és
sokat fognak vitázni azon, mi
értjutott erre a sorsra városunk
egykori büszkesége, s vélhető
leg több táborra fognak szakad
ni az értékelők annak megí
télésében, ki is a hibás.
A napokban Nagy Sándor
testnevelő tanár, az előző önkormányzat pénzügyi bizottsá
gának tagj a adott át szerkesztő
ségünknek egy anyagot, mely
azt támasztja alá -látszólag-,
mintha a volt egyesületi veze
tők nem mindig tudták volna,
miként kell a pénzt kezelni,
azzal elszámolni.
Ebben az iratkötegben
megtalálható az OBSK 1992es évi elszámolása, mely a

m M m

SOLTOK
a Móricz Zsigmond u. 31.
és a Fürst S. u. 22. sz.
_________ alatt!__________
A P A N E M Bt. boltjaiban
hentesáru
nagy árengedménnyel
kapható!
PEPSI MAX
2 1 visszaváltható
99.- +ü
0,5 1
-"49.- +ü
COCA COLA
2 1-es coca cola mellé
11 SPRITE ajándék
akciós ára
238.-+ü
olajos hal 425 gr.
128.paradicsomos hal
425 gr. 115-.
olajos hal 150 gr.
50.paradicsomos hal
150 gr. 50.Vénus olaj__________ 166.-

Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig
530-19°0

szombaton: 6#0-1200
vasárnap: 700-1000

várostól kapott három millió
forint felhasználását tartal
mazza, az önkormányzat pénz
ügyi revizorának jelentése, s
egy kimutatás a ‘92-es év sporteseményeiről.
Az Adóiján Attiláné revizor
által jegyzett irat szerint: “az
elszámolás és a tételes bizony
latolás egymással nehezen
hasonlítható, mivel nem azonos
rendszerű, több olyan rendez
vény is szerepel, ami az
elszámolásból hiányzik.”
“Az elszámolás a becsatolt
számlák szerint lényegesen
több, mint az elszámolás sze
rint, így nem teljesen meg
bízható.”
Ugyancsak ezen anyagban
olvasható, hogy az OBSK akko
ri vezetése a három millió
forintból nem tudott elszámolni
244.614,- forinttal.
A mellékletben található az
utánpótlás-nevelésre és a
szabadidősportra
átadott
összeg felhasználásának bon
tása. Itt szerepel, hogy
402.342,-forint összegben étke
zésre költöttek el pénzt. Ez csak
az utánpótlás kajadíja, s nincs
benne az egyéb étkezési díj.
Természetesen felvetődhet a
kérdés, miért a város adófo
rintjaiból kell etetni embere
ket?
Szintén olvasható egy kimu
tatás, mely a ‘92-es év sport
rendezvényeit, az azokon részt
vevők számát, s az azokra
fordított összegeket tartalmaz
za. Itt találhatók olyan rendez
vények, melyek sem a mi, s
vélhetőleg más sajtó archívu
mában sem szerepelnek.
Néhány példa:
- Lengyel Dolgozók Sport
napja: 21.000.-Ft. Miért aváros
pénzéből fizettük ezt?
- Köteles István Labdarúgó
Emléktoma: 20.120.- Ft.
Nos, Sallói István egykori
focista - aki a rendezvény

-Szüksége van
hagyományos vagy
önindigós kivitelű
nyomtatványra?
-Céges levélpapírt
szeretne, akár több
színben?

szervezője volt Stein Vendellel
együtt - közölte, hogy az emlék
toma telj es költségét az egykori
labdarúgó társak fedezték.
Ezért érthetetlen, hogy az
OBSK vezetése állítólag a saját
költségvetésében is elszámolta
ezt az összeget.
Lehetne még sorolni a pél
dákat, de hadd ne tegyük. Rég
volt már 1992.
Ma az akkori illetékesekkel
beszélve, másként és másként
értékelik az akkor - ámbár nem
oly régen - történteket.
A tény, hogy a város akkori
önkormányzata átadott az
OBSK-nak 3 milliót a létesít
mények üzemeltetésére, az
utánpótlás nevelésére, s a
szabadidősportra.
Az akkori - s ma is e beosz
tásban lévő - pénzügyi referens
megerősítette az irat valódi
ságát, s közölte, azt a pénzügyi
bizottság vizsgálta.
Varga János akkori PB tag
szerint nagy viták voltak az
elszám olásról, azt nem is
fogadták el, de a testület azért,
hogy mégiscsak kaphasson
pénzt az OBSK, úgy döntött,
1993-ban nem az egyesületnek,
hanem a szakosztályoknak
adja a támogatást.
Ezt erősítette meg dr.
Sunyovszki Károly, akkori
polgármester is.
Metzger
Gyula
volt
egyesületi elnök beszélgeté
sünkkor meglepő kijelentést
tett. O a hivatal iratát nem
ismerte, azt csak most,
szerkesztőségünkben olvasta.
Az anyaggal kapcsolatban nem
kíván nyilatkozni.
Sallói István még közölte
velünk: az 1994-es önkormány
zati választásokutánfelkereste
Schmidt József képviselőt,
elmondta neki aggályait az
OBSK pénzügyi gazdálkodásá
ról és a Köteles István Emlék
toma pénzügyi elszámolásáról.

-Szolgáltatásának,
termékének ismertetőt
akar készíttetni?
-Üdvözlőkártyára,
meghívóra van szüksége?
-Könyvet óhajt kiadni?
-Régi könyvét,
szakdolgozatát szeretné
beköttetni?

A képviselő válasza: másutt
ennél többet is elköltenek más
célra.
Schmidt József nem kívánt
reagálni a fentiekre.
A történteket nem kom
mentáljuk. A számunkra át
adott dokumentumokból kö
zöltünk részleteket, s mellé
tettük az érintettek véleményét.
Ezek után ki-ki eldöntheti,
hogy jogos e fenti írásunk, vagy
tényleg koncepciózus írás-e?
A lényeg, anyagi okokból
véget ért egy nagyhírű sport
egyesület működése s helyette
(?) lett egy új. Molnár Ferenc

Helyreigazítás
Előző számunkban írtuk,
hogy: Per alatt az OBSK.
Az OBSK volt elnökének,
Metzger Gyulának a kérésére
közöljük, nem per alatt áll az
OBSK, hanem perben áll az
Egészségbiztosítási Pénztár
ral, mivel a bírósági eljárást a
Tb-adósság nagyságával való
egyet nem értés miatt az OBSK
kezdeményezte.
- Szintén előző számunkban
már utaltunk arra, hogy az
egyesület adósságállomá
nyának létrejöttéről, a sport
telep hasznosításáról közlünk
írást.
Ezt az írásunkat, bírva
Metzger Gyula ígéretét, a
következő számban olvashat
ják.
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Isten áldd meg a magyart....

Január a k u lt ú r a hónapja a Betonban
A Magyar Kultúra Napja és a KI MIT TUD?
A világ talán legpesszimis
tább, de mégis szép himnusza
megszületése, Kölcsey Himnu
szának megírása évfordulóján
tartjuk immár évek óta a
Magyar Kultúra Napját.
Január 20-án városunkban
e mű citerán való megszólal
tatásával vette kezdetét az
ünnepi műsor. Szabolcs András
történelmi áttekintést is adó
köszöntő szavai után szava
latot, színjátszóköri előadást,
népdalokat és táncokat láthat
tak azon polgártársaink, akik
megtisztelték a művelődési
központ öntevékeny művészeti
csoportjainak játékát.
- A közel teltházas rendez
vényen - talán a félhomály

miatt? - egyetlen városi
prominens személyünket sem
lehetett felfedezni.
********
28-án szintén amatőrök
vették birtokukba a művelődési
központ színháztermét, amikor
is a KI MIT TUD? városi
versenyét tartották meg.
A 12 versenyszám előadói a
Viktor Máté vezette zsűri előtt
adtak számot tudásukról. A
szakavatott műítészek végül is
Burai Józsefgitáros, aDürgőné
Csáky Mária vezette Mirandolina dzsesszbalett-csoport, a
zeneiskola furulyaegyüttese, a
Szerencsés Csillag cigány
együttes kísérte Sztojka Csaba
táncos produkcióját találta

alkalmasnak arra, hogy Orosz
lányt képviselje a megyei ver
senyen. Ezenkívül a vokálkate
góriában indult No Figuratív
együttest is tovább juttatták.
(Ez már csak azért is érdekes,
mert valamilyen oknál fogva e
csapat nem a zenekarok között
indult, hanem a már említett
vokál kategóriában, aminek
énekhanggal előadott műsort
kellett volna jelenteni. A No
Figuratív által képviselt műfaj
és a vokál között van különbség.
Méghozzá nem is kevés. Talán
csak ez az egy döntése vitatható
a zsűrinek. )
Váijuk a folytatást a megyei
döntőben.

Szépek, de
drágák a
tankönyvek
Tankönyvkiállítást és vásárt
rendeztek a pedagógusoknak
és érdeklődőknek a Művelődési
Központban.
Az országban működő kiadók
többsége képviseltette magát,
bemutatta régi és új könyveit,
transzparenseit.
Szép, de sajnos drágábbnál
drágább
könyvek közül
választhattak a tanárok, hogy
a jövő évben milyen tan
könyveket használj anak gyere
keink.
A legtöbb esetben a szempont
az “olcsóság”, a megfizethetőség volt, gondolván a nebulók
szüleinek pénztárcájára. így is
mélyen kell majd belenyúlnia
a szülőknek a tanévkezdéskor.

ÉN ÉS A VIRTUÁLIS VALÓSÁG,
AVAfiY A

P R O P A G A N D A RÉG

Vagy két éve történt, hogy
bementem a budapesti BajcsyZsilinszky úton található posz
terüzletbe, s elkezdtem néze
getni -márnem először életem
ben - az ún. térhatású képeket.
Tudják, azokat a teljesen zűr
zavarosnak ható, színes mintás
valamiket. Mint ahogy máskor,
most sem sikerült a kuszaságon
kívül semmi mást látnom, s el
is döntöttem, hogy ez ügyben
én bizony fogyatékos vagyok.
Nem kevés irigységgel sandí
tottam a mellettem álló fiatal
párra, akik közben válogattak
e “képek” közül, cseverészve az
őáltaluk eszerint egyszerűen
meglátható ábrákról. Miközben
imigyen merengve leértékel
tem magam, szemem valami
messzeségbe révedt, s elébe
akadt egy a képek közül. S a
csoda megérkezett: a képből
kijött a térbe, szinte az orrom
elé egy cápa, amely felém tar
tott a különböző tengeri her
kentyűk között, s teljes térha
tásában arra készült, hogy vég
leg elrendezze mindennemű
problémáimat. Szinte felujjong
tam az élmény hatására - látok,
látok! - s ez valószínűleg
annyira látszott rajtam, hogy a
mellettem álló “látók” jóindu
latú összekacsintásában is
somolygósan visszatükröző
dött. Ok ugyanis legalább húsz
4
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évvel fiatalabbak voltak tőlem,
s eddig valószínűleg teljesen
természetesnek tartották, hogy
látnak. Szemük villanásába
ezért keveredett kicsi szána
lommal vegyült felfedezés: van
olyan, ki leéli élte javát, s csak
a zűrzavart, a lényeget elfedő
halmazt érzékeli!
Valahogy hasonlóképpen
jártam a múltkor is, minden
napi új ságolvasásom közepette,
mikor több kialvatlan éj fáradt
sága miatt szemem, s gondola
taim elszabadultak. Az infor
máció-halmaz összeállt:
Előttem feküdt éppen a
Népszabadság főoldali cikke,
amelynek főcíme azt harsogja,
hogy: “Horn megvétózta a
miniszterek fizetésemeléstöbbletét!”, a cikkből - igaz nem
rögtön - de az derült ki, hogy
csak a harminc százalékon
felüli részét. Aztán elém lebe
gett a HVG-ben Petschnig
Mária Zita cikke, hogy a kor
mány javaslata szerint a képvi
selők honoráriumuk kétszere
sének megfelel ő aj ándékot (175
ezret) fogadhatnak el legálisan
- alkalmanként! (Naponta?
Óránként?)
Jött a többi cikk: Szőlősiné
szocialista képviselő, mint
harcos pedagógus egy(!)napos
sztrájkot hirdet, mert nem
enged a nevelők fél híján húsz

BEVÁLT DISZKRÉT BÁJA

százalékából! A Vadászék sem
a közgyűjteményiekéből!
Újabb: a közalkalmazottak
- most már Szőlősiné említése
nélkül - elfogadják a 10 + 5%os emelést, ami a kormány
furcsa számítási metódusa
szerint valójában 19,5%, pedig
még 11% sincs!
Tehát 30% + sokszor 175
ezer = 19,5% = 11% !!
S ehhez az “egyenlőséghez”
a sajtó nagy része adja magát!
Sőt! (Bár ez se igaz teljesen,
mert a (még) egyetlen megyei
napilap, a24ÓRA mindezekről,
mint szokta, inkább semmit
nem ír. Problémáról, s főleg a
nagyobbik kormánypárttal
kapcsolatosról vagy jót, vagy
semmit! Többek közt ezért is
hívják címével ellentétben
“Egypercesének errefelé.)
S ekkor, mint fentebb említém, újra jött az élmény, a fel
fedezés: Arészletekmögül telje
sen térhatásúan elém állt a
páros, kik sorsomat hivatottak
elrendezni: ajóságos, igazságos
Horn apó közelgett az elő
térben, szinte megsimogatta
buksi fejemet, s az amazonok
teljes harci vértezetében
Szőlősiné szorosan mellettem
állt, hogy a fejét hidraszerűen
mindenünnen elődugó, s felém
markolászó bokros-szörnytől
megvédjen engem, avédtelenül

remegőt. A kép idillisége, s a
felém sugárzó (tér)hatásos látszólagosság oly megnyugtató
volt, hogy észre sem vettem a
körülöttem lesajnálóan mosoly
gó fiatalokat, kik már régen
nem a képet nézvén, egy állami
bank emblémáját viselő számí
tógéppel a kezükben az ábra rám gyakorolt - hatásmecha
nizmusát elemezték.
S ebből a szögből az sem lát
szott, hogy laptopjuk képer
nyőjén (display-jén) a két foalak
nem szemben, hanem egymás
mellett állt!
Hiszen ha lenne pénzem egy
használt számítógépre! Akkor
láthatnám és kiszámolhatnám,
hogy: 11% fizetésemelés - 30%
inflációs -19%!
De hát a mínuszból nem
futja erre, így nem számolok, s
odatartom a fejem, azt a buksit,
simogatásra.
Mit tetszik súgni? Hogy
doromboljak is?
Kormos Ferenc
M AGÁNNYOM OZÁS

Információs szolgálat,
eltűntek felkutatása.
T&T
M agánnyomozó Iroda
2842 Oroszlány,
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Éjjel több mint 15 fok volt,
mínuszban. A hó kora hajnal
ban kezdett el esni. Délelőtt 9
órakor lábunk mély nyomot
hágj' a frissen esett hóban. Az
épületbe lépve hol itt, hol ott
látszik a szél által befújt fehér
kupac. Itt sincs melegebb, mint
az épületen kívül. Lépteink
kongnak az üres épületben.
Mint egy szellemkastély. Pedig
ez csak a város szégyene. A
szétvert ''zöld tömb".
A korlát nélküli lépcsőkön
felfelé haladva találgatjuk,
van-e lakója e romhalmaznak.
Élőlényt nem, de az itt tartóz
kodás nyomait felfedezzük. Az
egjdk ablak helyén egy zsák
darab van kifeszítve, a földön
régi télikabát. Itt valaki lakik.
El innen!
Hírlik, a hajléktalanoknak
a szociális szolgálatban zsíros
kenyeret, cigarettát osztanak.
A szociális szolgálat munkatár
sai, a Református Hitünkért
Alapítvány és a Református

Egy tál meleg ételt
Elzavarjuk, mert így kényelmes
Nőszövetség aktivistái próbál
nak meg segíteni a rászolulókon. Az Evangélikus egyház
és a baptisták is jelezték
csatlakozásukat az akcióhoz.
- Az egyik szervező el
mondja, míg a vállalkozók ígyúgy segítenek, a munkavállalók
mereven elutasítóak. Ma még
biztosnak érzik jövőjüket. (Oh,
naivság!)
A mai nap küldték be az
egyik rászorulót a megyei
ideggondozóba.
- A szolgálat vezetője szerint
napi száz forint kellene, hogy
egy tál meleg ételt adhassanak
ezeknek az embereknek. Azon
ban ez egy évben mintegy egy
millió forintot jelent, míg a
szolgálat egész évben 4,5
millióval gazdálkodik. Ebből
tartják fenn az öregek napközi

K alandos ú t a J u p ite rig
Több évi halasztás után,
1989 októberében indult útnak
a Galileo nevű űrszonda, és 6
év elteltével, 1995. december
7-én légkörkutató egysége
belépett a Jupiter óriás gáz
bolygó sűrű, átlátszatlan lég
körébe. Az űreszköz annak a
híres olasz csillagásznak a ne
vét viseli, aki először fordította
távcsövét a Jupiter felé (ő fe
dezte fel 4 legnagyobb holdját).
Az eredeti terv szerint a
Galileót közvetlenül a Jupiter
felé indították volna. Céljának
a bolygó és holdrendszere
vizsgálatát tűzték ki. Emellett
egy “kicsi” légköri kutatószon
dát is megálmodtak, mely a
Jupiter atmoszférájába eresz
kedik. Az új terv (a Challenger
katasztrófája miatt) viszont
hosszú odüsszeára bocsátotta
a Galileót.
Az Atlantis űrrepülőgép
1989 októberében Föld körüli
pályára vitte az űrszondát,
majd a hajtóműbeindítása után
nem a Jupiter, hanem a Vénusz
irányába indult, mivel az
űrrepülőgép számára bizton
ságosabb hajtóművek nem
adtak elég tolóerőt a Jupiterhez
vezető közvetlen útra. A prog

ramra azonban egy sajnálatos
baleset vetett árnyékot. A nagy
kapacitású parabola-antenna
nem njnlt ki teljesen, ezért egy
másik, kisebb antennát kény
szerül használni az űrszonda,
így az adatok jóval később és
lassabban érnek le a Földre.
Bolygószomszédunkat, a
Vénuszt 1990. február 10-én
közelítette meg az űrszonda.
Érzékelőivel a sűrű felhőkbe
burkolt forró égitestet vizs
gálta. Ezután újra a Föld felé
vette az irányt és 1990. decem
berében elhaladt mellettünk.
Eközben felvételeket készített
bolygónkról és a Holdról, s
közben a Föld gravitációs tere
nagyot lendített, gyorsított
rajta (parittyamanőver).így
indult útnak következő állo
mása felé, az aszteroida-övezet
ben keringő Gaspra nevű kis
bolygóhoz. Értékes információ
kat gyűjtött be, majd a randevú
után újra visszatért a Földhöz
és 1992. decemberében suhant
el újra mellettünk. Ekkor
felvételeket készített a Holdról,
újabb lendületet kapott, s
immár végleg a Jupitert vette
célba. 1993. augusztus 28-án
elhaladt az Ida kisbolygó

otthonát, a házi gondozó háló
zatot. Ez az összeg már nem
elég a hajléktalanokra. Kellene
egy nappali melegedő is, de erre
sincs a városnak pénze.
Hajléktalanok. Ők azok,
kik ilyen-olyan okokból szállás
nélkül maradtak. Köztük sok
féle ember van. Ki a börtönből
került utcára, de hírlik, van
olyan is, ki elkártyázta vagyo
nát.
Este összefutok egjdkükkel. Kederül, ő “lakik” a "zöld
tömbben". S. Ferenc többször
volt már börtönben betörésért.
Volt családja, lakása. Ma már
állandó munkát sem kaphat.
Nincs lakása. Ő az, akit az
ideggondozóba utaltak, de
onnan visszaküldték Orosz
lányba. S. Ferenc kukázik. A
száraz kenyeret a faluban adja
mellett, ami meglepetéseket
tartogatott, mert sokkal na
gyobb, mint gondolták és van
egy parányi kísérője is.
Két éve váratlan feladatot
kapott a Galileo. 1994.júliusl6.
és 22. között üstökös-marad
ványok csapódtak a Jupiterbe,
melyről felvételeket kellett
készítenie.
Tavaly júliusban vált le a
Galileóról a több, mint 300 kg
súlyú légköri szonda. Ez
december 7-én merült a Jupiter
légkörébe, miközbenméréseket
végzett. Körülbelül 57 percig
sugárzott adatokat az anya
szondának, miközben a zuha
nást ejtőernyőkkel fékezték.
Mintegy 16 kilométer mélyre
hatolt a főként hidrogénből álló
légkörbe, majd a gigászi
gáznyomás összeroppantotta.
Az első adatok ezekben a hetek
ben érkeznek le a Földre.
A Galileo anyaszonda
december 7-én sikeresen
Jupiter körüli pályára állt. Ezt
követően a Voyagereknél is
részletesebb felvételeket ké
szíthet az óriásbolygóról és
holdrendszerérői. Az űrszonda
eddig 6 év alatt 3700 millió
kilométert tett meg és jelenleg
934 millió kilométerre van
tőlünk. A program, amely
várhatóan 1997-ig tart, kb.
másfél milliárd dollárba kerül t.
Szakemberek szerint a Galileo
küldetése a nehézségek ellené
re már eddig is sikeresnek
könjrvelhető el.
Molnár Krisztián

el. Ebből cigarettát, italt vesz.
Ez fűti fel valamennyire. Most
gondban van, mert kellene a
gyógyszert szedje, de erre nem
ihatna. Akkor viszont érzi a
hideget. Nappal az utcán, éjjel
a “szállásán”.
Több hónapja csak zsíros,
vagy margarinos kenyeret
eszik. Meleg ételt már régen
látott. A reszketeg férfi csak
egy tál meleg ételre vágyik,
társaival együtt.
A férfi néhány társa a távhővezetékhez bújik egyik hi
dunk alatt. Ők ott “laknak”, ő
itt. Egyelőre. Elmondása
szerint nem oly rég az OTV
forgatott szállásán, majd
másnap megjelentek a hivatal
munkatársai, s elzavarták
addigi helyéről. Most másutt
keresett helyet. így “él” S.
Ferenc.
Még szerencse, hogy néhányan erejükhöz mérten segítik
a rászorulókat.
S a város?

Szenzációs
év!
Mostanában az űrku
tatási eredmények, esemé
nyek jóvoltából egyre
többet látni, hallani a
sajtóban csillagászatról,
űrhajózásról. 1996 azonban
nemcsak a médiák által
kényeztet el bennünket saját szemünkkel is gyö
nyörködhetünk majd lát
ványos természeti jelen
ségekben.
Február 3-án két fényes
bolygó, a Vénusz és a Szatur
nusz szép együttállása lesz
látható.
Február 12-én újra el
tűnik a Szaturnusz gyűrűje,
mivel éléről fog látszani.
Két teljes holdfogyatkozás
lesz: az első április 3-án, este
21 óra 16 perctől másnap
hajnali 3 óráig látható, a másik
szeptember 27-én 0 óra 12
perctől reggel fél hatig.
Az év igazi, sőt az évszázad
szenzációja azonban a már
Naphoz közeledő és nagyobb
távcsövekkel jelenleg is ész
lelhető Hale-Bopp üstökös
lesz. Ez az amatőrcsillagászok
által felfedezett égi tünemény
novembertől már mindenféle
távcső nélkül, szabad szemmel
is látható lesz. 1997 márciu
sában kerül földközelbe, látvá
nya valószínűleg felül fogja
múlni az 1910-es Halley-üstökös megjelenését.
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A helyi Sherlock Holmes
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Az idő pénz, s az információ érték
Mit tehet az ember, ha
munkahelyén változnak a
körülmények, s az már nem
biztosítja a maradást?
Vált, s keres magának új
lehetőséget. A szerencsés állami
munkahelyet talál, míg mások
vállalkoznak.
Ez utóbbi esetben van
választéka. Lehet ügynök,
kereskedő, vagy ...
Nos, a választékból van
bőven. De magánnyomozónak
kevesen állnak. Kis térségünk
ben egyenlőre egy magánnyo
mozó van, Trapli Géza.
A volt katonatiszt, jelenlegi
kollégiumi nevelőtanár tavaly
novemberben tette le azokat a
vizsgákat, melyekkel végezheti

b /'

1996. 02. 14-02.27.

az információszerzést.
leendő üzleti partnerükről,
Információszerzést, mivel mellyel akár több milliós kárt is
törvényeink értelmében a megúszhatnak.
magánnyomozói tevékenység
Az eltűnt személy felkuta
inkább e kategóriába tartozik. tása sem idegen e tevékenység
S ez sem kevés, hiszen ahhoz, től, mivel vannak olyan
hogy egy eltűnt személyt személyek, kik üzenet hátra
megtalálhasson, vagy egy hagyása nélkül válnak kám
bizonyos cégről kimerítő ada forrá. De őket is meg lehet
tokat szerezhessen, sok-sok találni. Ebben is segíthet egy
információra van szükség. S magánnyomozó.
ennél több joga nem is nagyon
Természetesen, mint az
van, mert a szabályok szerint információnak, az adatok megjogosítványa nem sokkal több, szerzésénekisára van, sez talán
mint egy “átlagpolgáré”.
nem is kevés. Azonban a kapott
De mivel az információ nem adatok ennél lényegesen többet
csak hatalom, hanem érték is, hozhatnak, illetve a megkerült
vélhetőleg lesznek cégek személy utáni aggódásnál
környezetünkben is, akik tudni lényegesen olcsóbb.
szeretnének egy-két dolgot
Ez évben ünnepeljük honfog
lalásunk évfordulóját. Ebből az
alkalomból a FESS átköltésében a honfoglaló hét vezér nevét
kérjük beküldeni február 20-ig
a szerkesztőségbe.
A helyes megfejtők között
5 db 300 forintos ajándék
utalványt sorsolunk ki.
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KERESKEDELMI KFT.
O ro sz lá n y , T á n c s ic s M . u. 87.

Művelődési Központ
és Könyvtár
15-én 19 00 Bérletes színházi
előadás LILIOMFI
17-én 1745 TOP film
JÁ T SS Z A T Ú LÉ LÉ SÉ R T
színes amerikai akciófilm
17-én,
18-án
9 00- 18 00-ig
M ISZ T É R IU M O K B A R Á T I
TÁRSASÁGA által szervezett
tanfolyam. Tanfolyam vezető:
Tálas László
20án 1745 TOP film
SEGÍTSÉG, CSALÓ !
színes francia filmvígjáték
21én 10“ Ovi mozi
LÚDAS M ATYI
színes magyar rajzfilm
23án 14“ , 1745 BABÉ
színes szinkronizált amerikai
filmvígjáték
24én 1745, 1945 TOP film
MORTAL KOM BAT
(10 éven felüli) színes amerikai
akció-kalandfilm
27-én 174S, 1945 TOP film
HIRTELEN HALÁL
(16 éven felüli)

Már most
megrendelheti
ballagási meghívóit.

a fax: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Vízszintes: 1, A megfejtés hatodik része. 4, A megfejtés
első része. 9, A kimonót összefogó hosszú, széles selyemöv. 10,
Görög élet! 11, Igen egynemű betűi. 12, Nagy Oszkár. 13, Tata
fele! 14, Diódarab! 15, Mesebeli erdei doktor. 19, Régi lovas,
nomád nép. 20, Nátrium. 21, Összes darab! 23, Piroska és a ... 25,
Háztartási Tüzelő Olaj. 26, Ottó egynemű betűi. 27, Kasztrált
bika. 29, Hüllőfaj. 31, Hajó hátsó része névelővel. 32, Szilícium.
33, A megfejtés második része. 34, Kihalt, nagy kultúrával
rendelkező, dél-amerikai nép. 35, Orosz béke!
Függőleges: 1, A megfejtés negyedik része. 2,
Salátazöldség. 3, Melyik személy? 4, Ács István. 5, Kacat. 6,
Magnézium. 7, A megfejtés harmadik része. 8, Nátrium
karbonát. 10, Futónövény. 13, Szaftot mártogatók. 16, Védő
réteg. 17, Vegyjele: Sn. 18, A megfejtés hetedik része. 22,
Térszög mértékegysége az Sl-mértékrendszer szerint. 23, A
megfejtés ötödik része. 24, Söröspohár része! 28, Kallusz
kialakulásának része! 30, Azonos betűk. 33, Ekedarab!
-Esc-

Elli mosogató 11
Ecos sampon 11
Ecos tusfürdő 11
Ecos folyékony
szappan

106.216.216.206.-

Persil 2,4 kg+ajándék
796.Silan öblítő
koncentrátum
270.Denise öblítő
298.Trinát fehér 1 1
Trinát fehér 5 1

Könyvkötészetünk
újjávarázsolja régi
könyveit.
MONTÁZS
Nyomda
Oroszlány, Felsőtelep
« 361-122/ 25-71
386-os, 486-os számító
gépek, nyomtatók, CD
meghajtók, programok,
CD lemezek 1996-ban is
a TRANSMIT POWER
Bt.-nél.
Fürst S. u. 13.

726.-

3280.Gemini parkettalakk
A+B 2,5 1
1728.-

Elérhető áron,
elérhető az álom!

OROSZLÁNYI

Huber

M unkát keres?
Állást kínál?

ÜZLETHÁZ

Lakossági

Dekton-in diszperziós

apróhirdetést

falfesték

óhajt feladni?

Dekton-in 3 kg 598.Dekton-in 8 kg 1188.-

A

Gemini 4 1
K nauf

362-662

Nálunk a

1735.-

vállalkozóknak

1758.-

is megéri

Megrendelő

hirdetni!

Alulírott megrendelem az oroszlányi KÉTHETES lapot 1996.
......................................-tői egy évre (fél évre, negyedévre)
.......... példányban.

2580.-

cse m p e r a 
833.csem p era

KÉTHETES

az ingyenes lap.

gasztó (külső) 25 kg
1008.K nauf fuga
10 kg

KROKI
Fürst S. u. 31.

gasztó (belső) 25 kg
K nauf

is megengedheti magának!

ezen hirdetéseit.

kedvezménnyel.

Gemini 2,5 1

A M O F É M termékeit 1996-ban

szerelvényüzlet

Tapétavásár 1 0 -3 0 %
M űpadló 2 m-es

Nálunk mindent megtalál,
térjen be hozzánk!

ingyen közli

Dekton-in 25 kg
3372.-

KÉTHETES

KÉTHETES

1147.-

Hirdetésfelvétel:
Fürst S. u. 13.
®fax®
36-122/14-14

A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelezni.

Alap házhozszállítási dijával atriatlonos fiatalokat támogatom!

A házhoz szállítási díj egy évre 260.-Ft (fél évre 130.-Ft,
negyedévre 65.-Ft).
Név: .........................................................
Cím: ..........................................................
Oroszlány, 1996...............................
Aláírás:................................................
A megrendelőt kérjük a szerkesztőségbe vagy a triatlonosoknak
visszajuttatni.

Köszönjük!

V__________________________

/ -A.Örömmel értesítjük
Á — J kedves vásárlóinkat,
z^ 3 7
hogy
a Nemes Hentesnél még
mindig a tavalyi áron
kínáljuk termékeinket.
Sertés-, marha-, baromfihúsok
nagy választékban, és
kocsonyahúsok állandóan
kaphatók.
sertéscomb
sertéslapocka
rövidkaraj
kolozsvári
szalonna
sertésköröm
zsírszalonna
tepertő
tepertőkrém
egész csirke

^4(C£W T.570^

530.520.570.-

m C

640.150.120.199.199.260.-

JrTöT-

^24öTJ27űf-

Várjuk kedves vásárlóinkat!

MONTÁZS ®
T MARKETING IRODA i
*

OROSZLÁNV

«

MARKETING, OKTATÁS, NYOMDA
Utazási Irodák

Oroszlányban a
Fürst S. u. 13 sz. alatt.
S 361-122/14-14

Válasszon téli-tavaszi ajánlatainkból!
Kül- és belföldi utazási katalógusok,
helyfoglalás!

Meghívó
A Gasztronómia Kft.
19 96 . február 17-én 19 órától
farsangi bált rendez
a Béke szálló éttermében
Belépődíj vacsorával együtt 600,-Ft.
Jegyek a szálló presszójában
vásárolhatók!

Mindenkit szeretettel várunk!
7
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Minden szentnek maga felé...
Tán megbocsájtjátok nékem nemes tartományi har
sona meserajongó tábora, ha egy nyúlfarknyi (ám tanul
ságra hosszabb) história erejéig kiragadom apennátama
jóhírű Mesélő mester kezéből, kinek igaz szaván megunhatatlanul csüngtetek eleddig. Literátor barátom távoli
külországba távozott, ezért kényszerűen kiragadom a
pennát kezéből. Ne féljetek, hamarosan visszatér, hogy
újabb kalandokat rójon le szájhagyomány útján megőr
zött történeteitekből.
Bizon e sokat szidott Oroszlános tartományban akad
még mélán laza fickó (gondoltátok volna?), ki túlszárnyalni
igyekező fogalommá dagadt hőseink babérjait, hogy
legalább e szárnyalással megcélozva külhont...
No, de hová szaladunk oly előre, hisz nagybecsű
hősünk nevével is adós vagyok még. így nevezek őt:
Barbarossa Ibrahim. Most mit csodálkoztok? Tán azt
hiszitek, nem hazánk fia ő? De az vala pedig, csakhogy
nagyravágyó egykori tengeri hajós, kinek esze járása ma
is olyan, mintáz egyenlítői passzát, de mióta szárazföldön
ragadt, már köpönyegét forgatja egyfolytában a kedvező
szelek irányába. Ezért vette fel hát különös nevét, ami
roppant előnyös e földrész kellős közepén, melyet délről
a mórok, más irányból a németek s rómaiak igazgatnak,
szorongatnak-és ha fordulna bármelyikük javáraakocka,
Barbarossa Ibrahim e névvel bármely rend(szer) alatt a
tartományt igazgatók között maradhatna.
Szóval, a lényeg az, hogy hősünk természetéből
adódóan ügyesen lavírozván az épp újra-választott
tartományi szolgabíráknál sikerrel kikilincselte magának,
hogy őt tegyék meg a Tartományi 0 ptikai V általat irányítói
székébe. Amelyet mellesleg nagyrészt az adót lerovok
dukátjaiból működtetnek.
-Új szelek fújnak, keresett áru most a távcső - zajlott
Barbarossa gondolatainak árja, miközben jámborul simo
gatta névadó szakáilát. -Jó hírű, korszerű manufaktúra
pottyant ölembe, sokasodó éveim hátralévőjét tisztes
dicsfényben és semmittevésben múlathatom itt, hiszen a
vállalat készítette lencsék országszerte keresettek, mert
egyenes állású képet mutatnak (objektívek optikai
zsargonban). Nos, mit gyötrődjem hát e vállalat javával
(nem is nagyon értek hozzá!) - saját erszényimet fogom
majd dugig tömni legott. Elébb azonban gyorsan profilt
váltunk, mert azt kívánják e tartományt újonnan irányító
cimborák, hogy ne egyenes, hanem fordított képet adó
teleszkópokat készítsünk.E heti járandóság jó leszahelyi
birkatürelmű adófizetők lecsillapítására, úgyis ritkán néz
nek a tartományi messzelátóba (inkább a királyiba), tehát
nem tűnik fel nekik, ha fordított képet mutatunk majd a
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vármegye házáról meg atartomány közkézen lévő birtokairól
- fundálta ki Barbarossa.
Eközben pedig egyre lejjebb áldozott a TOV napja,
mert a fordított képet adó (meg gyárihibás) lencséket a
tartományon kívül egy kereskedő se igényelte, holott a
korábbi termékek joggal alapozták meg a tartomány
fenntartotta vállalat nevét, s kincstára vagyonát.
így telt el néhány holdhónap, míg Barbarossa egyre
önteltebben fonta feje köré a glóriát. Egy napon aztán opti
kus érkezett egyenest a Királyi Optikai Vállalattól, aki
optikus megkérte Barbarossát: adjon már bérbe a jóféle
oroszlános tele szkóp ok közül eg yet m indenféle
hozzávalóval a királyi mesterek számára, akik épp egy
külhoni expedíció terveit szövögetik Tálján ország dél
vidékére, a langyos Mediterráneumba. A királyi cég nem
lenne rest jól csengő súlyos aranyakkal gyarapítani a TOV
kasszáját a negyed holdhónapnyi lízingért. Nosza kapott a
dolgon Barbarossa, rögvest belecsapott a királyi optikus
nagy tenyerébe, hiszen ily megbízásokatatisztes bevételért
soha sem utasítottak volt vissza korábban.
-Épp magamfajta polihisztor optikus kell a ti expedíci
ótok kíséretébe, ki majd jelesül asszisztál a teleszkópos
mérések közepette a hűset adó olajfák alatt - rebegte
örömtől reszketve Barbarossa, kinek sokkal inkább a
világiátó láblógatáson járt az esze, s épp ezért dehogy bízta
volna az asszisztálást az Optikai Vállalat más (egyébként
erre hivatott) alkalmazottaira.
-Nem oda Buda! - horkant fel a nem kért ajánlatra a
királyi optikus. -Betelt már az expedíció saját kiváló
mestereinkkel!
-Úgy-e? - replikázott dühbe dermedve Barbarossa. Akkor nincs távcső sem, mert azt bizony csak csekély
ségemmel együtt szíhatja ki a tengeri levegő. (Mit szóltok
hozzá? Ez ám az árukapcsolás!)
Mit tett volna a királyi optikus, alku nélkül elbaktatott, s
mit bánta ő a dolgot, hisz bármely más tartománybéli
manufaktúrából könnyűszerrel beszerezheté a szükséges
kellékeket. Ő csupán kedvezni akart az Oroszlános Válla
latnak, hisz vándor céhlegényként egykoron itt tanulta ki a
mesterség fortélyait.
Barbarossa se nagyon bánkódott, mert csupán saját
hasznát tekintve ugrott a TOV amúgyis apadó kincstárát
gyarapíthatni való jókora összeg.
Tanulság? Kurtán ez: mit számít, hogy tanulatlan lovag
herdálja atartományi vagyont, fő, hogy az ispán és familiárisai
elégedettek legyenek. Ti meg Kedves Olvasók meg ne
pukkadjatok mérgetekben. Ez is csak egy mese volt. Igaz?

Regélő

TÁ V H Ő -

KUPA
Az első Komárom-Esztergom
megyei triatlonos verseny
zajlott le Oroszlányban
TÁVHŐ-kupa néven.
A téli időjárás okozta
útviszonyok miatt inkább csak
a helyi, illetve környékbeli
versenyzők vettek részt a
viadalon, melyre (érdekesség!)
PANEM Bt-s vásárlási blokkal
is lehetett nevezni, melyet a
versenyzők ki is használtak,
hiszen 60-an éltek e lehe
tőséggel az úszásból és futásból
álló versenyen.
I. Helyezettek lettek: Varga
Bálint, Haj dú Renáta, Füzesóri
Károly, Visky Csilla, Rapcsák
György, Korcsmáros Kitti, Tóth
Sándor Mátyás, Zippenfénig
Judit, Balogh Roland, Csekei
Szabina, Halász Krisztián,
Erdős Ibolya, Fülöp András,
Kőszegi Ilona.
A fenti versenyzőket az
oroszlányi Ságvári Általános
Iskola, az ORKA Búvárklub,
az ORTRI, a Vasért-Lénárd
Team, Tata és a Tatabányai
Triatlon Klub delegálta.
Legek díját is átadta a
szervezőbizottság.
Legjobb úszó lány 300 m-en
Zippenfénig Judit 4:38 ORTRI
Legjobb úszó fiú 300 m-en
Csűrös Gergely 4:49 ORKA
Legjobb úszó 1000 m-n
Halász Krisztián 4:26 ORTRI
Köszönet a közreműködő
testnevelőknek, edzőknek,
szülőknek, az Uszoda dolgozó
inak és a szponzoroknak.
A gyerekek jól érezték
magukat, s ez a lényeg.
Bános Éva

Meghívóit,
nyom tatványait rövid
határidővel
elkészítjük
nyomdánkban.

Bíró Autósiskola
Tanfolyamindítás min
den hónap első hét
főjén
-S m - Aj -B

Több mint húsz év tapasztalá
val állunk rendelkezésükre.

MONTÁZS Nyomda
Oroszlány, Felsőtelep
9 (34) 361-122/25-71

“Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk henne”

kategóriában.
Piálunk időt, pénzt
takarít meg.
Tel.: 3 6 1 -1 2 2 /2 4 -3 5

Független közéleti lap. IV. évfolyam 4. szám ‘96. február 29. Megjelenik havonta kétszer. Ingyenes.
H ÍR E K
- A FIDESZ-MPP az
MDF és a KDNP elvi tá
mogatását bírva önálló
képviselői indítványban
kezdeményezi a 0 százalékos
adókulcs visszaállítását, va
lamint a 48 százalékos adó
kulcs eltörlését.
- Feljelentette az Állami
Számvevőszék az MSZOSZ
irányítása
alatt
álló
Egészségbiztosítási
Pénztár vezetőit, mert ha
nyagul bántak a rájuk bízott
pénzekkel. Most a 150 millió
forintos fantom nappali kór
házba fektetett pénzeknél
tértek tévútra az MSZOSZ
elnöke által vezetett szerve
zet vezetői.
- Huzavona a távhődíjakkal. Mind a megyeszék
helyen, mind Tatán újra
gond a tömeges nemfizetés.
Az önkormányzatok egyen
lőre a fűtőművek fenyegeté
sei ellenére nem engedélye
zik a távfűtés szünetelteté
sét. Tatán hitelt vesznek fel,
s így a köz pénzéből fizetik
átmenetileg az önkormány
zati fűtőmű költségeit.
- Mi a teendő?
Az MSZP kongresszusának
előkészülete jegyében Keleti
György részvételével ülése
zett a Bányász Klubban a
megyei munkástagozat. Az
egész napos összejövetelen
többek között részt vett és
felszólalt Vargáné Kerék
gyártó Ildikó, a szervezet or
szágos vezetője, és Csintalan
Sándor.
-Schalkhammer Antal a
megyébe áramló munkahely
teremtő milliárdokról be
szélt.
(Szerettünk volna részletes
tájékoztatást adni a talál
kozóról, de a városi MSZP
irodavezetője úgy tájékozta
tott, hogy zártkörű a ren
dezvény, azon újságíró nem
vehet részt.)

Az iskolakérdésben még mindig döntésképtelen a testület

Még műidig nincs döntés gázügyhen
Demokraták “partvonalon kívül”
Atestület tagjait még soha nem osztotta meg annyira egy téma, mint most, mikor a sportról, a
volt OBSK ingatlanok sorsáról volt szó. Míg az 5. Sz. Általános Iskola elhelyezéséről, sorsáról
nem tudtak, akartak most dönteni - holott a szeptember nem oly soká lesz -, addig a sport
témákban hosszas vita alakult ki a legutóbbi testületi ülésen, melynek következtében grátisz
megkapta az Acsádi, Dán, Lazók, Mészáros, Pálvölgyi vezetésű OTSC a 80 millió forint értékű
ingatlan és sportterület használatát.

V árosun k negyedik iskolája G árdonyi Géza nevét veheti fel

A két ülés közötti tájékoz
tatóból megtudhattuk, hogy
95%-os névértéken sikerült
eladni a város MATÁV adóssá
gát, s megkezdték a bérkertek
telekrendezésével kapcsolatos
határozatok végrehajtását.
Ezen kívül városunk is
hozzájárul majd a megyei kór
ház rekonstrukciójához.

A tavaly szeptemberben a
testület által jóváhagyott pá
lyázat alapján a Vegyépszer
Rt. nyerte meg a város gázellá
tásának kivitelezését. Mint
kiderült, a mai napig nem
született szerződés, úgymond
a tulajdoni hányad vitája
miatt. Ez kérdésessé teheti a
városban a mihamarabbi gáz

M árcius 5-én döntenek a költségvetésről

Csökkenő bevétel ellenére
nagyobb támogatás a tv-nek?
Négyszeres bevételt terveznek sírhely-értékesítésből
A tervek szerint 40 milliós hiánnyal számolnak ez évben a
városi költségvetésben, melyet hitellel terveznek kezelni. A
tervezett bevétel 1.408.100 ezer forint, a kiadást 1,448.578
ezer forintra állították be. Ezzel együtt 40 millióval nő a helyi
adó bevétele, s a tavalyinál négyszer nagyobb összeget ter
veznek sírhely értékesítésből.
A kiadások között szerepel, hogy a Bányász Nyugdíjas Klub
500 ezer, a sportegyesületek 9 milliós támogatásra számíthat
nak.
Különféle jogcímeken segélyezésre 70 millió forintot tervez a
város vezetése. A pénzügyi tervről a március 5-én 16 órától
kezdődő ülésen döntenek.

ra rákötést. Igaz, ezt még egy
közvélemény-kutatás is mege
lőzi, melynek válaszai sokat
segíthetnek a tervezésben. (A
régi városrészben az ígéretek
ellenére nem adják meg a gáz
ról való döntés lehetőségét,
csak a távhőre kapcsolásról
nyilatkozhatnak a lakók!)
Sunyovszki képviselő sze
rint a döntés elodázásával a
város vezetése már eddig is
hátrányba hozta az érintet
teket - főleg a Kecskédi úton, a
Borbálán élőket.
Cserhalmi László kérdésé
re a polgármester közölte, a
benzinkút elleni petíció nem
felelt meg a népi kezdeménye
zés feltételeinek sem tartalmi
lag, sem alakilag, de főleg
számszakilag. így azt nem
lehet figyelembe venni. A kép
viselő kifogásolta, hogy a kez
deményezők erről nem kaptak
tájékoztatást.
Modrián Vilmos szóvá
tette, az anyag több esetben a
feltételezésekről szól. Erre
reagálva Schmidt képviselő
kifejtette: el kellene döntenie
egyeseknek, mit akarnak a két
ülés közötti tájékoztatóval.
Szerinte mindegy, mi van leír
va, az néhányaknak sohasem
í6A következőkben a testület
szervezeti szabályzatát módo
sították.

Folytatás a 2. oldalon.
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Ülésezett a képviselő-testület

A S(MIKIT MÉG MA IS HATALOM
Már a jegyző is türelmét vesztette
Eszerint a zárt ülésen
született döntésekről nyilvá
nosan fognak szavazni, s csak
minősített többséggel lehet
egyes kérdésekben dönteni.
Dr. Sunyovszki szerint
eddig is ki voltak rekesztve a
demokratikus ellenzék képvi
selői az érdemi munkából, ezt
most szentesítették. Ugyanak
kor a jövőre gondolva elfogad
ják az előterjesztést.
A következőkben a mega
lakult “Demokraták” képviselő
csoport SZMSZ módosító ja 
vaslatát tárgyalták volna.
Schmidt MSZP-s frakcióvezető javaslatára tudomásul
vették az 5 fős Demokraták
csoport (SZDSZ, MSZDP,
FIDESZ-MPP) megalakulását,
ugyanakkor javaslatára elna
polták a működési szabályzat
módosítását. Dr. Sunyovszki
tisztességtelennek nevezte az
eljárást, mert szerinte ezt a
napirendi pontok tárgyalásá
nál kellett volna a önkormány
zó koalíciónak megtenni. A
frakcióvezető értetlenségének
adott hangot a tisztességtelen
jelző használata miatt.
Az 5. sz. Általános Iskola
elhelyezéséről szóló részben
kiderült, hogy az ÁNTSZ és az
építési osztály szerint az
Eötvös Szakiskolában felaján
lott hely nem felel meg iskolai
célra.
A polgármester indula
tosan reagált az ÁNTSZ és a
Települési osztály határoza
tára, mert szerinte nem kor
rekten jártak el, nem végezték
el időben a vizsgálatokat. Dr.
Brunner Róza főorvos asszony
visszautasította a feltétele
zést, hiszen a felkérés másnap
ján részt vettek a bejáráson.
Sunyovszki képviselő kifej
tette, a Szakiskola nem kegyet
gyakorolt, mikor oda “befogad
ta” az 5-öst, mert a középisko
la a város tulajdona. Ragasz
kodni kellene ahhoz, hogy vizs
gálják meg az épületben való
elhelyezés lehetőségét.
Kostyál képviselő figyel
meztetett arra, már eddig is
elhúzódott a döntés, holott
szeptembertől már nem tanít
hatnak a jelenlegi épületben,
így vagy kényszerrel szétszór

ják a gyerekeket a város négy
iskolájában, vagy megteremtik
a lehetőséget az együttmaradásra. A kormányzó képvise
lők végül is elutasítottak min
den, az iskola sorsát már most
megoldó, előre vivő javaslatot
annak ellenére, hogy dr.
Sunyovszki szerint a testület
nem tárgyalt végig minden
lehetséges megoldási elképze
lést. Az MSZP és munkáspárti
partnerei úgy döntöttek, hogy
a polgármester a megyei önkormányzat
képviselőjével
egyeztessen az iskola jövőbeni
sorsáról, s így továbbra is
elodázták a már így is későn
születő döntést.
Míg az előző témát rövid
idő alatt lezárták, a követke
zőkben több órás vitának
lehettünk tanúi.
A város sportéletéről szóló
tájékoztatónál, mintha néhá
ny an nem ismerték volna az
anyagot, úgy szóltak ahhoz,
így Molnár Ferenc MSZP-s
képviselő (e beszámoló írója
nem azonos vele!) annak
ellenére, hogy az anyagban
szerepel a statisztikai s forrás
adatok feltalálási helye, szá
mon kérte a hivatal munkatár
sától, miért nem készültek
ilyenek.
Jugovics
képviselő
az

előterjesztést ízekre szedte eredetileg ő lett volna az
előterjesztő, de a testület végül
is Varga Mihály
sport
munkatársat kérte fel!
Szerinte hibás, valótlan
adatokat tartalmaz az elké
szült anyag.
Dr. Skrek József jegyző tőle
szokatlan módon ezek után
türelmét elvesztve visszautasí
totta a Jugovics képviselő fel
szólalásában foglaltakat, mert
szerinte lett volna ideje a
művelődési bizottságban elő
zetesen megvitatni, s kiegé
szíteni ezen ismertetőt, és
akkor teljesebb anyagot tár
gyalhattak volna.
Schmidt frakcióvezető fi
gyelmeztette a jegyzőt, mivel
szerinte átlépte a hatáskörét.
A kormányzó képviselők
végül is hosszas vita után sem
fogadták el a tájékoztatást,
majd a sport témánál maradva
tárgyaltak a volt OBSK-ingatlanok s a terület sorsáról is.
Az MSZP-s képviselők
“koalíciós” társaikkal együtt
elvetettek minden olyan ja 
vaslatot, mely a sporttelep
kezelésében, az előzetesen
már az OTSC-nek adott ígé
reteken változtatott volna. így
elvetették a pályáztatás lehe
tőségét, de azt is, hogy az

Téli gondok, indulatok

Folyamatosan dolgoztak
A képviselő semmit nem látott
A legutóbbi testületi ülésen
Balogh György képviselő inter
pellált a város illetékeseihez,
mondván, semmit nem tettek
az utak, járdák takarításáért.
Az egyik illetékest, az
OTTO Oroszlány Rt. vezetőjét
kérdeztük a képviselői fel
vetésről.
Bende Péter elnök-igazgató
tájékoztatásként elmondta,
hogy az 1996-os évre előzete
sen - hiszen még nincs a város
nak költségvetése - nettó 1.830
ezer forint áll a város ren
delkezésére a téli munkákra.
Az év elejei rendkívül
kemény tél következtében vár
hatóan ez az összeg február
végére elfogy.

A cég kettő elől hóeke,
hátul sószóró géppel, vala
mint kettő, a járdákat tisztító
járművel dolgozik. Ezek mel
lett 8-10 fő kézi munkás tisztí
totta a gyalogátkelőket, jár
dákat.
Január hónapban 400 gépi
és mintegy 700 kézi munka
órában dolgoztak, mintegy 380
mázsa sózott fűrészporos
anyagot szórtak szét a város
területén. A munkákat fele
részben nappal, felerészben
éjjel végezték.
A kemény fagyok miatt
nem lehetett letolni az út
testről, a járdákról a megfa
gyott csapadékot. A gépek az
olvadékonyabb napokon sem

OTSC üzleti tervet készítsen.
A képviselők többszöri
kérés után tudhatták csak
meg, kik jegyzik az új
egyesületet, kik az irányítói.
Dr. Sunyovszki kifejezte
abbéli aggodalmát, hogy gya
korlatilag nem fognak változni
a telep hasznosításával kap
csolatos gondok, hiszen közel
ugyanazok irányítják majd az
új egyesületet, mint a régit.
Ezért úgy érzi, itt már előre
lejátszott mérkőzés folyik.
A testületi ülésen elhang
zott, a város fizette azt a hirde
tést, melyet az OTSC nevében
adtak fel, az OBSK-büfé hasz
nosítására.
A több órás sportvita mel
lett még nevet adtak a 4. Sz.
Általános Iskolának, mely
ezentúl Gárdonyi Géza nevét
viseli, s az ELISZI ezentúl
“Eötvös
Loránd
Műszaki
Középiskola” néven szerepel.
A kérdések és interpellá
cióknál dr. Sunyovszki a bor
bálái vasúti felüljáróról érdek
lődött. A polgármester utasí
totta a Települési osztály
vezetőjét, írásban keresse meg
a MÁV illetékeseit ez ügyben.
Balogh képviselő a város
ban a hosszan tartó havazás és
a mínuszok miatt bekövet
kezett útállapotok miatt inter
pellált, mivel szerinte az
OTTO nem végezte el fela
datát. Ügy vélte, személyi
felelősségre vonásra is sort
kellene keríteni.
Spitzner Csaba osztályvezető válaszában cáfolta az
elhangzottakat.
Molnár Ferenc
tudtak sok eredményt elérni,
mivel a latyak alatt lévő
összefagyott havat nem lehet
letolni. Kézi erővel a városban
nem volt látványos a munka,
de a lehetőségekhez képest
elvégezték
a
megrendelt
munkákat. Talán lehetett
volna többet is elérni, de a köz
munkások zöme a mínuszok
beálltával kivette betegsza
badságát. Ennek ellenére a
cég a hivatal által megrendelt
munkákat elvégezte.
Várható, hogy idén a
kátyúk fognak igazi gondot
okozni a városban. Az évek óta
tartó szárazság után megduz
zad a talaj, s ennek követ
keztében megrepedezik az asz
falt, s előjönnek a mély gödrök.
Ezek megszüntetésére kü
lön pénzkeret áll a város ren
delkezésére, de hogy mennyit
lehet megszüntetni már két
séges, a károk még nem lát
szanak a károk.
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Varga Ágota sikerei

Ahol a részvétel már
önmagában siker
Két filmmel a csúcson
A nagyvilágban számos olyan
verseny,
fesztivál
létezik,
melyeken részt venni már
önmagában is kitüntetés. Ilyen
az Oscar-díj, a Golden Globed.í.j, a Nobel-díj, A jelöltek
közül csak egy kaphatja a
díjat, de maga az, hogy felk
erült
a
várományosok
listájára, már elismerés.
Hazánkban a filmes szak
mában is van ilyen "verseny”.
Több száz alkotásból válasz
tanak az előzsűrin, s mintegy
negyven alkotás mehet a
közönség, a zsűri elé. S csak
kettő díjazott van, játékfilm és
dokumentumfilm
kategóri
ában. Ez a Magyar Filmszem
le.
Ezért is jelentős, hogy
városunk lakója, a volt tévés
szerkesztő-riporter,
Varga
Ágota “filmes szabadúszó” két
alkotását is beválogatták abba
a csoportba, melyek a 27.
Magyar Filmszemle műveit
alkotják. Ez már önmagában
is elismerésre méltó,
hiszen neki adatott
meg egyedül, hogy
több filmje is túlju
tott az előzsűrin.
A két dokumen
tumfilmet már lát
hatták
a Magyar
Televízióban.
A közeli Tatabá
nyán forgatott filmek
a kilakoltatásokról,
reménytelenségük
ben a törmelékek
között turkálókról
szól.

Emberi sorsokat mutat
nak, melyek felvillantják a
mai életünk egy-egy pil
lanatát. A szuggesztív módon
szerkesztett
filmek
nem
derűsek, de igazak. A hivatal
lelketlenségei, az “áldozatok”
szerepei a történésekbenmegrázó képet adnak a rend
szerváltás után mind kiszol
gáltatottabb helyzetbe kerü
lőkről.
Ajól megkomponált alkotá
sok tovább öregbítették Varga
Ágota hírnevét. Műveivel csat
lakozott a magyar dokumen
tumfilm alkotók élvonalához,
melynek jelentősebb tagjai
Vitézi László, Almási Tamás.
Varga Ágota továbbra is
készíti életünkről szóló mozi
jait, jelenleg a tatai tv
munkatársaival közösen ké
szülnek egy tévés filmre a
tatabányai kisebbségi önkor
mányzat eltelt egy évéről. Az
MTV dokumentumfilm stúdió
jának társadalmi szakértőkből
álló kuratóriuma
fogadta
el
a
szerkesztő-ripor
ter terveit.
Akik
részlete
sebben kíváncsi
ak Varga Ágota
m unkásságára,
azok március 2-án
9-10 óráig a tatabá
nyai Radír Rádió élő
műsorában
talál
kozhatnak vele.
Molnár

5.
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Február 25-e böjt első
vasárnapja, és ennek kapcsán
sokakban felvetődhet, mi is a
böjt, hogy-hogy ez még létezik,
nem csupán egy középkori
egyházi szokásról van-e szó.
És ha már van ilyen, mit kell
akkor csinálni, mi a helyes
keresztyéni magatartás ebben
a néhány hetes időszakban.
Ha azt a szót halljuk, hogy
böjt, leginkább az étkezéstől,
azon belül is főleg a hús
ételektől való tartózkodás jut
eszünkbe. Ha egy kicsit ala
posabban akarjuk körülírni,
még hozzátesszük a más jel
legű, inkább élvezeti cikkektől
való tartózkodást is. S habár
ezek mindegyike csupán rész
igazságot hordoz, mégis ,meg
találjuk bennük a böjt lé
nyegét; a lemondást. Böjt az,
ha minden kényszer, vagy
szükségesség nélkül lemon
dunk valamiről, mintegy fela
jánljuk ezzel Istennek egy
meghatározott időtartamra,
vagy akár e^y egész életre. S
hogy mit? Úgy gondolom, ez
végül is mindegy. Nem az a
böjt kulcsa, hogy miről mon
dunk le, hanem az, hogy kiért.
Már az Ószövetség korá
ban találkozhatunk böjti ha
gyományokkal. Ha valakit va
lami nagy baj, tragédia ért,
akkor böjtölt. Nem evett, ivott,
zsákba, rongyokba öltözött,
fejére hamut szórt. Ha valami
súlyos gond várt megoldásra,
mielőtt Istenhez fordultak
volna, böjtöltek. Hozzátarto
zott ez a vallási életükhöz.
Jóval később, az un.
Intertestamentális korban (az
Ószövetség és Újszövetség

között eltelt idő) fejlődött
azonban csupán ki a böjt szi
gorú előírás rendszere. Meg
szabták pontosan, mikor és
mivel kell böjtölni, s ennek
hatására Jézus korára a böjt,
mint sok minden más is, tör
vényeskedésbe fulladt.
Az evangéliumokban sok
helyen találunk Jézustól a
böjttel kapcsolatos tanítást.
Ezekben Jézus a böjt lénye
gére világít rá. Nem szünteti
meg, nem törli el a böjtöt,
hanem átértelmezi. Megtanít,
hogy nem a külsőségek számí
tanak, hanem az érzés, ami
mögötte meghúzódik. Egyedül
a szív és lélek szerinti készség
dönti el, hogy helyesen böjtölünk-e, s nem a külső elvárá
sok. Ha igaz szívvel, Isten felé
hálával tudunk lemondani
valamiről, akkor böjtünk igaz
lesz Isten előtt, ha azonban
böjtünk csak Isten és ember
társaink előtt való önmuto
gatás, ha célunk csupán az,
hogy így érjünk el Istennél
valamit, úgy jobb, ha bele sem
fogunk, mert az ilyen böjt nem
Istennek tetsző.
Miért kell tehát a böjt
egyáltalán? Értünk. Istennek
nincs szüksége a mi böjtünkre,
Ő e nélkül is teljes és töké
letes. Nekünk van rá szük
ségünk, hogy e lemondások,
megpróbáltatások által is
erősödjünk hitben, és lélek
ben. így készüljünk tehát a
böjti időszakra! Hálával és az
Istennel való még előbbi kap
csolat iránti vággyal a szí
vünkben. S ha így készülünk,
áldott böjtünk lesz.
Sugár Tamás végzős teológus

Katona és védelmi politikai kérdésekről
tartott tájékoztatást a Liberális Klub
legutóbbi összejövetelén Mécs Imre, az
Országgyűlés honvédelmi bizottságának
elnöke, az SZDSZ vezetőségének tagja.
Az európai katonai, védelmi tömbök kialakulásának törté
neti hátteréről, hazánk helyzetéről is szólt az előadó. A sem
legességről és a NATO-hoz való csatlakozásról folyó tárgyalá
sokról is beszélt. Kifejtette, az előző sokkal drágább lenne,
hazánknak önálló, “semleges” hadsereget kellene fenntartani.
Saját börtöntapasztalata alapján szemléltette a Varsói
Szerződés és a NATO közötti különbséget, amikor feltette a
kérdést: Tudják-e, mi a különbség a családi ház és a börtön
ajtaja között? S válasza: Mindkettőt napjában többször is
kinyitják, de a börtönajtón belül nincs kilincs, nem lehet
szabadon, bármikor kimenni a zárkából. A zárka volt a VSZ,
míg a NATO-ból bármikor ki lehetne lépni, nem diktatórikus,
hanem védelmi szervezet. A csatlakozásról lesz népszavazás.
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

A jö v ő e n e rg ia fo rrá sa ?
Válasz egy
olvasónknak
A Jézus születése idő
pontját firtató, Betlehemi
bolygók című cikkünkkel
kapcsolatban egy olvasónk
felvetette, hogy amikor a
csillagászok i.e. 7 körűire
teszik Jézus születési évét
és tavaszi időpontot tar
tanak a legvalószínűbbnek,
figyelembe veszik-e az
időközben történt naptár
rendezéseket.
Válaszunk: természete
sen igen, hiszen az alapos
kutatók
(kronológusok)
figyelmét egy ilyen valóban
fontos momentum nem
kerülheti el. Hozzátesszük,
hogy ha ezt még figyelmen
kívül hagynák, még akkor
is legfeljebb két hét csúszás
lenne ama bizonyos bolygó
együttállás számított és
valódi naptári bekövet
kezése között, ami sem az
esemény évét, sem az
évszakát nem befolyásolja
különösebben. Jézus szüle
tése után ui. két naptár
reform volt: az egyiket 321ben a niceai zsinat, a
másikat 1582-ben XIII.
Gergely pápa rendelte el. E
két rendezés összesen 13
napot módosított, azaz
hagyott ki a naptárból.
S hogy miért van jó 7 év
eltérés Jézus hagyomány
szerinti és valóságos szü
letése között, azt egy továb
bi adalék talán megvilágít
ja. A keresztény időszá
mítás ui. csak a 6. század
ban “jött divatba” , mikor is
Dionysius Exiguus római
apát Krisztus feltételezett
születésétől (Augustus csá
szár uralkodásának 28.
évétől) kezdte számolni az
éveket. Számításában né
hány körülményt valószí
nűleg nem vett figyelembe
és úgy látszik, ekkorát
tévedett.
Forgács József

Az ipari forradalom kibon
takozásának egyik feltétele
egy új energiaforrás, a szén
alkalmazása volt. Az azóta
eltelt három évszázad alatt a
szén
megtartotta
vezető
szerepét a világ energiater
melésében, annak ellenére,
hogy időközben más fosszilis
tüzelőanyagok is megjelentek,
a század elejétől pedig új,
alternatív energiaforrások al
kalmazásával próbálkoztak.
Ezek közé tartozik az atom
magok átalakulásai során fel
szabaduló energia.
Fizikai szempontból két
eltérő magátalakulást külön
böztetünk meg. Az egyik a
nagy rendszámú magok hasa
dása. A hasadás során az ener
gia felszabadulhat robbanás
szerűen, vagy folyamatosan,
szabályozott
körülmények
között. Ez utóbbi valósul meg
az atomreaktorokban. A magátalakulások másik fajtája kis
rendszámú atommagok összeépülése nehezebb elemekké.
Elméletileg ez is végbe mehet
robbanásszerűen és szabályo
zottan. Jelenleg csak az első
formája valósítható meg.
Az 50-es évek elején - nem
sokkal az első sikeres atom
bomba robbantás után - meg
kezdődtek a kísérletek a
szabályozott termonukleáris
reakció megvalósításáért.
A fúziós reaktor meg

építése
során
az
egyik
leglényegesebb probléma a
plazma és a reaktor falának
kölcsönhatása. A plazma a
kölcsönhatás során erősen
lehűlhet, a reaktorfal pedig
súlyosan károsodik. Ezért kell
a plazmát a lehető legkisebb
térfogatúra összehúzni. Erre a
legalkalmasabb az elektro
mágneses mező. Ez nemcsak a
plazma alakítására használ
ható, hanem fűthető is vele.
A fúzió megvalósítható
nyílt és zárt rendszerben.
Nyílt rendszereknél egy hen
geres ún. kisülési csőben hoz
nak létre hosszirányú elektro
mágneses teret. A térerősség a
cső két végén nagyobb, így
mágneses dugóként bezárja a
közbe eső részbe a plazmát. A
rendszerbe a plazmát kívülről
adagolják, fűtéséről pedig az
elektromágneses tér gondo
skodik.
Energiatermelésre
valószínűleg nem lesz alka
lmas, mivel a plazma élettar
tama roppant kis időre korlá
tozódik.
Gyakorlati
szempontból
ígéretesebbek a zárt rend
szerek. Itt a kisülési csövet
gyűrű alakúvá hajlítják. A
plazma saját mágneses tere
helyenként inhomogén és ez a
plazma
oldalra tolódását
(“könyök” - effektus) vagy
befűződését (“hurka” - effek
tus) okozza. A plazma állapot

ezekben a berendezésekben is
csak néhányszor 10A-6 s-ig
tartható fenn, így energiater
melésre ezek sem alkalmasak.
A zárt rendszerű beren
dezésekhez nagyban hasonlít a
tokamakk. A kisülési cső itt is
hajlított, ún. tórusz alakú, ket
tős falú. A belső cső anyaga
kerámia vagy rozsdamentes
acél. A cső felületét még egy fal
borítja, aminek kettős szerepe
van. Egyrészt csökkenti a
csőátmérőt, másrészt megvédi
a tulajdonképpeni reaktorfalat
a plazmától. A tokamakk pro
totípusát az egykori Szovjet
unióban fejlesztették ki. Azóta
sok országban épültek hasonló
berendezések, különböző mé
retekben, jórészt kutatási
célokból. A majdani ener
giatermelő reaktorok valószí
nűleg ilyen típusúak lesznek.
A fúziós reaktorok több
szempontból is alkalmasabbak
az energiatermelésre, mint a
hagyományos, maghasadáson
alapuló reaktorok. Az egyik
előny, hogy az üzemanyagként
használható
hidrogén
és
izotópjai hatalmas mennyiség
ben fordulnak elő a tengerek,
óceánok vízében. Ezenkívül az
üzemeltetés során nem lép fel
radioaktív sugárzás és nem
keletkezik ilyen hulladék sem,
aminek a tárolása jelenleg az
egyik legnagyobb gond.
Schw eighardt Henrik

UFO, ami az ország minden városa felett látszik

A ködösítés, szenzációhajhászás szép példája volt az MTV1 Napközi c. műsorában január 17-én
sugárzott műsor. Egy Tarján Pál nevű úriember előző nap este készített videofelvételét mutatták
be, amelyen egy fényes pont látható. A műsor által szakértőnek titulált Szűcs Róbert (a Színes
UFO főszerkesztője) természetellenes mozgást végző ufójelenségnek minősítette a fénylő testet.
Gratulálunk! Sikerült videóra venni nagyjából egy órával lenyugvása előtt a Vénusz bolygót. A
bemutatott felvételek a kamera feliratozása szerint 18.15 és 18.35-kor készültek és a fényes objek
tumot a közvilágítással teleszórt település felett mutatják. A Vénusz ekkor valóban ilyen magasan
látszik, s a lámpafényekhez képest valóban ekkora erővel világít, másról nem lehet szó. A megfi
gyelő szerint 19 óra komi eltűnt ez az “UFO”, miközben a háromnegyedórás láthatósága alatt bal
ról jobbra mozgott. Ez is alátámasztja, hogy a Vénuszról van szó, mivel az 19.30-kor nyugszik, s a
Föld forgása következtében ilyen pályát ír le. Azonban hamarabb eltűnik, mint a számított
nyugvása, mert belemerül a horizont poros, szennyezett levegőjébe, esetleg felhőcsíkokba. Mindezt
nem csak egy csillagász vágja rá azon nyomban, hanem bármely falun élő ember, aki kicsit is nyi
tott szemmel jár és tudja, hogy a népiesen Esthajnalcsillagnak nevezett bolygó hol este, hol haj
nalban látszik, s időnként minden égitestet meghalad fényereje.Az egész történet mögött civilizá
ciós ártalom bújik meg: a fényszennyezés, amiről írtunk már e lap hasábjain. A városlakó ember
egyszerűen nem ismeri a fontosabb bolygókat, csillagokat, mert elvakítja a közvilágítás.
Mindeközben pedig az áruját eladni akaró sajtó áltudományos baromságokkal traktálja olvasóit, s
nem csoda ezek után, ha a mellesleg ez évben június elejéig még esténként látható Vénuszt néme
lyek (pl. magukat ufószakértőnek tartó sznobok) idegen űrhajóvá avanzsálják.
Mit tehet mindehhez hozzá még az amatőrcsillagász: ha júliusban hajnaltájt különösen fényes
“csillagot” látnak a keleti égen, ami az előző hónapban nem volt ott, ugye már sejteni fogják, mi
lehet az?
Forgács-Zettisch
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Művelődési
Központ és
Könyvtár
^ programjai
M á r c iu s
2. 1715Top film:
Crimson Tide
5. 17'15Top film:
Nell, a remetelány
8. 17“ Az MKK-ban
működő klubok, szak
körök nőnapi össze
jövetele. Zene: Kerekes
László
8. 1900Blues kocsma
9. 1400, 18°°
Gyógyítás napja
9. 1600 Táncház
9.
1745 Top
film:
Sztracsatella
12. 17“ Civil fórum
12. 1745Top film:
Muriéi esküvője
13. 10“ Ovi mozi: VÜK
14. 16“ Oroszlány Bará
tainak Köre összejöve
tele
15. 10“ Ünnepi műsor
16. 1745 Top film: Flört
19. 1745 Top film:
Mielőtt felkel a nap
22. 1400 Napközis mozi:
Pocahontas
22. 1745Film: Pocahontas
23. 1745: Top film:
A remény rabjai
26. 17“ Kertbarátkor
26. 1745 Top film:
Szerelem a fehér házban
28. 16“ Cukorbetegek
klubja
29. 17“ Makett kiállítás
megnyitója
30. 1745Top film:
Mintamókus
Minden szombaton
900- l l “ Játszóház
Ingyenes apróhirdetés
Oroszlányban eladó 80%-ban kész
100 m2-es, alápincézett családi
ház, 75 m2 tetőtér beépítéssel.
Érdeklődni: 360-512.

KÉTHETES

7.

Esküvőket,
rendezvényeket
magas színvonalon,
olcsó áron rendezünk
a Gasztronómia Kft.
éttermében
a Béke szállón.

v e g y iá r u

KERESKEDELMI KFT.
O ro sz lá n y , T á n c s ic s M. u. 87.

Tel.: 361-002, 364-482

A FESS

DISZKONT

ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Perlux 2.4 kg

iM M E s m e

549.-

Munkát keres?
Állást kínál?
Lakossági
apróhirdeté st
óhajt feladni?
a KÉTHETES
közli ezen
hirdetéseit.
Nálunk a vál
lalkozóknak is
megéri
hirdetni!

KÉTHETES
az ingyenes lap.
Hirdetésfelvétel:
Fürst S. u. 13.
Telefon:
361-122/14-14

A

mnem
Cipőboltban
még tart a
téli vásár!
* * *

Boltunkban
m éteráruk
árenged
ménnyel
kaphatók!

Biopon Hajdú
1.6 kg
499.Perlux 600 gr 149.Coccolino koncentrátum -kék- 399.TIPP mosogató
1 1+kendő
200.Quanto öblítő
koncentrátum
332.Biopon folyékony
21
680.-

PANEM
DISZKONTOK
Móricz Zsigmond u. 31. és
a Fürst S. u. 22. sz. alatt!

Bálásruha vásár!
Tavaszi ruhák, függönyök.
Kisméretű nadrágok,
öltönyök, blézerek árenged
ménnyel március 22-én
9 órától az oroszlányi
művelődési központban.

HUBER Festékbolt
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Dekton-in diszperziós falfestékek
Dekton-in 3 kg 598.Dekton-in 8 kg 1188.Dekton-in 25 kg 3372.íh* * * * * ** * * **

Tapétavásár 10-30% kedvezménnyel.
Műpadló 2 m-es 1735.* * * ******** ****

Gemini 2.5 1 1758.Gemini 4 1 2580.Knauf csemperagasztók, fuga kaphatók!

Kettőt fizet,
hármat kap!
2 Coca Cola mellé
1 Sprite-ot adunk
ajándékba!
Sogetten csokoládé
100 gr 95.Csokinyuszi
170 gr 169.-

A PANEM Bt.
boltjaiban
hentesáru nagy
választékban
kapható!
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig
530-1900

szombaton: 600-1200
vasárnap: 7°"-10“

8.
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Tegye próbára tudását!
KRESZ - Vezetéselmélet - Műszaki
A Bíró Autós-Motoros Magánisko
la és a KETHETES ezentúl megjelenít
5 kérdést a közlekedéssel kapcsolat
ban. A helyesnek vélt válaszokat
levelezőlapon, vagy személyesen a

^

Bíró Autós Iskola ügyfélszolgálati
irodájába juttassa el.
A helyes válaszokat beküldők között
2 havonta nyereménytárgyakat sor
solunk ki. A szerencsés nyerteseket
postán értesítjük.

Támogatók: Bíró Autós-Motoros
Magániskola, MONTÁZS Marketing
Iroda Bt., Oroszlány Város Baleset
megelőzési Bizottsága,
Spindler
Autójavító, Somodi Autósbolt.

J

V
1. A két jelzőtábla közül melyiknek a hatálya alatt szabad
személygépkocsijával utasa kiszállásának idejére megállnia?
A) Csak az 1-es jelű tábla hatálya alatt.
B) Csak a 2-es jelű tábla hatálya alatt.
C) Mindkét jelzőtábla hatálya alatt.
D) Egyik jelzőtábla hatálya alatt sem.

2. Az előzésre vonatkozó egyéb szabályok megtartásával
előzhet-e a tábla után segédmotoros kerékpárral kerékpárost?
A ) Igen.
B) Csak akkor, ha emiatt nem kell áüépnie az úttest képzelet
beli felezővonalát.
C) Nem.
3. A két tábla közül melyiknél tilos behajtani egy személygép
kocsiból és egytengelyes lakókocsiból álló járműszerelvénnyel?
A) Csak az 1-es jelűnél.
B) Csak a 2-es jelűnél.
C) Mindkettőnél.
4. Miként befolyásolja a gépkocsivezető reakcióidejét az alko
hol, egyes gyógyszerek és a fáradtság hatása?
A) A reakcióideje a többszörösére növekedhet.
B) A reakcióideje kismértékben csökken.
C) A reakcióideje csak kismértékben növekedhet.
5. Ha a tengelykapcsoló nem emel ki, akkor
A) Menet közben - nagyobb terheléskor - a motor felpörög,
ugyanakkor a gépkocsi nem gyorsul.
B) Sebességváltáskor a motor erősen rángat.
C) A sebességváltás - éles recsegő zaj kíséretében - nehezen
végezhető el.

S o o te rs
Színes filmjét kidolgozzuk

X

hét
nap
óra

alatti

Filmkidolgozáskor ajándék
filmet adunk!

r
k

A
megoldásokat a 4. feladat után kérjük
a Bíró Autós-Motoros Magániskola, vagy a
KÉTHETES címére eljuttatni a
HUBER Házba.

Papír,
írószer,
nyomt atvány

N yom ta tvá n yok
(APEH , Tb)
széles vá la szték ba n
k aph atók,
m eg ren d elh etők !

KÉTHETES Oroszlányi független lap. Kiadja a MONTÁZS MARKETING IRODA Bt. ISSN: 1218-4276 ^
A kiadó vezetője és felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER Ház) 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
A

FRANNA

Esküvői és ballagási
meghívóit rövid
határidővel
elkészítjük
nyomdánkban.

ESKÜVŐI RUHA KÖLCSÖNZŐ
SZALON

O roszlány
R ákóczi u . 1/ a
N yitva :
H étfőtől - péntekig 14-17
S zombaton 8-11

S 8-15 óráig 364-484
18 ÓRÁTÓL 362-206

WiWn m i ’
“Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne

MONTÁZS Nyomda
Oroszlány, Felsőtelep
8361-122/25-71
361-122/14-14

Független közéleti lap. IV. évfolyam 5. szám ‘96. március 30. Megjelenik havonta kétszer. Ingyenes.

A szócsaták folytatódtak

Városi kézben az antennarendszer
A Működési Szabályzat rossz, de mégsem módosították, m ert...
16 napirendi pont több mint öt óra
alatt. E teljesítményt városunk
képviselő-testülete produkálta.
Cserhalmi László, az ügyrendi bizottság
elnöke kérte, hogy vegyenek le témákat a
napirendről, mivel a bizottságnak nem
volt módja az előterjesztéseket törvényes
ségi szempontból megvizsgálni. Javas
latát leszavazták.
Továbbra is a szócsaták, személyes
kedések, a más vélemény elutasítása
jellemezte a legutóbbi ülést, melynek be
vezetőjében a két ülés közötti tájékozta
tóban a polgármester közölte, hogy előbb
re kell hozni a Művelődési Központ igaz
gatói pályázatának elbírálását, s ezért
április 15-én 16 órától rendkívüli testületi
ülést tartanak. Ekkor Molnár Ferenc
MSZP-s képviselő (e sorok
írója nem azonos vele!) és
Balogh György FKGP-s
képviselő kritikával illette
a pályáztatást. Többen, így
Székely Antal is válaszá
ban utalt arra, hogy a
törvény a pályázat közlését
a szakma hivatalos közlö
nyében teszi kötelezővé,
más helyen való megjelen
tetés nagyon sokba kerülne
a városnak. A két képviselő
valamilyen oknál fogva
nem értett egyet a kapott
válaszokkal.
Talán megoldódik végre
az Ady mozi sorsa, mert a
Magyar Technikai Múzeum
jelentkezett, hogy átvenné
működtetésre. Ezzel váro
sunkban jönne létre a ma
gyar technika múltját és
jelenét reprezentáló kiál
lítás, mely Oroszlány “vá
ros” első jelentős idegenfor
galmi intézménye lehetne.
A júliusban Majkon tar
tandó rendezvénysorozat
kapcsán Balogh képviselő
kérdésként vetette fel,
hogy mennyire célszerű

egy olyan proletár városban, mint
Oroszlány,
díszpolgárrá
választani
Habsburg Ottót. Válaszában polgármes
terünk utalt arra, hogy a politikus (aki az
Európa Tanács tagja, a Páneurópai
Parlament elnöke) jelenléte a rendez
vényeken olyan személyeket hoz a város
ba, akik egyébként talán sohase tudnák
meg, hol is van lakóhelyünk. Magában a
programsorozat olyan esemény lehet
- amennyiben ezzel tud, és akar élni váro
sunk lakossága, vezetése -, mely az ide
genforgalomban jelentős előrelépést je
lenthet.
Szintén a tájékoztatóból tudhattuk
meg, hogy városunk polgárai nem éltek a
fűtés korszerűsítése érdekében kiadott
kérdőívekre való válaszadással. Akik

mégis beküldték az íveket (kb. 9-10%),
többségében úgy nyilatkoztak, hogy óhajt
ják a vezetékes gáz bevezetését.
A polgármester közölte, hogy a
Kecskédi úti lakótelepre megkérték az
állami támogatást a gáz bevezetésére.
A testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására, jobbítá
sára a Demokraták frakció részéről be
nyújtott javaslatokat tárgyalta.
Dr. Sunyovszki indoklásként utalt
arra, többek között azért készítették e ter
vezetet, hogy ne fordulhasson még egy
szer olyan eset elő, mint a legutóbbi tes
tületi ülésen, mikor is a többségi frakció
berekesztette a költségvetési vitát, s utá
na tett módosító javaslatokat, melyben
végül is 6 millió forintot adtak az alig pár
hónapja alakult sportegyesület
nek. S történt mindez úgy, hogy
az “ellenzéknek” nem volt módja
a vita lezárása miatt erről az
eljárásról véleményt nyilvání
tani.
Bár Schmidt József, a kormány
zó Baloldali frakció vezetője is
hangsúlyozta az SZMSZ hibáit a többségi frakció szavazatával
elutasították.
Ezt követően a közterületek
rendjéről szóló, majd a szociális
igazgatásról és szociális ellátá
sokról szóló rendeletet módosí
tották.
így április 1-től a bölcsődékben
0-3 éves korig 100,-Ft/nap+áfa,
3-6 éves korig 110,-Ft/nap+áfa
díjat kell fizetni.
Az óvodákban 96,40 Ft/nap+áfa,
az általános iskolai menzákban
50,-Ft/nap+áfa, míg a napközik
ben 70,-Ft/nap+áfa lesz a díj.
(Az áfa 12%!)
A VÉRT mintegy tízmillió forint
kedvezményt biztosítana távhődíjakból a városnak bizonyos
feltételek elfogadása esetén,
melyről a polgármester tárgyal
majd a VÉRT vezetésével.
Folytatás a 2. oldalon
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D ö n tö ttek

Valaki nem mondott igazat a testületi ülésen (?)

Egy indokolatlan (?) áremelési kísérlet

- ellentmondásokkal
Szétosztották a közpénzeket
A nagyközösségi antennarendszer privatizációjára tett
Gazdasági bizottsági előter
jesztést -melyen közel egy évig
dolgoztak a tagok- Modrián
Vilmos képviselő, a Demokra
ták frakció fideszes tagja ja
vaslatára elvetették, s he-lyette a képviselő ötletét fogadták
el. E szerint az antennarend
szert tizenöt évre megkapja
üzemeltetésre az ORITEL. így
a későbbiekben nem kell a
város lakosságának a vétel
miatt nyereségre törekvő
befektető kénye-kedve szerinti
áremeléseket elszenvednie, s
továbbra is oroszlányi vál
lalkozóknak biztosít mun
kahelyet a döntés.
Ezek után került napirend
re az antennadíj emelésének
előterjesztése. Kostyál László
képviselő kérdésként tette fel,
hogy kérte-e az ORITEL a díj
emelést? Metzger Gyula, a GB
vezetője az ORITEL-re hivat
kozva igent mondott, míg a
Társaság képviselője nemmel
válaszolt. A testület végül is
nem szavazta meg az indoko
latlan áremelést.
Balogh képviselő javasolta
a GB-nek és vezetőjének, hogy
vonják le a személyes követ
keztetéseket az indokolatlan
áremelés előterjesztése végett,
míg a polgármester vizsgálatot

indít a történtek kiderítésére,
mivel az rombolta a testület és
a GB tekintélyét.
A vita után az óvodák be
számolója volt terítéken, me
lyeket a képviselők vita nélkül
fogadtak el.
Az 1995. évi intézményi
ellenőrzési beszámolónál Var
ga János, a baloldali frakció
munkáspárti tagja, a PB
elnöke indulatosan vonta
kérdőre a polgármestert a két
középfokú iskola költségvetési
túllépéséért. Javasolta az in
tézményvezetőkkel szembeni
eljárás lefolytatását. Mind
Székely Antal polgármester,
mind dr. Sunyovszki képviselő,
a PB volt elnöke válaszában
hangsúlyozta,
hogy
nem
történt szabálytalanság, a pol
gármester az akkori PB egyet
értésével utalta át a pénzeket,
mivel az iskolák alulfinan
szírozottak voltak.
Az 1993-ban elfogadott
gazdasági program felülvizs
gálatát kezdeményezte a gaz
dasági bizottság. A testület ezt
elfogadta, s vitára bocsátja az
új tervezetet.
Míg az előző ülésen egy
sportegyesületnek - a nemrég
alakult OTSC-nek - mások
rovására plusz 3 milliót jutta
tott a többségi frakció, addig
most a civil- és sportszer

vezetek részére (több mint 55
szervezetnek.!) 2,5 millió forint
önkormányzati támogatásáról
is szavaztak a képviselők. így
a sportcélok között kap pénzt a
MICI-Mackó baráti kör is,
valamint a OTSC neve alatt
szereplő, de a Művelődési Köz
pontban működő természetbarát szakosztály is.
Ezek után sürgősséggel
jóváhagyták az Első Lakásért
Alapítvány módosítását, mivel
minél előbb szeretnék a
pénzeket a jelentkezők között
elosztani.
A kérdéseknél mintegy 10
kérdést tettek fel a képvise
lők, s csak egyre válaszolt a
polgármester.
Molnár F.

Bíró Autósiskola
Tanfolyamindítás
minden hónap
első hétfőjén
-Sm - A j -B
kategóriában.
Nálunk időt pénzt takarít meg.
Tel.: 3 6 1 -1 2 2 /2 4 -3 5

Képviselőink saját jogukkal
élve, lelkiismeretük szerint
döntöttek már megint. Bárki
bármit mond, joguk van hoz
zá, mert megválasztottuk
őket. Ez (is) a demokrácia.
Legutóbb az OTSC javára
szavaztak lelkiismeretük sze
rint, s most a “Közérdekű tár
sadalmi célok megvalósítását
szolgáló” pályázatokról dön
töttek.
A 67 pályázó több mint 6
millió forintra nyújtott be
igényt, ezzel szemben (ez nem
OTSC!) csak 1.500.000 forint
volt szétosztható.
Néhány példa arra, hogy
kik, milyen célra kaptak vagy
nem kaptak pénzt.
1, az 5-ös iskola 20 gyereké
nek nyári táborozására 60 ez
ret, a tehetséges matematikus
gyerekek szaktáborára (60 fő)
50 ezret adtak.
A Jó szerencsét Alkohol
Ellenes Klub 50 ezret kapott
adósságainak rendezésére!
A kért 250 ezer helyett 30
ezret kapott az immár hagyo
mányos, a városnak ismert
séget, s elismerést jelentő
Majki Mesterkurzus. (Talán
jobb lett volna, ha semmit
nem adnak.)
Szintén nem kapott a fenn
állásának 3000. évfordulóját
ünneplő Jeruzsálembe meghí
vást kapott (!) Bakfark Bálint
Zeneiskola sem, mely 65
oroszlányi
gyerek repülő
jegyének árához kért 25%-ot.
Tetemes az összeg, 650 ezer
forint, de erre a városnak min
denképpen kellene pénzt biz
tosítania. A város dicsőségére!
Úgyis oly kevéssel dicse
kedhetünk!
M.F.

Az igazság hatalom nélkül tehetetlen, a hatalom igazság nélkül zsarnokság. (B. Pascal)
é & ié e m e lje

Arculatkialakítás
*»

Kampány
tervezés
Téljeskörű
reklám
lebonyolítás
Sajtóháttér
szervezés
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oroszlányi KÉTHETES

Helyzetértékelés
és m édiavita
A FIDESZ-Magyar Polgári
Párt oroszlányi szervezetének
az utóbbi két hétben volt ven
dége Adler János, a párt alelnöke és Pokol Béla egyetemi
tanár, Torgyán József kisgaz
da pártvezető médiatanács
adója, a Média hatalom című
könyv szerzője.
Mindkét rendezvényen ele
mezték az 1998-as választások
lehetséges eredményét a mai
ismeretek tükrében.
Adler és Pokol is úgy véli, a
választások után letisztulnak
a pártok parlamenti arányai,
még egyszer nem lesz lehetsé
ges két párt részére kétharma
dos többséget szerezni.
Adler a szakszerűségre he
lyezte a fő hangsúlyt. Szerinte
a magyar társadalom előbb-

utóbb elismeri a szakszerű
séget, a tisztességes beszédet.
Az emberek különbséget fog
nak tenni a demagóg szólamok
és a megalapozott ígéretek
között.
Ezzel szemben Pokol Béla
úgy véli, Torgyán helyesen
használja ki az elégedetlen
tömegek érzéseit, hiszen a po
litika a hatalom megszerzé
séről szól. A politológus szerint
a pártvezér -ámbár ezzel Pokol
nem teljesen ért egyet- jól
használja ki a jelenlegi kor
mányzat hibáit. Ezért is van
nagy bázisa a Tiszántúlon,
mert itt már szinte az éhség
lázadás határán állnak az
emberek. (Erről a sajtó nem ad
számot- állítja.) Az elégedetlen
emberek szavazatára számít

az FKGP, s nem az értelmiség
re épít. Elismerte ugyanakkor,
ez az esetleges kormányra ke
rüléskor gondot okozhat, mert
kevés szakember szimpatizán
sa van a pártnak. Ezt azonban
nem tartja veszélyesnek, mert
a hatalom esetleges megszer
zésekor jelentkeznek majd ők
is.
Pokol véleménye szerint
egy-két választási ciklus után
nálunk is kialakul a kétpólusú
parlament, egyik oldalán az
MSZP, míg a másikon az
FKGP egy-két kisebb-nagyobb
nemzeti párttal (FIDESZ,
KDNP), míg az SZDSZ kis lét
számmal lesz jelen a törvény
hozó testületben.
Az egymástól időben s szel
lemiségben is távol álló Ádler

A frakciószakadás
nem pártszakadás

3.

és Pokol is egyetértett, hogy a
kormány felelőtlen ígéretei,
hibás döntései előrevetítik a
jelenlegi kormánykoalíció bu
kását.
Pokol elismerte, a FIDESZ
lehet a következő időszak
“mérlegnyelve”, hiszen vár
hatóan ők lesznek a harmadik
legerősebb párt az MSZP és az
FKGP után, s őket követi
majd az SZDSZ.
Az az SZDSZ, mely jelen
leg mind a médiát, mind a
bankvilágot bitorolja. Szerinte
e két fő terület vezetése lehe
tővé teszi az SZDSZ részére,
hogy folyamatosan a “király
csináló,-buktató” szerepben
tündököljön. Ezt a hirdetések
finanszírozásával, a liberális
új ságirólobby írásaival tudja
elérni.
Pokol és némely résztvevő
a március 14-én történteket
elemezve elmondta, hogy amit
Torgyán elmondott, az erős, de
valós volt. S ezt nem kri
tikaként vetették a pártvezér
szemére, mert ha ez a “dema
góg” beszéd szavazatot jelent
számára az elégedetlenek
részéről, akkor jól beszélt.
Márpedig a vidék vevő erre
a kemény véleménnyilvánításra.

Az oroszlányi MDF helyzetértékelése
A m ostani választási
ciklus pártosztódása meg
történt. Az MDF parlamen
ti frakciójából kilépettek új
pártot alapítottak.
Városunkban még az
elmúlt év végén öt társával
együtt kilépett a pártból a
helyi szervezet volt elnöke,
Oláh László. A jelenleg 17
aktív taggal működő szer
vezet január elejétől meg
bízott elnökével, Nagy
Elemér Attilával beszélget
tünk a városi és az orszá
gos (párt)politikáról.
- Szervezetük is támogatta
a város jelenlegi MSZP-s pol
gármesterének jelölését
a
választásokon. Miként értéke
lik az akkori döntésüket,
milyennek látják a város
helyzetét?
- Lassan félidőhöz érünk, s
úgy látjuk, nem biztos, hogy ő
lenne az egyedüli jelöltünk.
Az, hogy mennyire volt helyes
az akkori döntés, megosztott a
szervezeten belül. A kisebbség
bírálja munkáját. Úgy látjuk,
munkáján lenne mit javítani,
ezt jelzik a kritikák is. Kezdő

polgármester, időt kell neki
adni.
- Négyévente van választás.
Ezek szerint négyévente min
dig lesznek olyan időszakok,
amikor a város működése
döcögve fog haladni, mert
tanul az új vezető, vagy a
vezetőnek tisztában kell lennie
azzal, hogy mély vízbe dobják?
Túléli-e egy település az
állandó tanulási időszakokat?
-Az új vezetők mindig saját
elképzeléssel bírnak. Kinek a
városépítés, kinek a fejleszté
sek visszafogása a célja - vala
milyen okból.
- Nálunk melyik a jellemző?
- Úgy látjuk, a mi pol
gármesterünk kevésbé fordít
gondot a városfejlesztésre. En
nek oka lehet a gazdasági
kényszer is. Bár a Sunyovszki
úr idejében volt csatornázás,
g im n á ziu m -rek on stru k ció
- amit mint halljuk félbe hagy
nak - s iparfejlesztés.
Gördülékenyebben mentek
az ügyek.
-Az MDF-nek van egy kép
viselője a testületben. Nem
titok, tagja az MSZP-Munkás-

párt alkotta baloldali frakció
nak. Ezt miként értékelik?
- Utólagosan jelentette be
szervezetünknek, hogy belé
pett a frakcióba. Tudomásul
kellett vegyük, hiszen ő van a
testületben, a mandátumával
szabadon rendelkezik. A váro
sért kell politizálni, mege
gyezésre kell jutni, s ha ez az
ára, tudomásul vesszük, még
ha nekünk erről más véle
ményünk is van. Beszámol
negyedévente
munkájáról,
amikor is elmondjuk vélemé
nyünket, kritikánkat.
Az
országgyűlésben
történtek után történt-e vál
tozás szervezetükben?
- Mi is megdöbbenéssel
fogadtuk a Szabó Iván vezette
új párt megalapítását. Nálunk
a taggyűlés úgy döntött, hogy
továbbra is az MDF-ben ma
rad, ámbár vannak néhányan,
akik jelezték, néhány hónapos
kivárás után döntenek majd.
Megmaradunk a Lezsák
Sándor vezette laki telki irány
vonal mellett. Nálunk a mun
kástól az értelmiségiig min
denkinek helye van.

KERESKEDELMI KFT.
O r o s z lá n y , T á n c s ic s M. u. 87.

Tel.: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA”
Trinát alapozó
0,751
526.Trinát fehér
1/11
779.E cos sam pon 216.E cos
folyékonyszappan
230.Perlux 600 gr 149.Silan ö b lítő k o n 
centrátorai
270.Gemini A+B 2038.TIP m osogató
+kendő
200.virágláda-t- alátét
1 2 0 .-
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Két nemzedék két stílus
Az egyik oldalon harsány
színek, míg a másikon a letisz
tult művészi tudás jelent meg
a Rákóczi Ferenc Kultúrotthonban a Falu Hagyomány
őrző Egyesület kiállításán,
melyen anya és lánya, Véghné
Dittrich Márta és Végh Márta
festményeit tekinthették meg
az érdeklődők.
Véghné Ditrichh Márta ké
pein a táj varázsa, míg lá
nyáén a csendélet dominált.
A kiállítás egyetlen, de talán
lényeges zavaró eleme volt a
környezet sivársága.
Ez a kiállítás is jelzi, hogy
városunknak szüksége van
egy kiállító teremre, ahol
méltóképpen tekinthetnénk
meg művészeinek alkotásait.
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. A fe£ h levelet kaptam nem
regen. Ez még nem késztetni
írásra hiszen ilyeneket tucatszám hoz a posta.
Az első olvasás után jó

ötletnek tartottam, s javasolni

akartam kollégámnak, hogy
adjunk, segítsük ezen ’alaDÍU
ványt.
**
Azonban e felkérés egy
mondata, mint oroszlánja pol
gárt, meglepett. “Ellehetet
lenült” óvodáról szól, s utána
egy helyi intézményünk címe
szerepel.
Nos, itt késztetett gondol
kodásra a felkérés. Városunk
vezetése, az oly sok vitára okot
adó pénzügjn helyzet ellenére
is, mindent megtesz a város
ban élők szociális ellá-tásának

„rfjotíö®

biztosítása
érde-kében.
Azoknak, akik kérik, és
indokuk jogos, minden esetben
£nÍ0Sltja 3 teljes’ a 75%-os, az
oU%-os, vagy a 20%-os fizetési
kedvezményt.
„ T *?y’ TaTjnak éles> akár a
szemelyeskedésig menő viták
a testületben, de erre a területre eddig még mindig jutott
pénz.
Erre pedig az országos
helyzetet ismerve büszkének
kellene lennünk.
Márpedig egy ilyen, az
ország számos helyére eljutta
tott levél rombolja a város
hírnevét.
Ez pedig kár. Legalább
arra legyünk büszkék, amire
joggal lehetnénk!
M.F.

40
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Vízszintes: 1. Az Úri Muri írója, 13. Tessék, itt van, nézd!
14. Üres rádió! 15. Unokáink sem fogják látni műsorvezetője
(Mihály), 16. Adat, 17. Üres zseb! 19. Nem csúszik, 21. Egy fogás
része! 22. Észak-Amerika egynemű betűi, 24. Állami dézsma, 25.
Arra a távolabbi helyre, 26. Csongor társa, 28. Becézett férfi
név, 30. Teafűszer márka, 33. Csurig, 35. Argon vegyjele, 37.
Feldarabol, 38. Angol olaj, 39. 0-24-ig nyitva, 44. Nem teljesen
inverze! 46. Állati lak, 47. Pagoda része! 48. Részvénytársaság,
49. Televízió, 50. A holt élőnyelv, 53. EGÜ, 54. Magánhangzók!
56. Elektrokardiogramm, 58. Erdei állat, 59. Zala része! 60.
Elem!
Függőleges: 1. A megfejtés, 2. Görög betű, 3. Elektromos
kapcsoló, 4. Króm, tantál, argon, 5. Majdnem zárva! 6. Édesség
rizsből, 7. Nemzetközi segélykérőjel (Mentsétek meg lelkein
ket!), 8. Gong Richárd, 9. E naptól kezdve, 10. Irodalmi műfaj,
11. Francia hódító volt, 12. Párizs híres építménye, 18. 2/3 része
a babnak! 20. Üres dia! 23. Ezüst, arany, stroncium, 27. Liga
egynemű betűi, 29. Magyar férfinév, 31. Nátrium, 32.
Menyasszony, 34. Majdnem tele! 36. Régi, ócska, 40. Lé, 41.
Gyümölcsöt hoz, 42. Férfi név, 43. Pirka János, 45. Baseball
játék nélkülözhetetlen tartozéka, 46. Becézett női név, 51.
Főzelékzöldség, 52. Az ételnek fontos, hogy legyen .... 53.
Mutatószó, 55. Alumínium, 57. Föl, földobott ...
-EscA nyertesek a SOQTER’S nyereményét kapják!
Beküldési határidő: 1996. április 15.
M a.
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FRANNA
ESKÜVŐI R U HAKÖLCSÖN ZŐ
SZALO N

Művelődési
Központ és
Könyvtár
programjai
1 L _ —

ÁPRILIS
1. 1900 : Maksa Híradó
3 17« TOp film.
ACE VÉNT URA

5. 1600 Csillagászati
előadás
6. 1145 TOP film:
DESPEDERO
(16 éven felülieknek!)
9. 1700 CIVIL FÓRUM
9 I 745 TO p m m ;
Örömapa 2

12.
1700 A Barna
Gyöngyök cigányegyüt
tes jótékonysági műsora
12. 20“
BLUES KOCSMA:
Szonja és a sápadtarcúak
13. 14“-18“
Gyógyítás napja
13. 1746TOP film:
JUMANJI
15. 17“
Szedlák
Jánosné festőművész
kiállításának megnyitója
16. 1745TOP film:
Szóljatok a köpcösnek
19. 14“ Napközis mozi:
Mindörökké Batman
20. 16“ Nyugdíjasok
találkozója.
Vendég:
Kendi István, az Eletet
az éveknek főtitkára
20. 1745TOP film:
Párlépés a
meny
ország
23. 1745 TOP film:
Casinó
(16 éven felülieknek!)
27. 1745 TOP film:
Toy story
30. 17“ K ertbarátkor
30. 1745 TOP film:
Bérgyilkosok
(16 éven felülieknek!)

K izárólag új , ‘96-os modellek
O roszlány, R ákóczi u. 1/a
Nyitv a :
H étfő tő l - pén tekig 14-17
S zombaton 8-11
188-15 óráig 364-484
18 ó rától 362-206
TELEFONON TÖRTÉNT
EGYEZTETÉS ESETÉN A NYITVA
TARTÁSI IDŐN KÍVÜL IS REN
DELKEZÉSÉRE állunk!
KÉRJÜK, LÁTOGATÁSÁVAL
TISZTELJE MEG SZALONUNKAT!

Munkát keres?
Állást kínál?
Lakossági
apróhirdetés
óhajt feladni?
a KÉTHETES
közli ezen
hirdetéseit.
Nálunk a vál
lalkozóknak is
megéri
hirdetni!

KÉTHETES
az ingyenes lap.
hirdetés felvé
tel: Fürst S. 11.
13.
Telefon:
361-122/14-14

A Polgármesteri Hivatal
táj ékoztat ój a
Az 1 9 9 6 . évre lakossági
tüzelőolaj-felhasználás
kiadásaihoz kapcsolódóan április
15-ig kérelmet lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
Irodájában
az ott beszerezhető
nyomtatványon.

KOMTEN
A megyei TEMETKEZÉSI Kft.
oroszlányi irodája 1996. április 1-től a
városi temetőből elköltözött.
Új helyen, a Rákóczi úti maszeksoron
(PROFI után) fogadjuk ügyfeleinket.
-40 éves szakmai tapasztalat.
-Teljeskörű ügyintézés.
-Változatlanul megbízható
szolgáltatás.
-Szolid árak.
Nyitva tartás: 800-1600
S361-786
Ügyelet:®382-055
KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

HUBER Festékbolt
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Diszperzit 16 1 3154.- Ft
Méra 16 1
3038.- Ft
Dekton-in 25 kg 3500.-Ft
Dekton-in 8 kg 1320.-Ft
Dekton-in 3 kg
612.- Ft

Festés,
m ázolás
tapétázás?
C sa k egy
te le fo n !

3 6 2 -4 0 4

Hu bér Henrik
Fürst S . u. 1 3 .
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Tegye próbára tudását!
KRESZ - Vezetéselmélet - Műszaki

6. Szabályosan várakozik-e a saroktól 6 méterre az ábrán

látható személygépkocsi?
a: Igen.
b: Nem.

7. Előzni abban az esetben szabad, ha
a: Az előzni kívánó és a megelőzendő jármű között legalább
3 méter oldaltávolság áll rendelkezésre,
b: Az előzés befejezése után a megelőzött jármű elé annak legfel
jebb kis mértékű zavarásával vissza lehet térni,
c: Az előzés a szembejövő forgalmat nem zavarhatja.
8. Előzhet-e a tábla után személygépko
csival mezőgazdasági vontatót?
a: Igen.
b: Nem.

9. Milyen hosszúságú belátható szabad
út szükséges az előzés biztonságos végre
hajtásához?
a: Legalább az előzési út hosszának a háromszorosa,
b: Legalább az előzési út hosszával megegyező,
c: Legalább az előzési út hosszának a kétszerese.

10. Miről ismerhető fel fékezés közben, hogy a kétkörös
hidraulikus fékberendezés egyik fékköre nem működik?
a: Arról, hogy a fékpedál útja nagyobb, a fékút pedig hosszab.
b: Arról, hogy a fékpedál ütközésig benyomható, a fékút pedig
négyszeresére nő.
c: Arról, hogy a fékpedál ellenállása csekély, a fékút pedig
háromszorosára nő.

Sooters

Színes filmjét kidolgozzuk
hét
nap
alatt!
óra
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Filmkidolgozáskor ajándék
filmet adunk!

A
Bíró
Autós-Motoros
Magániskola és a KÉTHETES
ezentúl megjelenít 5 kérdést
a közlekedéssel kapcsolat
ban. A helyesnek vélt vála
szokat levelezőlapon, vagy
személyesen a Bíró Autós
iskola ügyfélszolgálati irodá
jába juttassa el a HUBER
Üzletházba.
A helyes válaszokat beküldők

között 2 havonta nyeremény
tárgyakat sorsolunk ki. A
szerencsés nyerteseket pos
tán értesítjük.
Támogatók: Bíró AutósMotoros
Magániskola,
MONTÁZS Marketing Iroda
Bt., Oroszlány Város Bale
setmegelőzési
Bizottsága,
Spindler Autójavító, Somodi
Autósbolt.

Szalagkorlátokon kókadó csok
rok, porosodó útszéli fak
eresztek, koszorúk.
Megdöbbentő, figyelmeztető
mementók.
Másodpercek
alatt lejátszódó tragédiák,
amelyek örökre fájdalmas,
el nem múló sérüléseket
okoztak és okoznak lel
kűnkben.
Az Országos Baleset
megelőzési Bizottság
elhatározta,
hogy
Budapesten felállítja
a közlekedési bale
setek áldozatainak
emlékművét. Azt
szeretnénk, ha
az
emlékmű
avatásán ak
n apj a
minden
évben a
Közlekedési
Balesetek
Áldozatainak
napja lenne.
Mivel valamen
nyiünk ügyéről van szó, az emlékművet közadakozásból
kívánjuk létrehozni.
Ezért fordulunk Önhöz segítségért.
Adományát kérjük a Magyar Autóklub Ügyvédi Irodájának;
az OTP Budapest, II. kerületi fiók (Tóth és Deméndi Ügyvé
di Iroda) 11702036-20625320 letéti számlájára utalni.
Megértésére és együttműködésére számítva, tisztelettel:

Országos Balesetm egelőzési Bizottság

Papír,
írószer,
nyomtatvány

N yom ta tvá n yok
(APEH , Tb)
széles vá lasztékba n
k a p h a tók ,
m eg ren d elh etők !
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„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne."

K é p v iselő -testü le tü n k
egy héten belül kétszer is
ülésezett.
Április 15-én rendkívüli
ülés volt, mivel dönteni kel
lett a Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatói
posztjára és a Béke szállóra
kiirt pályázatról.
Az erre a napra te r
vezett gázellátásról szóló
döntést elhalasztották, mi
vel addig a napig a polgárm ester nem kötött szerző
dést a kivitelezésre k iírt
pályázatot elnyert kivite
lező által ajánlott befek
tetővel. (Aki a pénzt biztosí
totta volna a beruházás
hoz, akár önkormányzati
részesedés nélkül is!)

így kérdésessé válik az őszi fűtés
gázzal való megoldása a város egy
részén.
A Béke szálló hasznosítására kiírt
pályázat vitájában Molnár képviselő,
bizottsági elnök kijelentette, hogy
olyan információt kaptak, miszerint
a vagyonhasznosító iroda nem adott
volna megfelelő tájékoztatást min
den pályázónak.
A polgármester e kijelentés után
- ami a hivatal m unkatársait kemé
nyen érinti - egyeztető szünetet ren
delt el, s ezek után, az állítást meg
nem cáfolva, de megkérdőjelezve,
tárgyalásra
bocsátotta
a
GASZTRONÓMIA Kft. pályázatát.

A döntés értelm ében a
városban közétkeztetést
folytató jó nevű kft.
üzem eltetheti 2006-ig a
Béke szállót úgy, hogy
am ennyiben a városnak
lesz pénze az egyesített
szociális otthon lé tre
hozásához, úgy a kft. segít
annak megteremtésében
A M űvelődési Központ
igazgatójának az elmúlt öt
évről szóló beszámolóját a
képviselők elismeréssel, s
a m unkatársak felé is szóló
köszönettel fogadták el.
Ezek u tá n egyöntetű sza
vazással újraválasztották
öt évre Szabolcs Andrást
az igazgatói poszton.
A 23-án, reggel elkezdett ülésen
képviselők tiltakoztak a megszokott
időponttól való eltérés miatt.
A polgárm ester a több m int tizen
egy napirendi pontra hivatkozott.
Végül is az egyiket, talán a leg
fontosabbat, az 5. sz. iskola elhe
lyezésének kérdését újólag levetet
ték a tárgyalásról. Történt mindez
annak ellenére, hogy a képviselők
m ár egy kész tervet kaptak a régóta
húzódó kérdés megoldására. Mint az
ülésen kiderült, ez csak egy délibáb
volt.
A tájékoztatóból m egtudhatták,
hogy a nyári napközis tábort idén a
Művelődési Központ rendezi.
F o ly ta tá s a 2. o ld a lo n
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Ha ez a terv megvalósul
A testület elfogadta a rendezési tervet
Az elmúlt
évi költségvetés elszá
m o lá s á n á l
elfo g ad ták
a beszámo
lót, misze
rint kb. 95
millió fo
rin tja m a
radt a vár osnak .
Ennek pon
tos összege
csak a jövő
testületi
ülésen de
rül ki.
A város általános rendezési ter
vében szerepel, hogy amennyiben
katasztrofális létszámleépítés nem
történik a városban, úgy 2000-ig
mintegy 21.500 fős település lesz
Oroszlány. Ma a halálozás magasabb
mint a születés.
A megtartó erőt a városban az
oktatás fejlesztése jelentheti, hiszen
így jelenhetnek meg az új befek
tetők. A fejlődés az élelmiszeripar, a
kertészet, a gépipar, a m űszeripar és
a könnyűipar irányában képzelhető
el a terv szerint. Ezek mellé csat
lakozik az idegenforgalom fejleszté
se.
Amennyiben a város ténylegesen
a térség központjává ak ar válni, úgy
feltétlen szükséges bizonyos közin
tézményeknek a városba telepítése.
(Földhivatal, pénzintézetek, levéltár,
múzeum, bíróság.) Ezek nélkül nem
lehet előrelépést elérni. Az elfo
gadott program továbbra is fontos
nak tartja a vasútvonalnak Puszta
vám, Mór irányába való kiterjesz
tését.
A városkép javítása érdekében a
társasházakhoz tartozó telkeket
értékesítenék, mivel ezáltal az ott
élők k arb a n ta rta n á k saját tu la j
donukat.
A program a város központját a
Fürst Sándor utcába helyezné át.
(Ennek eléréséhez azonban elhatá
rozás, akarat, pénz, és megint csak
pénz kellene.)

Csökkenő szülés
szám, növekvő
elhalálozás,
s mégis nő
a lakosság száma
O roszlányban a vezető
halálozási ok a szív és
érrendszeri, valam int a
daganatok okozta betegség.
A népesség száma 1980-ban
20613, m íg 1995-ben 21568
volt. A z élve születések
szám a 1980-ban 313, m íg
1995-ben 253, a halálozás
1980-ban 128, 1995-ben 192
volt.

Az egészségügy tájékoztatója
u tán a 4. sz. iskola, a Nevelési
Tanácsadó és a Szociális Szolgálat
beszámolóját fogadták el.
A kérdések, interpellációknál
Tihanyi Zoltán MSZP-s képviselő az
OTV főszerkesztőjétől érdeklődött az
után, hogy a megyei FKGP elnökkel
készült és sugárzott anyag riport,
vagy reklám volt-e. Tóth Tihamér
szerint riportfilm, de tovább nem
beszélhetett, m ert a képviselő arra
m ár nem volt kíváncsi.
Balogh képviselő a képviselőknek

is szóló nyílt levél kapcsán te tt fel
kérdést. (A levelet lapunk 5. oldalán
olvashatják.) Tihanyi képviselő a
rendőrkapitánytól érdeklődött, hogy
mit óhajtanak tenni az útjainkon
száguldozó gépkocsivezetők ellen. A
kapitány általános választ adott.
Dr. Sunyovszki felhívta a kép
viselők figyelmét, hogy az ilyen, s
ehhez hasonló válaszok elfogadásá
val, m ikor nem kap nak konkrét
kielégítő, érdemi választ, s azt elfo
gadják, ártan ak a képviselő-testület
nek, a választóknak. S szerinte ez
tö rtén t a vita nélkül elfogadott
aznapi egyéb napirendi pontokkal is.
Tihanyi és Balogh képviselők,
m intha nem értették, vagy akarták
volna érteni a megyei közgyűlés alelnökének felvetését, tám adást indí
to ttak a képviselő ellen.
Hozzájuk kapcsolódott Schmidt
képviselő, aki Sunyovszki egyik kije
lentését durvának minősítette, s vis
szautasította, de Tihanyi ú r hasonló
tartalm ú hozzászólását nem.

Közvagyon
ajándékba?
A testület ezek u tán zárt ülésen
döntött a Táncsics és a Rákóczi úti
patikák eladásáról.
Az eredeti előterjesztéshez képest
a Rákóczi ú ti épületben helyet
kaphatnak egészségügyi részek is.
így szinte fillérekért, kedvezménye
sen, az egyik esetben tízéves részletfizetéssel adták el a kormányzó több
ség szavazatával az épületeket,
berendezéseket. (A pontos értéket
nem írjuk le, hiszen nem akarunk
üzleti érdeket sérteni, de a közel
azonos árak egy háromszobás,
összkomfortos lakás ára körűi van
nak.) Az érték-megállapításnál nem

a piaci, hanem a könyvi értéket vet
ték figyelembe.
A döntést a nyertes gyógyszerész
pályázók kitörő örömmel fogadták.
A te stü let elfogadta a polgárm ester fizetésének és a képviselők
tiszteletd íján ak emelésére te tt
javaslatot.
Molnár Ferenc
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Tisztelt Olvasó!

fan jövője m energia
iparnak a városban
állítja a privatizációs miniszter
A város a VÉRT sorsától függ állítja a terület országgyűlési képvi
selője, Keleti György.
E m egállapítást kívánták alátá
m asztani a m iniszterrel érkezett
miniszter- és képviselőkollégái is,
akikkel április 12-én városunkba
látogattak.
A privatizációs m iniszter meg
erősítette a cég eladási szándékát. A
Szocialista párti politikus szerint a
piaci viszonyokhoz való alkalm az
kodás lehet a VÉRT fennm aradásá
nak, továbbfejlődésének egyetlen
lehetősége.
Ugyanakkor hangsúlyozta, tudja,
hogy dönteni kell a bánya további

sorsáról, s ezért valamiről dönteni
fognak októberben. A lényeg, hogy
nem választják szét a bányát az
erőműtől.
A vállalati program u tán az esti
órákban Lazók Zoltán MSZP-s poli
tikus vezetésével, Székely Antallal
lakossági fórumon vett részt a
képviselő.
A felszólalók k ritik u s hangon
szóltak a kormány, az országgyűlés
munkájáról.
Egy nyugdíjas középiskolai ta 
nárnő további sok sikert kívánt a
m iniszternek a - szerinte szükséges gazdasági megszorító intézkedések
meghozásához és végrehajtásához.
f

Nemzetközi o perabarát A
találkozó lesz nyáron a majki
műemlék környezetben.
A város katolikus papja által
elindított rendezvénysorozat
keretében hazai és világhírű
operaénekesek, együttesek lép
nek majd fel.
A rendezvény alkalmából váro
sunkba érkező' Habsburg Ottó a
tervek szerint ekkor veszi majd
á t a város díszpolgára kitüntető
oklevelet.
A városunk s környékének h ír
nevét öregbítő program szer
vezésére bizottságot hívtak élet
re.
/

Az utóbbi négy évben városi újsá
gunkká vált „KÉTHETES' tartal
mában és külső megjelenésében is
változást fog tapasztalni.
A tulajdonos főszerkesztő és a
kiadó Társaság a város iránti elköte
lezettségét bizonyítandó nemes gesz
tus, széles körű lehetőséget biztosít a
lap szerkesztésében való közvetlen
közreműködésre.
Más irányú gazdasági elkötele
zettségei miatt Molnár Ferenc úr a
Civil Fórumon felajánlotta a lap
szerkesztését a jelenlévő társadalmi
szervezeteknek úgy, hogy az újság
havonta kétszeri rendszeres megje
lentetéséről, s annak költségeiről
továbbra is a MONTÁZS MARKE
TING IRODA BT. gondoskodik.
A Civil Fórumon részt vevő
egyesületek és alapítványok vállal
ták, hogy társadalmi szerkesztőbi
zottságot hoznak létre.
A
szerkesztőbizottság
létre
hozásáért, a szervezőmunka nagy
részének elvégzéséért az Oroszlány
Barátainak Köre egyesületét illeti a
köszönet.
A Baráti Körön kívül a szerkesztő-bizottságba küldte képviselőjét a
Nagycsaládosok
Egyesülete,
a
Polgárőrség, a Nyugdíjas Értelmiségi
Klub, a Munkanélküliek és Állás
keresők Egyesülete, a Preventív Hu
mán Misszió, a Rákóczi Szövetség, az
ORTRI, az Életreform Klub, a Vöröskereszt, Majk Barátainak Köre, az
Elektrotechnikai Egyesület oroszlá
nyi csoportja, a Keresztény Fiatalok
Egyesülete és a Majki Népfőiskolái
Társaság.
Az április 17-i alakuló ülésen a 16
önkéntes szerkesztőből álló bizottság
kimondta megalakulását, s megvá
lasztotta
felelős
szerkesztőjét,
Wiesenmayer Zoltánt, a Műszaki
Középiskola tanárát, s elnökét,
Szabolcs Andrást, az MKK igazga
tóját. A létrejött társadalmi szerkesz
tőbizottság tagjai vállalták az érdek
lődési körükbe eső témakörök gondo
zását, keresik a közösségi mondani
valóval rendelkező szerzőket.
A lap részrehajlás nélkül kívánja
tájékoztatni továbbra is olvasóit a
város eseményeiről, a városlakók
számára fontos dolgokról. A szerkesz
tőség nyitott lesz minden irányban,
szerzők, témák, problémák iránt.
Legyen segítőnk Ön is, hogy arról
írhassunk, amit Ön szívesen olvasna!
Szeretnénk elérni, hogy a lapot min
den városlakó magáénak érezhesse.
Mindannyian írnánk, s valamennyien
olvasnánk! Az együttműködés sike
rében bízva,
Szabolcs András
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1000 éves a magyar Iskola
Kiállítás a Sógvári Endre Általános Iskolában

A millecentenáriumi év
keretén belül az oroszlányi
Ságvári Endre Általános Is
kolában iskolatörténeti kiállí
tást nyitottunk az 1000 éves
magyar iskola évfordulójának
megünneplésére Nagyszüleink iskolája címmel.
A kiállítás bensőséges ün
nepi megnyitójára 1996. már
cius 25-én került sor. A meg
nyitón ünnepi díszbe
öltözött diákok és a
tantestület
tagjai
vettek részt.
Hartmann József
igazgató úr bevezető
szavai után Vázsonyi
Zsuzsanna 3. osztá
lyos tanuló Móra
Ferenc: Három Ma
tyi c. prózáját mond
ta el, majd a kiál
lítást Székely Antal
polgármester nyitot
ta meg. Megnyitó be
szédében örömét fe
jezte ki, hogy isko
lánk vállalkozott er
re a nemes feladatra,
hogy múltunk emlé
keit összegyűjtse, a
jövő számára megő
rizze és a következő
nemzedékeknek átadja.
Kívánja, hogy ez a kiál
lítási anyag alapját képezze
egy jövendő iskolatörténeti
gyűjteménynek. Az értékelő
és dicsérő szavak után ismét a
kisdiákok következtek: Huma
Noémi 4. osztályos tanuló
Kányádi Sándor: Tarisznya c.
versével és Slezák Balázs 3.
osztályos tanuló Móricz Zsigmond: Rektor bácsi c. próza
részletével a régi iskolák vilá
gát idézték meg. A versmon
dók után Berghold Gabriella
tanítónő megható köszönő
szavait tolmácsolta a gyűj
tőknek.
A kiállítást az iskola A
épületének földszintjén lévő
tárlókban helyeztük el. Terve

ink szerint egész tanévben,
sőt a jövő tanév első félévében
is nyitva tartjuk minden ér
deklődő számára. A kiállítást
még
tervezzük
tovább
bővíteni, mert a gyűjtőmunka
sok anyagot eredményezett.
Néhány szó az előzmé
nyekről. A kiállítás megszer
vezésének, megrendezésének
gondolata a múlt év őszén

segítőtársa lett ebben a
munkában Berghold Gabri
ella tanítónő. A tenni akarók
köre egyre bővült, a gyűjtött
anyag pedig szaporodott.
Tantestületünk egyre több
tagja bekapcsolódott a gyűjtő
munkába. Ezenkívül bevon
tuk a munkába az érdeklődő
tanulókat is.
A tanulók mozgósításához

rajzokat készítettek az isko
láról, s a legsikerültebbeket is
kiállítottuk. A rendezvények
kel, feladatokkal sikerült a
tanulók érdeklődését felkel
teni az elmúlt idők iskolája
iránt.
Gyűjtőmunkánkban részt
vettek névsorát is leírjuk,
mert köszönettel tartozunk
nekik segítségükért.
Berghold
Valéria,
Berghold Gabriella taní
tónő, dr. Török Endréné
tanár, Szalainé Láng
Mariann és Kiss Barnáné tanítónő, Fülöp Ferencné tanár, Vincze
Mária tanár, Moczik
Andrásné tanár, Paraki
Zoltánná nyugalmazott
igh., Nagygyörgy Lászlóné igh., Zöld Béláné igh.,
Kutiné Németh Éva
a dm.,
Kiss
Gyuláné
gazd. vez., Glázerné
Márkus
Anasztázia.
Kiss
Anita,
Szedlák
Tamás, Pataki László,
Huma
Noémi
és
Neszlinger Balázs tanu
lók.

született meg, amikor isko
lánk igazgatója és könyvtáros
tanára dr. Kelemen Elemér,
az Iskolatörténeti Emlékbi
zottság ügyvezető igazgatójá
nak lelkesítő szavait hallotta
a Komárom-Esztergom Me
gyei Pedagógiai Intézet által
szervezett továbbképzésen. A
gondolatot ezután a tett kö
vette, mely több lépcsőben
valósult meg, a tantestület
egyetértésével és támogatásá
val. A gyűjtés központja az
iskolai könyvtár lett. A könyv
táros tanár -e cikk írója- irá
nyításával. Első feladat a
tájékozódás volt, hogy ki az a
munkatárs, akire ebben a
munkában nagymértékben
számítani lehet. Igen jó

jó szolgálatot tett az iskolai
könyvtár által szervezett, ma
gyar irodalom és történelem
tantárgyakban meghirdetett
feladatmegoldó verseny (ez
havonta van), melynek feb
ruár havi kérdései az isko
latörténet témaköréből kerül
tek ki.
Az iskolai vers- és próza
mondó versenyek témája is az
iskola volt. (A feladatmegoldó,
vers- és prózamondó verse
nyeken összesen 120 tanuló
vett részt.)
A helyezést elért tanulók
közül választottuk ki a kiál
lítás megnyitóján név szerint
is megemlített vers- és próza
mondókat. Több osztály, vala
mint a rajz szakkör tanulói

Az összegyűlt anya
got témák szerint cso
portosítottuk:
Az iskolázás kezdetei;
Tanórák, tankönyvek, füze
tek; Illem, viselkedés, viselet;
Taneszközök, viselet; Tanesz
közök; Kedves Tanító úr!
A kiállítás formai meg
valósításáért
Nagygyörgy
Lászlóné igazgatóhelyettest
illeti a dicséret, aki az össze
gyűlt anyagot hozzáértéssel
és jó ízléssel formába öntötte.
A kiállítást a kezdeti
lépésektől
kezdve
nagy
figyelemmel kísérték a tanu
lók. Mindig nézegetik, csopor
tok álldogálnak a tárlók előtt,
ismerkednek a régmúlt iskola
emlékeivel.
Ezzel a kiállítással szeret
ne tantestületünk tisztelegni
az 1000 éves magyar iskola
ünnepén.
Moczik Andrásné
könyvtáros tanár
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Nyílt levél
Oroszlány város képviselő-testületének tagjaihoz,
Székely Antalhoz, Oroszlány polgármesteréhez,
Keleti György országgyűlési képviselőhöz,
a Magyar Köztársaság miniszteréhez,
és Oroszlány rendőrkapitányához
Városunkban az utóbbi időben egyre romlik a közbiztonság. Sem
gyerek, sem felnőtt nem lehet biztos abban, ha elindul otthonából,
sértetlenül haza is ér! A többség a kisebbség terrorja alatt él.
Már nemcsak az éjjeli órák a gazemberek időszaka, hanem a nappal
is.
Gyerekeink a játszótérre nem mehetnek ki nyugodtan, a felnőttek
már sétálni sem járhatnak, mert az utcán zaklatják, bántalmazzák őket
az úgynevezett kisebbség tagjai. (S itt nincs különbség kor és nem
között.) Mintha életük a bűnre épülne.
Városunk öreg városrészét már “gettóvá” változtatták. Szétvertek,
romboltak mindent, mely valaha lakóhelyünk büszkesége volt.
A betört üvegű és kifosztott gépkocsik, a feltört és tönkretett lakások,
kiskertek jelzik jelenlétüket.
Mára már ott tartunk, hogy fényes nappal is kirabolnak, megvernek
gyereket, felnőttet, s a sértettek már feljelentést sem mernek tenni, mert
rendőreink tehetetlenek a bűnözőkkel szemben.

Ezért kérjük, s követeljük, hogy
- a város országgyűlési képviselője tegyen meg mindent a büntető és
a rendőrségi törvény olyan módosításáért, hogy a rend őrei megvédhessék a többséget a kisebbségtől, s a jog az áldozatok oldalán álljon,
- a város rendőrkapitánya biztosítsa, hogy a jelenleg meglévő jogsza
bályok, s ne a bűnöző(k)től, a kisebbségtől való félelem alapján járjanak
el rendőreink,
- a város polgármestere a jogszabályok teljes szigorával járjon el
azokkal szemben, akik szétverik, rombolják városunk épületeit, köztere
it.
Biztosítsa,

hogy

nyugodtan

élhessünk

tulajdonunkban,

Oroszlányban,
- a város képviselő-testülete ellenőrizze, hogy a fenti vezetők miként
tartják be a jogszabályokat. A többség érdekében a város fenti vezetőivel
együtt hajtassák és hajtsák végre azokat az intézkedéseket, melyekkel
ha kell, eltávolíthatók városunkból a rendbontó kisebbségiek csoportjai,
tagjai.

Képviselő és vezető urak!
Ez a város a tisztességes embereké volt hosszú éveken keresztül.
Mára ez elmúlt! Az Önök feladata, hogy megtegyenek mindent a nyuga
lom helyreállításáért. E nyílt levéllel kívánjuk felhívni figyelmüket,
hogy elmulasztottak megtenni szükséges intézkedéseket.
Önök megválasztásuk után esküt tettek. Ebben a köz érdekére
esküdtek fel. Óhajtjuk, hogy így legyen.
Oroszlány, 1996. április 15.
A levelet 9 oroszlányi állampolgár - köztük két települési képviselő - írta alá.

Rossz az, aki rosszra gondol,
avagy
miért lett nemzetiségi kérdés
a közbiztonság?
A 24 Óra április 24-i számában meg
döbbentő szerkesztőségi írás olvasható
Oroszlány közbiztonságáról. Ebben egy
„Nyílt levél” írói állítólag rasszista, faj
gyűlölő megfogalmazásokat tesznek. Ebben
az esetben a magyar alkotmány értelmében
büntető eljárást kellene indítani ellenük.
Már ha a 24 Órában leírtak igazak lennének.
De nem azok.
Az eredeti, s nem a megcsonkítva közölt
Nyílt levélben egy szó sem esik hazánk
bármely nemzetiségéről.
Mint a levél egyik aláírója, megdöbbenve
olvastam a polgármester, illetve a rendőrkapitány cigányokra vonatkozó kitételeit,
illetve a testületi ülésen az erre az etnikum
ra tett célzást.
SENKI nem beszélt a levélben nemzeti
ségről. (Elég nehéz lenne, hiszen városunk
sok nációjú, a szlováktól lengyelig, cigánytól
magyaron át németig, románig minden
nemzetiségű megtalálható.) A cigány
nemzetiség többsége szintén elutasítja a
bűnözést, a garázdaságot.
De beszél a levél kisebbségről: a bűnö
zőkről, kik a többség, a tisztességes állam
polgárok életét tönkreteszik. Ha valaki
etnikai kérdést akar kreálni a bűnözés, a
közbiztonság kérdéséből, tegye, de a
felelősség az övé!
A gyerekeket a játszótérről a borjú nagy
ságú, szájkosár nélküli kutyákkal elzavaró
személy épp oly bűnt követ el, mint aki ellop
ja az alumínium lemezeket a távhővezetékről vagy kiveri a gépkocsi ablakát és kirá
molja azt.
Mint ahogyan azt az embert sem lehet jó
szívvel említeni, aki a fő utcán nyolcvanas,
százas tempóban száguld, illetve a bér
lakását vagy a köztereken a padokat, ját
szótereket szétveri. A bűn soha nem egy
embercsoport privilégiuma.
Lehet hivatkozni a statisztikákra, lehet
etnikai kérdést csinálni a közbiztonságból,
mert egyeseknek ez könnyebb, mint tenni
annak biztosításáért.
S lehet hangulatot kelteni azok ellen,
akik nyugodtan szeretnének élni! Pedig ők
vannak többen. Csakhogy ehhez fele
lősségteljes vezetői magatartás kellene, s a
Nyílt levél pont azért íródott, hogy emlé
keztesse őket, hogy mit ígértek s vállaltak.
Márpedig van restancia.
Mintegy ötven kilakoltatási végzés van a
városban, melyet végre kellene hajtani, mert
egy része a nemfizetőknek antiszociális mag
atartást tanúsít környezetében. (Elhangzott
a polgármestertől a legutóbbi testületi
ülésen.)
A rendhez pedig rendőr kell. Ennek biz
tosítása a kormány feladata, melynek tagja
városunk képviselője is, s ezért lett
megszólítva.
Molnár Ferenc
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Kiállítások a Művelődési Központban
A tavaszi szünet
ben a m akettezők
alkotásaiból rendez
tek bemutatót. Szé
pen elkészített harci
járműveket, diaporám ák at tek in th ettek
meg a látogatók.
Ugyancsak a kiál
lító terem ben néz
hették meg az érdek
lődőit Szedlák Jánosné akvarelljeit, me
lyek Majkot, s kör
nyékét m utatják be.

Eredmények a József Attila Általános Iskolában
Városunk iskoláiban eredményes oktató, nevelő munka folyik. Ezt bizonyítják az elért eredmények is. Most a József Attila
iskola versenyeken szerepelt csapatainak ez évben elért eredményeit adjuk közre.
Sporteredmények 1996. januártól-áprilisig
Január 17-én Városi úszóverseny
- Mellúszás: II. korcs, fiú I. Juhász Gergely
5.b
lány I. Bakonyi Lucia 5.a
III. korcs, fiú I. Szigetvölgyi Tamás 8.b
lány II. Kiss Boglárka 8.b
- Hátúszás: I. korcs, fiú I. Csűrös Gergő 4.a
III. Dzsupin Gábor 4.a
II. korcs, fiú III. Hruby Ottó 6.b
III. korcs, fiú I. Huve Csaba 7.b
II. Sokorai István 7.a
- Pillangó úszás: II. korcs, fiú I. Kara
Richárd 6.c
lány II. Bakonyi Fruzsina 6.b
- Gyorsúszás: I. korcs, fiú I. Csűrös Gergő
4.a
III. Kara Róbert 3.b
II. korcs, fiú II. Kara Richárd 6.c
lány II. Bakonyi Fruzsina 6.b
III. Bakonyi Lucia 5.a
III. korcs, fiú II. Huve Csaba 7.b
lány III. Kiss Boglárka 8.b
Az első és második helyezett gyerekek beju
tottak a megyei Diákolimpia úszódöntőjébe,
ahol a következő eredmények születtek április
10-én:
Csűrös Gergely gyorsúszás I. hely, ezzel
bejutott az országos döntőbe
hátúszás III. hely,
Kara Richárd gyorsúszás III. hely,
pillangó III. hely
Bakonyi Fruzsina gyorsúszás IV. hely,
pillangó V. hely

csoportban.
Csapattagok: Burai Erzsébet, Szente
Eleonóra, Czupár Ilona, Major Ágnes, Molnár
Nikoletta, Magyar Borbála, Huszár Hajnalka,
Ruppert Renáta, Maczalák Mária, Burai
Ildikó.
Városi Diákolimpia kézilabda (febr. 12.) II.
korcsoportos fiúcsapat I. helyezett lett.
Csapattagok: Dobó Róbert, Lechreich Zsolt,
Fogéi Attila, Bander Norbert, Tóbiás Attila,
Hruby Ottó, Krcsma Károly, Hancsicsák
Roland.
Városi Diákolimpia kézilabda (febr. 14., 19.,
21.) II. korcsoport: lányok III. helyezett.
Csapattagok: Magyar Borbála, Molnár
Nikoletta, Szarka Krisztina, Erdős Rita,
Smalkovics Szilvia, Wágner Éva, Baracskai
Edit, Horváth Anita, Képes Tünde.
Felkészítők: Hrubiné Láng Márta, Blaskó
Ottó.
Március, Városi Diákolimpia labdarúgás II.
korcsoportban I. helyezett lett a csapat, és
továbbjutottak a megyei versenyre.
Csapattagok: Dobó Róbert, Lechreich Zsolt,
Krcsma Károly, Hruby Ottó, Kovács Krisztián,
Dzsupin Gábor, Tóbiás Attila, Bálint Attila,
Bander Norbert.
Felkészítő: Blaskó Ottó

Felkészítőik: Hrubiné Láng Márta, Srancz
Zsolt, Nagy Béla, Licskó Csaba.

Az I. korcsoportos fiúk labdarúgócsapata
szintén
I.
helyezett
lett
a
Városi
Diákolimpián.
Csapattagok: Földi Bálint, Herczeg Imre,
Dzsupin Gábor, Baka Norbert, Sági Richárd,
Szabó Tamás, Katona Árpád, Őri Gábor, Fogéi
Ádám.

Városi Diákolimpia kézilabda I. helyezett
lett a fiúcsapat (jan. 22-24.) a III. korcsoport
ban.
Csapattagok: Csonka Gábor, Brusinszki
Zsolt, Kiss Tamás, Szalai Zsolt, Marutinszky
Péter, Ruppert Zoltán, Sokorai István, Takács
Zoltán.

Március 20 -á n Városi Mezei Futóverseny
I. korcs, fiú Dzsupin Gábor 4.a, I. hely
I. korcs, fiúcsapat II.-III. hely
II. korcs, lány Bakonyi Fruzsina 6.b, I. hely
II. korcs, lánycsapat II. hely
III. korcs, lány Kiss Boglárka 8.b, I. hely
III. korcs, lánycsapat I. hely

Városi Diákolimpia kézilabda (jan. 31., febr.
5., 7.) II. helyezett lett a lánycsapat III. kor

Március 28-án Mezei futóversenyen egy
kimagasló eredmény született. A III. korcso

portos lányoknál Kiss Boglárka II. helyezett
lett, ő az országos versenyen is részt vehet.
Március 29-én (III. korcs.) kosárlabda
megyei döntőn a csapat az országos elődöntőbe
jutott!
Csapattagok: Marusinszki Péter, Kis
Tamás, Szalai Zsolt, Brusinszki Zsolt, Kaposi
Renátó, Ruppert Zoltán, Takács Zoltán,
Brunner Balázs, Sokorai István, Kurucsó
Tamás, Földi Bálint.
Felkészítők: Jambricska Balázs, Hrubiné
Láng Márta
Április 12-én Diákolimpia megyei döntő volt
a II. korcsoportos fiú kosárlabdacsapat
részére.
Csapattagok: Katona Ádám, Földi Bálint,
Dzsupin Gábor, Pap Dávid, Baka Norbert,
Jánok László, Helmeczi Norbert, Juhász
Gergő, Szabadai Zoltán, Kállai Richárd, Gálos
István, Kárpáti Zsolt.
Matematika-Számítástechnika versenyek
1996. január-április
Megyei
számítástechnikai
versenyen
MICSKÓ VIKTOR 6.a osztályos tanuló kima
gaslóan jó eredménnyel lett első. Pár pont
hiányzott ahhoz, hogy az országos döntőbejus
son. így is szép jutalomban részesült, az isko
la igazgatója egy menedzser kalkulátort adott
át neki. Felkészítője: Tóth Gábor.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulójában iskolánk jó eredménnyel szere
pelt.
Kiemelkedően jól szerepelt:
3. osztály: Szemes Péter 3.a 2. hely
5. osztály: Szemes Gábor 5.a 8. hely
6. osztály: Micskó Viktor 6.a 6. hely
7. osztály: Magyar Borbála 7.a 1 0 . hely
Csapataink is jól szerepeltek:
3. osztályos csapat 3. hely
5. osztályos csapat 6. hely
6. osztályos csapat 7. hely
7. osztályos csapat 6. hely
8. osztályos csapat 5. hely
Szemes Péter 3.a osztályos tanuló bejutott
az országos döntőbe, ahol 49. helyezett lett.
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D iá k o k !

A Művelődési
Központ és
Könyvtár május
havi programjai

Ballagási ünnepi ebédek kultúrált
környezetben.
Hidegtálak megrendelhetők a
GASZTRONÓMIA Kft-től.
Telei®kis 5 6 1 -7 8 1
A B é k e s z á lló n

4. 1400-1800 Gyógyítás napja
4. 17“ Top film:
WONG FOO
7. 17“ CIVIL FÓRUM
Látogatás az Oroszlányi
Városi Televízióban
Bemutatkozik: az Oroszlá
nyi Gyermekvédő Egye
sület, Információcsere
7. 17“ Top film:
DOLORES CLAIBORNE
7. 19“ Utolsó bérletes elő
adásban:
SZERENCSEMALAC c. ze
nés vígjáték
7. 17“ Top film:
A KÉMKEDÉS ÁRA
12. Diákönkormányzat vá
lasztás
14. 17“ Top film:
PÉNZVONAT
17. 1400 Napközis mozi:
RICHIE RICH
május 17- június 7-ig
KIÁLLÍTÁS A MAGYAR
NÉPMŰVÉSZET ÉRTÉ
KEI címmel a Művelődési
Központban működő Szö
vőszakkör, Népi Csipkeké
szítő Szakkör, Fazekas
Szakkör és meghívott fafa
ragó, csuhébábkészítő, népi
hímző közreműködésével
18. 17“ Top film:
(16
éven
felülieknek)
TITKOS GYILKOS MAMA
18. 1000-18“ NAGYCSALÁ
DOSOK NAPJA
18. 18“ Klubok, szakkörök
évadzáró találkozói
25. GYERMEKNAP
25. 1746 Top film:
NYAKUNKON AZ ÉLET
28. 17“ Top film:
ÓVAKODJ AZ IDEGEN
TŐL
(16 éven felülieknek!)
31. 1400 Napközis mozi
JUMANJI

to v á b b r a i s

v á lto z a tla n u l

k e d v e z m é n y e s e lő fiz e té s e s e b é d !

FRANNA
E sküvői

ruhakölcsönző szalon

K izárólag

1/A

Hétfőtől - péntekig 14-1 7
S zombaton 8-11

TEL.: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT ÚJ
ÁRAJÁNLATA:

@ 8-15 óráig 364-484
18 órától 362-206
telefonon történt egyeztetés

ESETÉN A NYITVA TARTÁSI IDŐN KÍVÜL
IS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!

KÉRJÜK, LÁTOGATÁSÁVAL
TISZTELJE MEG SZALONUNKAT!

_________________________________________ J

/ Bálásraha vásár!
Kiváló minőség,
május 3-án 9 órától
az oroszlányi
Művelődési
Központban

120 . -

HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Diszperzit

161
3135.-

Trinát zománc 5 1
3786.-

Diszperzit

81

Trinát alapozó 5 1

2054.41
1168.21
620.-

3233.Trinár zománc 11
816.Trinát alapozó 0.75 1

Diszperzit

modellek

Nyitva:

O R O S Z L Á N Y , T Á N C S IC S M. U. 87.

Diszperzit

’9 6 - os

O roszlány, Rákóczi u.

KERESKEDELMI KFT.

Trinát alapozó
0.75 1
582.Trinát fehér
1/1 1
854.Ecos sampon
216.Ecos folyékony szappan
230.Perlux 600 gr.
149.Silan öblítő koncentrátum
270.Gemini A+B
2038.TIP mosogató
+ kendő
200.virágláda + alátét

új,

560.-

Festés*
mázolás*
tapétázás?

Csak egy
telefon!
362-404
Huber
Henrik

Fürst S. u. 13.

8 = ________ —
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A Bíró Autós-Motoros Magániskola és a KÉTHETES ezúttal is megjelenít 5 kérdést a
közlekedéssel kapcsolatban. A helyesnek vélt válaszokat levelezőlapon, vagy szemé
lyesen a Bíró Autósiskola ügyfélszolgálati irodájába ju ttassák el. (Oroszlány, F ürst S.
u. 13.) A helyes választ adók között 2 havonta nyerem énytárgyakat sorsolunk ki.
Támogatók: Bíró Autós-Motoros M agániskola, MONTÁZS M arketing Iroda Bt.,
Oroszlány Város Balesetmegelőzési Bizottsága, Spindler Autójavitó, Somodi Autósbolt.

Tegye próbára tudását!
KRESZ, vezetéselmélet, műszaki
11. Az 1-es és a 2-es jelű táblák közül melyiknek a hatályát szünteti meg a 3-as jelű tábla?
a, Csak az 1-es jelűét.
b, Csak a 2-es jelűét.
c, Mindkettőét.

12. A táblával jelzett útszakaszon megelőzheti-e a balra kanyarodási
szándékátjelző és szabályszerűen besorolt kétkerekű motorkerékpárt?
a , Igen
b, Nem

13. Ön a személygépkocsit vezeti.
Elsőbbséget kell-e adnia a gyalogosok
részére?
a, Igen
b, Nem
14. Mikor szabad bekapcsolt köd
fényszórókkal és hátsó helyzetjelző ködlám
pával közlekedni?
a, Éjjel, lakott területen kívül vagy rossz
látási viszonyok között.
b, Éjjel bárhol vagy rossz látási viszonyok
között.
c, Csak igen rossz látási viszonyok között,
erős ködben, sűrű hóesésben.

Tisztelt Olvasó!
Elhatározásom szerint
utoljára olvashatják la
punkat a megszokott tar
talommal.
Milyen is volt ez? Egy
kicsit (némelyek szerint
nagyon) politikus, a város
eseményeiről
informá
ciókat közlő lap.
Nos, a későbbiekben az
új szerkesztők szerint nem
lesz ilyen. Más lesz.
Mennyiben? Ma még én
sem tudom, de remélem
olyan, hogy keresni s olvas
ni fogják továbbra is.
Egy tény! A közölt írá
sokról más véleménye volt
a (mindenkori) hatalom
nak s pártjaiknak, s más
ként vélekedett az, aki
„érezte" tevékenységüket.
Magam vallom, hogy a
sajtó alapvető feladata a
(mindenkori) hatalom dol
gairól beszámolni.
Egy lap sokféle lehet.
Irodalmi, műszaki, sport,
politikai stb.
Mi az elmúlt négy év
ben megpróbáltunk min
denről úgy írni, hogy a
szakma
legalapvetőbb
szempontját betartsuk:

CSAK AZ IGAZAT!

15. Hogyan kell a hűtőrendszert hűtővízzel feltölteni, ha a motor túlmelegedett, mert a hűtővíz
szintje nagymértékben csökkent?
a, Az üzemi hőmérsékletre lehűlt motort üresjáratban működtetve kell a hiányt pótolni.
b, A motor leállítása után rögtön pótolni kell a hiányt, hogy a motor mielőbb lehűljön.
c, A motort közepes fordulatszámon működtetve rögtön pótolni kell a hiányt, hogy a motor
mielőbb lehűljön.

Ez sikerült! Büszkék
vagyunk arra, hogy egyet
len sajtóperünk nem volt.
Kívánom, hogy az elkö
vetkező években minél
többen legyenek városunk
polgárai közül, akik kere
sik és szívesen olvassák a

KÉTHETEST.
Molnár Ferenc

Papír,
nyomtatvány,
játék

TOTÓ AKCIÓ TOTO AKCIÓ
Reklám matricánkat ha autójára
felragasztja, megköszönjük és
adunk Önnek egy 24 exp. színes
filmet + részt vesz egy nagy
országos nyeremény sorsoláson.

Jöjjön el hozzánk, érdeklődjön!

Névjegykártyakészítés
Nagy betű- és ábraválaszték
Bélyegzőkészítés
Több méretben
Körbélyegzők
Dátumbélyegzők
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„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne. “

Oroszlány ne
legyen zsákutca
A külföldi cégek zöldmezős ipari
beruházásainak több mint fele az ÉszakDunántúlon valósult meg az elmúlt 6-8
évben - írja a Magyar Hírlap tudósítója.
Székesfehérvár mellett Mór is a befek
tetők kedvencévé vált. Oroszlányon is
jelent meg érdeklődő az ipari park lehe
tőségeinek kihasználására, de a város
vonzása még nem az igazi.
A beruházók döntési szempontjai
között az adókedvezményen, a megfelelő
munkaerőn túl a kedvező szállítási
lehetőség (vasúti és közúti főútvonal
vagy környezete) is szerepel, ami
Oroszlányt tekintve nincs meg.
Oroszlány, amely az ország fejlődő
ipara energiaigényéhez növekvő szénbányászatával
egyidejűleg
épült
várossá, ma több mint húszezer ember
lakóhelye. Már az oroszlányi szén
bányászat részleges visszafejlesztése is
kritikus helyzetet teremtett, mivel csak
nagyon kevés más
munkaadó
van
a
városban.
Városunkat
a
világ szállítási vérke
ringésébe kapcsoló
lehetőség megterem
tője az M 1-es autó
pálya tatai leágazá
sából
induló,
Oroszlányt, Mórt,
Várpalotát,
Veszprémet,
N agyvázson yi,
Tapolcát,
Keszthelyt érin
tő
autópálya
megépítése kell
hogy legyen.
Nemcsak a
vasút, de éle
tünk zsákut
cájától
is
m egsza
b a d í t ó

Vannak pillanatok az életben,
amikor mélyen átérezzük a kamalduli
barátok igazát. Jobb hallgatni, mint
beszélni. A felelős szerkesztő -sajnosezt nem teheti.
A programadó cikkben illik
meghatározni, kijelölni az utat, melyet
kialakított koncepciójának megfelelően
követni fog. És, természetesen, szólni
azokról a felmerülő nehézségekről,
fenntartásokról, amelyek megszabják
lehetőségeit.
Kezdjük talán a lapfejjel, mert jel
képes értékűnek szántuk. A városkapu
sorsa, jövője meghatározó a település
és annak lakói szempontjából. A
Tamási-idézet, gondolom, valamennyi
ünk számára egyértelmű választ ad a
szerkesztők által kitűzött célokra. (Itt
köszönjük meg Ady Endre peceparti
Párizsából származó festőművésznek,
Tolnai Tibornak, valamint a lapfej ter
vezését és kivitelezését megvalósító
Molnár Ferencnek munkáját.)
Szükségesnek tartom kijelenteni:
a lapot
a város
polgárainak
szerkesztjük, és ezért -megfelelő
alázattal- érdekeiket fogjuk képvisel
ni. Lehet, többen sérelmezni fogják
elgondolásunkat, mondván, hogy
fontos eseményekre egyáltalán vagy
nem megfelelő súllyal reagálunk.
Kérem, vegyék figyelembe, időszaki
lap vagyunk. Állandó jelleggel a 8
autóút léte vagy nemléte igenis poli
tikai kérdés, mivel célja az, hogy
csökkenteni lehessen azon régiók
számát, ahol a tervgazdaságban felfut
tatott nehézipar (bányászat) befe
jezése után nem lesz munkalehetőség.
Körzetünk (körzeteink) országgyű
lési, önkormá n y z ati
és
egyéb
c i v i l
szervezeti
képviselők
feladata
lehetne min
den fórumon
lobbyzni a mel
lékelt térképen
is jelzett autóút
m e g v á l ó sításáért, össze
fogva a móri,
székesfehérvári,
Balaton-felvidéki
önkormányza
tokkal, mert nekik
is
érdekük
a
k özlek ed ési-szál
lítási
feltételek
javítása.
Kun-Horvát

oldal és a havonta kétszeri megjelenés
szorításában
dolgozunk.
Ilyen
lehetőségek mellett próbáljuk a lakosság
minden rétegét kiszolgálni, vagyis olyan
lapot összeállítani, melyben mindenki
talál olvasnivalót.
Igyekszünk a város életét meghatá
rozó eseményekről beszámolni. Ez sem
lesz könnyű feladat. Tudjuk, a megfelelő
infrastruktúrával dolgozó városi televízió és a 24 Óra lehetőségeivel lényegesen
jobb helyzetben van. Versengésre, rivali
zálásra nem gondolunk. Nincs értelme a
mindent kétszer mondásnak. Hiányt
akarunk pótolni: az oroszlányi lakosok
közvetlen, csak az őket érdeklő gondok
kal, bajokkal foglalkozunk hasáb
jainkon. Ez meghatározó lesz lapszá
mainkat illetően. Többek között ezért
nem ragaszkodunk állandó rovatokhoz.
Jóllehet, amennyiben igényelni fogják,
nem zárkózunk el ettől sem. (Levelezési
rovat, Az orvos válaszol, Sportrovat stb.)
Prioritást természetesen fogunk biz
tosítani. Egy-egy szám arculatát ez ha
tározza majd meg. Elsőbbséget élveznek
azok az írások, amelyek jobbító szándék
tól vezérelve a város lehetőségeivel, meg
maradási esélyeivel, jövőjének kialakítá
sával foglalkoznak. Élsősorban a telepü
lésünk iránt lojális, az ügyeinket szívén
viselő értelmiség hatékony közreműkö
désére számítunk. Váljék a szó igazi
értelmében fórummá a KÉTHETES.
Kiemelten szeretnénk foglalkozni a
tanulóifjúsággal és az iskolákkal. Mi
nemcsak deklaráljuk -mint a nagypoliti
ka-, hanem valóban stratégiai ágazatnak
tekintjük az oktatást, és kiemelkedően
fontosnak a jövő nemzedékével való
törődést. Várjuk írásaitokat!
Végezetül pedig egyik legfontosabb
elvünkről szólnék. Bennünket mindvégig
a jó szándék fog vezérelni. Igaz -és ezt mi
is tudjuk-, a pokolba vezető út azzal van
kikövezve. Igyekszünk a tények bemu
tatásánál maradni, megőrizni pártat
lanságunkat. A termékeny vitát szívesen
engedjük a lap hasábjaira, de a szemé
lyeskedést, az elvtelenséget és az acsarkodást kirekesztjük. Inkább építeni,
mintsem rombolni szeretnénk.
Tudjuk, a szerkesztők sem tévedhe
tetlenek. A bírálatokat, amennyiben
azok jóhiszeműek, tárgyilagosak, a valós
tényeket tükrözik, szívesen vesszük.
Szükség esetén visszatérünk az adott
kérdésekre, nem elégszünk meg a szűk
szavú helyreigazítással.
Kérem, hogy kezdeti botlásainkat
nézzék el. Idő kell, amíg megtaláljuk és
kiépítjük a munkatársi kört, és a szer
kesztő szándéka -érzékeny egyensúly
ban- találkozik az olvasó igényével.
Fogadják lapunkat olyan szeretettel,
mint aminővel mi szerkeszteni fogjuk.

Wiesenmayer Zoltán
felelős szerkesztő
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Nem csak a hősökre,
az áldozatokra is emlékeztek!
1996. május 9-én a Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetségének Oroszlányi Szervezete a haraszthegyi Béke
emlékműnél megemlékezést és koszorúzást tartott a II.
világháború befejezésének alkalmából.
Az ünnepi beszédet mondó Rajnai Gábor alpolgármester
többek között kihangsúlyozta: “Válasszuk el a bűnösöket az
áldozatoktól! A bűnösök miatt ne ítéljünk el népeket!”
Az elhelyezett koszorúkkal az ártatlan halottaknak
kívántak végső nyugalmat.
“Ma már Magyarországon a gazdasági hatalom súlypontja
áttevődött a jegybank révén a bankrendszerhez, és az azt irányító bél
és külföldi pénzemberek kezébe. Ez valójában - nagyrészt titkossá tett
pénzügyi eszközökkel és módszerekkel- többszörösen álcázott diktatúra,
amely megtartja a jelentős mértékben kiürült és formálissá vált
demokratikus intézményeket. Tehát nem a “több vagy kevesebb állami
kontrollt” az alapvető kérdés, mivel ha az államhatalmat ténylege

sen a pénzügyi elit gyakorolja, akkor a “gyeplőt kézben tartó”
államban éppúgy az ö érdekei érvényesülnek.” (Kiemelés tőlünk.
Szerk.)
Az idézet a Magyar Nemzet 1996. március 23-ai számában megje
lent Kik gyakorolják nálunk ténylegesen az államhatalmat? című tanul
mányból való. Alábbi írásunkkal az elméleti szakember állítását a
gyakorlattal igazoljuk.

Pénzügy technikai
likiakok
Amikor már végleg felőrlődtek az érdekvédelmi szervezetek
az egyenlőtlen béralkuban, a kormánynak nyert ügye van.
Sokkold a közvéleményt, hivatkozz az ezer sebből vérző ország
problémáira, és akkor a kormányfő bátran kijelentheti:
elmentek a végsőkig, a közalkalmazottak megkapják az óhaj
tott 19.5%-os béremelést.
Hogy is néz ez ki valójában?
Vegyünk egy főiskolai diplomával és 11 év munkaviszony
nyal rendelkező általános iskolai pedagógust. Jelzése D-4. 1996
januárjában a munkabére 26.300,-Ft. Béremelést csak február
1-jétől kap, méghozzá kerek 850,-Ft-ot. Folyó év szeptember 1jétől december 31-ig (azaz négy hónapon keresztül) kap még
havi 1250,- Ft-ot. Egyszerű átlagszámítással megkapjuk az
egész évre jutó átlagjövedelem-növekedést százalékban: négy
egész ötvennégy (4.54). Mértékadó kormánykörök szerint is az
infláció 96-ban 20%-os lesz.
Gratulálunk, tisztelt kormány! “Ez jó tanulság, férfi munka
volt”! Nem baj, a közvélemény úgyis 19.5%-ról tud, és irigy
kedhet a jól megfizetett közalkalmazottakra. Matematika
1996-ban Magyarországon.
Reidl Róbert

KÖZ+HALLGATÁS
A szűkebb szakmai, vezetői rétegen
kívül nagyon kevesen vettek részt váro
sunk választópolgárai a soros közmeg
hallgatáson, pedig itt tájékoztatást kap
hattak volna környezetvédelmi kérdé
sekről, a város 1993-ban elfogadott gaz
dasági programjának aktualizálásáról.
A gyűlés levezetője, Székely Antal
polgármester a testületi üléseken
megszokottól eltérően pergőn, szaksze

Ez mm Ili, ez bűn!
Az elhíresült szólás megfordításával írásom címében
nem akarom a neves politikust utánozni, de jó lenne, ha az
eredeti szerző politikusi erényeiből viszont jutna városunk
ba is. Ha így lenne, talán nem születnének ilyen döntések,
mint ez, amelyet kénytelen vagyok bűnnek minősíteni! Mert
amit az 5-ös iskola ügyében döntött legutóbb a művelődési
bizottság, s amit elő is terjeszt a testület elé, azt nem lehet
másként nevezni! Bűn ugyanis 140 sérült gyermeket arra
kényszeríteni, hogy lelkileg is sérüljön!
A város eddig eltűrte, hogy az úgynevezett kisegítő
iskolába járó gyermekek jóval rosszabb körülmények között
tanuljanak, mint egészséges társaik, de ezzel csak a testi
egészségüket veszélyeztette. Azzal a döntéssel viszont, hogy
szétosztják őket két-két osztályonként a többi iskolába,
ezzel a lelkűket. Hiszen mindenért ezentúl a gyogyósok
lesznek a hibásak! Lesz kikre mutogatni! Fiam átküldelek a
gyogyósokhoz! S a többi, stb., stb..
Igaz, hogy erről a megoldásról minden szakember úgy
nyilatkozott, hogy ez a legrosszabb az összes közül, de
Oroszlánynak jó! Ugyanis nekünk van vezetőnk, aki
elmondja, hogy ő látta Amerikában, hogy ott együtt nevelik
a sérült gyerekeket a többivel, és az a jó módszer! S ezzel
egyet is értek vele, csak az a baj, hogy azt már nem látta,
(lehet, hogy azért, mert sajnos nem volt kint elég sokáig),
hogy ott minden ilyen gyermek behelyezését a közösségbe
legalább hathónapos intenzív felkészítés előz meg, s minden
ilyen gyermek mellé egy őt segítő speciálisan képzett
pedagógus kerül.
De lehet, hogy az ilyen mellékes dolgokról meg lehet
feledkezni a nagy célok mellett! Különben is hadd hulljon a
férgese! - ugye uraim!?
Mint már fentebb említettem, az sem egy dicsérendő
módszer, ahogy eddig bánt a város a sérült gyermekeivel.
Hiszen a legrosszabb épületben, a legrosszabb körülmények
között tartottuk őket! Még csak véletlenül sem jutott eszébe
senkinek sem közülünk, hogy talán őket kellene a legjobb
körülmények közé helyezni. Ugyanis minden közösség
demokráciájának fokmérője, hogy miként bánik a hátrányos
helyzetű tagjaival! Vagy ki beszél itt demokráciáról? Itt
kérem a közöny uralkodik! A közöny, de nem csak a dön
téshozók, hanem mindenki részéről!
Hiszen végignézzük, hogyan nyomorítják meg gyámolításra szoruló embertársainkat! A sérült gyerekeket!
Ezek a gyerekek pedig túlnyomó többségben csak a mi
egysíkú, porosz típusú iskolarendszerünk szempontjából és
miatt lógnak ki a sorból. Rengeteg olyan értéket hordoznak,
amit egy toleráns iskola továbbfejleszt és megerősít. De
rengeteg olyan sérülést rejtenek magukban, amit most az
összezárás a normál gyerekközösséggel felerősít, sőt: újabb
sérülések garmadáját fogják beszerezni. S valóban devi
ánssá válnak, hátrányaik hatványozódnak, halmozódnak.
S mindez történik a szakértelem, a tolerancia, a szoli
daritás, a társadalmi igazságosság, és az esélyegyenlőség
jegyében, mindannyiunk asszisztálásával!
Kormos

rűen vezette le a fórumot.
A szakmai, hivatali érvek higgadt
előadásától még akkor sem tért el, mikor
az ülés végén egy érdeklődő kérdésre
elmondta, sajnos, kénytelen a város
vezetése az 5-ös sz. Általános Iskola
megszüntetése, és az oda járó gyerekek
más iskolákba irányításáról dönteni.
E lényegi döntés bejelentése előtt
környezetvédelmi munkájukról Bende
Péter, az OTTO Oroszlány Rt. elnök
igazgatója, és az 1994-ben a volt KGÜ II.
telepet megvásárló, szénhidrogénes hul

ladék feldolgozásával foglalkozó ORVIRON cég vezetője adott tájékoztatást.
Ugyancsak e témában szólították
meg Kovács Sándort, a VÉRT vezérigaz
gatóját, akitől többen is kérték, hogy cége
tegyen meg mindent a környezetvédelmi
előírások betartásáért.
A város gazdasági programjához
lényegi kérdésben nem volt hozzászólás.
Talán
nagyobb
propagandával,
híreléssel több városlakót hívhattak
volna a fórumra.
Molnár Ferenc
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Értékelje fel egészségét!
Változtasson életmódján!
Táplálkozásunk 70% -ban összefügg a
betegségekkel.

Millecentenáriumi
beszélgetések
Május 22., szerda 17 óra
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS
ÉS SZENT ISTVÁN
Előadó:
Dr. Dümmerth Dezső
történész
Május 29., szerda 17 óra
AZ ÁRPÁD-KORI
MAGYARORSZÁG
ANYAGI KULTÚRÁJA
Előadó:
Takács Miklós
MTA Régészeti Intézete
Helyszín: MKK,
kamaraterem.
A belépés díjtalan!

A Művelődési
Központ és
Könyvtár
május havi
programjai
május 17- június 7-ig
KIÁLLÍTÁS A MAGYAR
NÉPMŰVÉSZET ÉRTÉ
KEI címmel a Művelődési
Központban működő Szö
vőszakkör, Népi Csipkeké
szítő Szakkör, Fazekas
Szakkör és meghívott fafa
ragó, csuhébábkészítő, népi
hímző közreműködésével
18. 1745Top film:
(16
éven
felülieknek)
TITKOS GYILKOS MAMA
18. 1000-1800 NAGYCSALÁ
DOSOK NAPJA
18. 1800 Klubok, szakkörök
évadzáró találkozói
25. GYERMEKNAP
25. 1745Top film:
NYAKUNKON AZ ÉLET
28. 17“ Top film:
ÓVAKODJ AZ IDEGEN
TŐL
(16 éven felülieknek!)
31. 1400 Napközis mozi
JUMANJI

igen

nem

Ön helyesen táplálkozik?

Előadásunkon s egíteni fogunk Önnek; ha, eljön megismerkedhet egy új
üzleti formával is!
W. CHURCHILL: "Minden ember előtt ott fekszik az úton a lehetőség,
belebotlik, de nem veszi észre. így feláll és tovább m egy."

ÖN NE TEGYE!
Előadás ideje: 1996. május 2 3 . (csütörtök) 18 óra,
helye: Művelődési Központ.

FR A N N A

FESS „ X

Esküvői

v e g y iá r u

KERESKEDELM I
KFT.

N y it v a :

O R O S Z L Á N Y , T Á N C S IC S
M. U. 87.

H étfő tő l -

TELEFONON

t ö r t é n t e g y e z t e t é s e s e t é n a n y it v a t a r t á s i

id ő n k ív ü l is r e n d e l k e z é s é r e á l l u n k !

KÉRJÜK, LÁTOGATÁSÁVAL TISZTELJE MEG SZALONUNKAT!

(F\

Esküvők,
rendezvények
kultúrált, szép környezetben.
Hidegtálak megrendelhetők a
GASZTRONÓMIA Kft-től.
Telefon: 361-781

A B éke szállón továbbra is változatlanul
kedvezm ényes előfizetéses ebéd!
Jön a nyár!
Gyermekétkeztetés nyáron is!

Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Trinát alapozó 5 1
3233,Trinát zománc fehér
11
816,Trinát zománc fehér
51
3786,-

1 4 -1 7

8-11
® 8-15 ÓRÁIG 364-484
18 ÓRÁTÓL 362-206

HUBER FESTÉKBOLT
Trinát alapozó 0,75 1
560,-

p é n t e k ig

S zo m bato n

TEL.: 361-002, 364-482

A FESS
DISZKONT ÚJ
ÁRAJÁNLATA:
Trinát alapozó
0.75 1
582.Trinát fehér
1/1 1
854.CINDY habfürdő
21
278.Ecos folyékony
szappan
230.Perlux 600 g 149.Denis öblítő
298.Gemini A+B 2038.Gyerekkád
550.Ultraviola 5kg
120 . -

ruhakölcsönző szalon

Kizárólag új, ’9 6 - os modellek
O roszlány, Rákóczi u . 1/A

Diszperzit 2 1

612,-

Diszperzit 4 1 1168,Diszperzit 8 1 2054,-

Festés,
mázolás,
tapétázás?
Csak egy

Diszperzit 161 3135,-

telefon!

Dekton külső és belső

362-404

diszperziós falfesték
gyári áron kapható!

Hufoer
Henrik

Palma fix 1 1

960,-

Fürst S. u. 13.
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^

A Bíró Autós-Motoros Magániskola és a KÉTHETES ezúttal is ^
megjelenít 5 kérdést a közlekedéssel kapcsolatban. A helyesnek vélt
válaszokat levelezőlapon, vagy személyesen a Bíró Autósiskola ügyfélszolgálati irodájába juttassák el. (Oroszlány, Fürst S. u. 13.) A helyes
választ adók között 2 havonta nyereménytárgyakat sorsolunk ki.
Támogatók: Bíró Autós-Motoros Magániskola, MONTÁZS Marketing
Iroda Bt., Oroszlány Város Balesetmegelőzési Bizottsága, Spindler
^ A u tó ja v ító , Somodi Autósbolt.
^

Tegye próbára tudását!
KRESZ, vezetéselmélet, műszaki
16.

Az alábbi jelzőtáblák közül melyik jelzi a kötelező haladási irányt?
a. Csak az 1-es jelű.
b. Csak a 2-es jelű.
c. Mindkettő.

KI ©

17. Szabad-e hátramenetet végezni egyirányú forgalmú úton?
a. Minden további nélkül, ha ezzel a járműveket nem
veszélyezteti.
b. Csak a járművek veszélyeztetése nélkül és csak
akkor, ha ez az úttest széléhez vagy a várakozóhelyre
történő beálláshoz szükséges, még abban az esetben
is, ha ezzel a forgalmat rövid ideig akadályozza.
c. Nem. Egyirányú forgalmú úton hátramenetet
végezni sohasem szabad.
18. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijá
val?
a. Elsőként.
b. Másodikként.
c. Utolsóként.

Táncos lábak és társaik
A 4. Sz. Általános Iskola 1996. május 3-án ismét megrendezte a
Művelődési Központban a városi Ki Mit Tud?-ot. A rendezvény igen
színvonalas volt, közel 200 gyerek lépett színpadra. A városi gálamű
sor előtt minden iskola elődöntőt rendezett. Az innen továbbjutók
mérhették össze tudásukat a városi vetélkedőn.
A 10 főből álló zsűri elnöke Székely Antal polgármester volt. A szín
vonalas, közel 3 órás műsor után a polgármester úr megköszönte a
részvételt, és további sikert kívánt a versenyzőknek.
A díjakat a 4. Sz. Általános Iskola igazgatónője, Kis Györgyné adta át.
1. Vers és próza: 1.) Kovács Ildikó 4. sz. iskola, 2.) Jónás Róbert
Fővárosi Nevelőotthon, 3.) Kállai Endre József A. iskola
II. Ének: 1.) Torma Nikoletta kecskédi iskola, 2.) Hangszeijáték; nép
dalcsokor furulyakísérettel Ságvári iskola, 3.) Árki Hajnalka Lengyel
József Gimnázium
III. Tánc: 1.) Balettcsoport 4. Sz. iskola, 2.) 1. a osztály Lengyel József
Gimnázium, 3.) Macskák József A. Iskola, Disco Ságvári iskola
IV. Hangszer: 1.) Üllei-Kovács Ramóna Lengyel József Gimnázium
2 . ) Richter Zoltán József Attila Általános Iskola, 3.) Bácsik Dorina
Lengyel József Gimnázium, Eder Katalin
V. Egyéb: Gábor - bábjáték Ságvári Endre Általános Iskola, 2.) Jóka
ördöge 4. Sz. Általános Iskola, 3.) A nyúl és az oroszlán 4. Sz. Általános
Iskola
Külön díjat kaptak:
Oláh Andor V. Sz. Általános Iskola, Biri Zsolt 4. Sz. Általános Iskola,
Jónás Róbert Fővárosi Nevelőotthon, a 4. Sz. Általános Iskola 1.
osztálya, Gómán Erzsébet V. Sz. Általános Iskola.
Bajusz Regina 4. Sz. Általános Iskola 8. b oszt. tanulója
A rendezvény nem jött volna létre szponzorok nélkül! Köszönjük.

19. ■ Milyen oldaltávolságot
kell
tartani
kerékpáros
előzésekor?
a. A lehetséges legnagyobb oldaltávolságot, mert a kerék
páros iránytartása bizonytalan.
b. Kis oldaltávolságot, mert a kerékpáros sebessége csekély.
c. A gépkocsik előzésénél szokásos oldaltávolságot.
20.

Kerékcsere esetén mi a helyes sorrendje a kerék leszerelésének?
a. A gépkocsi megemelése - a kerékcsavarok eltávolítása,
majd a kerék leemelése.
b. A gépkocsi rögzítése - a kerékcsavarok meglazítása - a gép
kocsi megemelése - a csavarok eltávolítása, majd a kerék
leemelése.
c. A gépkocsi rögzítése - a gépkocsi megemelése - a kerék
csavarok eltávolítása, majd a kerék leemelése.

Sooters

Táncos lábak: a József Attila iskola versenyzői

Papír,
nyomtatvány,
játék

TOTÓ AKCIÓ TOTO AKCIÓ

Névj egykár tyakészítés

Reklám matricánkat ha autójára
felragasztja, megköszönjük és
adunk Önnek egy 24 exp. színes
filmet + részt vesz egy nagy
országos nyereménysorsoláson.

Nagy betű- és ábraválaszték

Jöjjön e! hozzánk, érdeklődjön!

Bélyegzőkészítés
Több méretben
Körbélyegzők
Dátumbélyegzők
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Csinnadratta nélkül, szolidan

Törvénysértő állapotban a
képviselő-testület
A képviselők nem a tudás és teljesítmény alapján
adnak majd díjat

Az Oroszlányi Eötvös
Loránd Műszaki Középiskola
vezetősége -az intézmény
fennállásának történetében
először- szakképzési tanács
kozásra hívta meg mindazon
vállalatokat, cégeket és vál
lalkozókat, akik támogatják
és kapcsolatban állnak az is
kolával. Az eszmecserén a
városi Polgármesteri Hivatalt
Székely Antal polgármester
képviselte.
Városunk első embere
bevezetőjében szólt azokról a
gondokról,
nehézségekről,
melyek megnehezítik, sok
szor ellehetetlenítik a szak
munkásképzést. Az új szak
képzési törvény hiánya, az
Országos Szakképzési Alap
támogatási rendszere,
a
gyors, piachoz való igazodás
(munkaerő-kereslet és -kíná
lat egyensúlya) megvalósítatlansága, a párhuzamos kép
zések megléte megannyi aka
dályt jelentenek a korszerű
képzés
megteremtésében.
Külön hangsúlyozta a szocia
lizmusból átörökölt menta
litás felszámolásának szük
ségességét. Le kellene már
végre számolni a “majd meg
öl dódik-megoldják” szemlé
lettel. Hiszen tervezni -mai
körülmények között- az eddig
elfogadott, alkalmazott mó
don már nem lehet.
Spindler Tibor, a Megyei
Kézműves Kamara alelnöke
biztosította a jelenlévőket,
hogy az Eötvös elismertsége
folytán a közeljövőben szak
mai és anyagi támogatásban
részesül a Kamara részéről,
és kiemelt szerepe lesz a régió
fejlesztési programjában.
Varga István, az intéz
mény igazgatója az iskola tör
ténetének rövid ismertetése
után felvázolta a vezetőség
által elképzelt és megvalósí
tandó jövőképet. Négy pillé
ren nyugvó oktatási intéz
ményt képzel el. A Polgár-

mesteri Hivatal, az iskola, a
Kamara és a vállalkozók csak
együttes erővel, közösen biz
tosíthatják egy valóban kor
szerű, a modern igényeknek
megfelelő, a régió munkaerőigényeit kielégítő műszaki
középiskola megteremtését.
A struktúraváltás a további
akban is a szükségletekhez
fog igazodni, a vállalkozói
szellem, mely a gondok, prob
lémák lehetőség szerinti
megelőzését jelenti, elsőd
leges szempont marad és lesz.
Kifogásolta viszont az új
szakképzési törvény megje
lenésének késését. Ez lesz
(lehetne) hivatott azon rend
ellenességek megszünteté
sére, melyek a rendszer meg
felelő működését gátolják.
Talán a törvény választ fog
adni a legnagyobb dilemmá
ra: maradjanak az alapszak
mák oktatásánál vagy in
kább a jóval költségesebb specializálás a járható út. Mert az igazgató nézete szerinteddig sem akarta, és a továb
biakban sem akarja a végzős
növendékekkel a munkanél
küliek táborát gyarapítani.
Kétségkívül a divatos szak
mák oktatása előnyt jelen
tene az iskolának, de nem
válna a végzett diákok
hasznára.
Ezek után a vállalkozók
megtekintették az iskolát.
Meggyőződhettek arról
Rajnai Gábor oktatási igaz
gató-helyettes
szavaival:
“szakképzési hozzájárulásuk
jó helyre került”.

Folytatás a 2. oldalon

-

Képviselő-testületünk új
kivitelezővel kötött szerződést
a városi gázhálózat kiépítésé
re, s ezáltal várhatóan már ez
évben megkezdődnek a mun
kálatok. A tervek szerint télen
már használhatják a befi
zetők gázkészülékeiket a
Kecskédi úti lakótelepen.
Szokatlan módon, gyors dön
tést hozott önkormányza
tunk, amikor a legutóbbi
ülésén tudomásul vette, hogy
a pályázatnyertes Vegyépszerrel végül is nem kötöttek
szerződést, s meghallgatták
Laczó Sándor ÉGÁSZ igaz
gató ismertetőjét a városi
hálózat kiépítésének lehető
ségeiről.
A következőkben a város
1996. évi költségvetésének
módosítását tárgyalták. Itt
dr. Sunyovszki Károly és
Muhari Jánosné ágazati
szakszervezeti vezető is fel
hívta a képviselők figyelmét
arra, hogy jelenleg törvényel
lenesen jár el a képviselőtestület. A fideszes politikus a
gimnázium beruházása kap
csán emlékeztette a testületet
arra, hogy rendeleti úton
térhet csak el a címzett támo
gatással épülő gimnáziumi
munkák pénzügyi tervétől
(1992. LXXXIX. Tv. 14.§ (4)).
Javasolta, legyen politikai
bátorsága az MSZP-Munkáspárt koalíciónak kimondani a
gimnáziumi munkálatok leál
lítását, vagy valósítsa meg az
átépítés tervét. Muhariné
pedig arra hívta fel a figyel

KIT KÉPVISELT DÁN KÁROLY? (2 .)
AZ A FRÁNYA JOG (2 .)
A TALPRAESETT POLGÁRMESTERÜNK (3 .)
MILYENEK A HAJNALOK? (5 .)
MOZGALMAS OSZIDŐ (6 .)

met, hogy a közalkalmazotti
törvény (1992. XXXIII. Tv. 4.
§) kötelezővé teszi az érdekegyeztetést az érintett szakszervezetekkel az őket érintő
kérdésekben. S jelenleg, mi
kor bért akarnak elvonni a
bölcsődei és szociális szolgá
lattól, akkor ezt meg kellett
volna tegyék. Ezek után a
képviselők
elálltak
az
elvonástól.
A következőkben városi
kitüntetések,
elismerések
odaítélésének elveiről döntöt
tek. Eszerint már nincs
akadálya Habsburg Ottót
díszpolgárrá nyilvánítani.
Az eredeti tervtől eltérően
- ahol legalább 4,5-es tanul
mányi átlagot, s legalább IIII. helyezést ismertek volna
el - a most létrehozott “Jó tan
uló - Jó sportoló” díjat -elvi
leg- akár bukott diák is meg
kaphatja, s a sporteredményt
sem határozták meg előre. Az
eredeti előterjesztéstől elté
rően a rendeletet Jugovics
munkáspárti képviselő javas
latára a kormányzó koalíció
fogadta így el.
A testület tagjai az V. sz.
Általános Iskola megszün
tetésére kaptak írásos előter
jesztést. Az ülésen azonban
Székely Antal polgármester
ismertette, hogy van remény
az intézményt megfelelő hely
re telepíteni.
Mint kiderült, Varga
János képviselő az OTTO Rt.
kertészeténél lévő épületet
javasolta erre a célra, s az
előzetes információk szerint
azt a jelenlegi önkormányzati
részvényekért cserében meg
is kaphatnák. A testület
utasította a polgármestert,
hogy folytassa le a tárgyalást
az OTTO-val az épület meg
szerzésére.
Molnár Ferenc

2 — =------------ =--------------------------------------------------

KETHETES

LEHET ©HŰLNI?
A május 21-i testületi ülésen néhány városatya méltatlankodott azon, hogy Dán
Károly nem tagja ugyan a képviselő-testületnek, mégis jelen volt a MOLTEX céggel
kötött szerződés aláírásakor a polgármester úr irodájában. A történtekről
kérdeztük az érintettet.

- Nem zavarja, hogy illetékességét
többen megkérdőjelezték, pártképviseletet
sejtve jelenléte mögötti
- Nem tagadom, nem esett igazán jól
a személyemet is felemlegető közjáték,
hiszen a szerződés aláírása révén újabb
50-100 főt foglalkoztató munkahely
települ a városba. Úgy gondolom, hogy
ennek pártállástól függetlenül örülnünk
kellene.
- Az aláírási aktuson Ön kit képviselt
tulajdonképpen 1
- Mint a többi hivatalos rendezvényen
általában Keleti György országgyűlési
képviselő megbízásából voltam jelen az
aláíráson, hiszen ő is egyik támogatója
volt a MOLTEX oroszlányi gyáralapí
tásának.
Hogyan
jutott a cég a
szerződéskö
tésig?
Szilvesz
terkor egy csa
ládi,
baráti
összejövetelen
hallottam meg,
hogy egy német
pelenkagyártó
cég üzemcsar
nokot keres a
Dunántúlon, lehetőleg közel az M 1-es
autópályához. Az ünnepet követően
beszéltem Keleti György országgyűlési
képviselővel, aki megkért, hogy vegyem
fel a német fél hazai képviselőjével a
kapcsolatot és kezde-ményezzek szemé
lyes találkozót.
- És mit tudott erről a cégről?
- Kiderült, hogy a MOLTEX Hungária
Kft. kb. 7-800 millió forintot forgalmaz
már pelenkából hazai piacon és van egy
egyedülálló terméke, az OKO-pelenka a
világpiacon. A cég marketing-vezetője,
majd a magyar tulajdonos látogatást tett
Oroszlányban a leendő területen és
Székely Antal polgármester úrnál. Az
Anyagellátó Üzem területét szemeltük
ki, de már az első számba vett bank kije
lentette, hogy nem lát lehetőséget a
gyártelepítés meghitelezésére a megen
gedettnél magasabb szénporlerakódási
értékek miatt, s ekkor a polgármester úr
felajánlotta az ipari park még szabadon
lévő területét. A személyes beszélgetés
során elmondták, hogy szinte biztos az
oroszlánja beruházás, de csak a német
tulajdonos látogatásakor dől el a gyár
telepítésének sorsa.
- S ezzel az Ön szerepe befejeződött?
- Nem, felvettük a kapcsolatot a
beruházás hitelezése, támogatása érde
kében a Pannon Régia Közhasznú Társa

ság pénzügyi, banki és befektetési szak
embereivel, akik gazdasági érvekkel
meggyőzték a MOLTEX vezetését, hogy
jó befektetni Magyarországon és kivált
képpen Oroszlányban, miközben széles
körű tájékoztatást adtak a cég előtt álló
lehetőségekről.
- Ezek után került sor a tulajdonos
oroszlányi látogatására?
- Igen, 4 hónapos előkészítő fázis után
jöttek Oroszlányba Jürgen Wirtz és
M arinka János ( ő többször is járt itt )
tulajdonosok közösen megnézni a kijelölt
területet, majd azt követően aláírták az
előszerződést. A szerződés aláírásakor
elmondták, hogy a munkahelyek száma
kezdetben 50 fő, majd rövid időn belül
100 főre emelkedik, de a gyár ennél töb
bet szeretne
majd foglal
koztatni
az
igénybeveen
dő
szolgál
tatásokkal.
Örvendetes
hír, hogy beje
lentették, sze
retnének opci
ós szerződést
kötni további
területre, aho
vá valószínű egy gépgyártó üzemet sze
retnének telepíteni. A szer-ződéskötés
után a német és a magyar tulajdonost
fogadta Keleti György egy szívélyes
baráti beszélgetésre.
- Ha az előkészítés maga 4 hónapot
vett igénybe, mennyi idő múlva kezdődik
a beruházás?
- A MOLTEX Hungária Kft. vezetése
a napokban választja ki azt a céget,
amely az új üzemcsarnokot építi fel, mert
szeptemberben a gyártószalag gépeit
már a helyszínen kívánják összeszerelni.

Szabolcs András

Ha majd a jog asztalánál
mindenki egyaránt foglal
h elye t...
Az állampolgárnak mindent szabad,
amit a törvény nem tilt. A Hivatalnak
azonban csak ahhoz van joga, melyet a
törvény számára előír. S ezt be is kell
tartsa.
Testületünk még az 1996-os költ
ségvetés megállapításakor törvénysér
tést követett el, s még ma is abban van.
Az 1992-ben az országgyűlés által
megalkotott LXXXIX. törvény, mely az
önkormányzatok címzett támogatását is
meghatározza, egyértelműen kimondja,
abban az esetben, ha egy beruházást
menet közben leállít egy önkormányzat,
akkor arról rendeleti úton köteles dön
teni, s erről a Belügjrminisztériumot
értesítenie kell.
Ezt mulasztotta el városunk veze
tése. Vagy mégsem?
Talán mégiscsak be akaija fejezni a
rekonstrukciót?
Nem tudni, illetve csak azt, hogy az
erre az évre ütemezett pénz a beru
házáshoz nincsen előirányozva.
1994-ben az akkori parlament 25
beruházást tartott méltónak arra, hogy
központi, kivételes támogatásban része
sítsen. Köztük volt gimnáziumunk áté
pítése is.
Igaz, 112 benyújtott tervet utasítot
tak el. Akkor büszkék voltunk erre. S
ma?
A 120.648 milliós önkormányzati
részhez 94 milliót adott az országgyűlés.
Ennek az utolsó részét kellene ebben az
évben felhasználnunk. A testület által
elfogadott 1996-os pénzügyi terv ezt
hiúsítja meg, ami önmagában nem
katasztrófa - csak elgondolkoztató, saj
nálatos esemény. De ha nem akarják
képviselőink a megfelelő színvonalú
épületet kialakítani, legalább legyen
merszük ezt ki is mondani.
Most sajnálom csak azt a száztizen
kettőt. Lehet, hogy ők jobban értékelték
volna a segítséget?
MF
S egy kérdés: A fentiek, s az egyéb
jogsértések alapján van-e joga bárkitől is
számon kérniük a képviselőknek a
jogkövető magatartás hiányát?

F o lyta tá s az 1. o ld a lró l

Felelősségteljes iskolaépítés
A számítógéptermet Fischer Gyula tanár mutatta be. Operációs rendszereket és
programcsaládokat láthattak, különböző programozási nyelvek és különféle oktató
programok (matematika, fizika) használatát.
A mechatronika teremben Sajgó László oktatási vezető állt a vendégek ren
delkezésére. A “Caddy Junior” -minőségbiztosítási rendszer ISO 9000 szabványhozszép példája az elméleti és gyakorlati oktatás összekapcsolásának.
A több milliós értékű elektronikai mérőlabor finanszírozását Rajnai Gábor külön
is megköszönte a vállalkozóknak. Az iskola múzeumában, ahol a vendégek figyelem
mel kísérhették az intézmény történetét a kezdetektől napjainkig, valamint az isko
la névadójának néhány emléktárgyát tekinthették meg, már kötetlen beszélgetés for
májában folytatódott az eszmecsere.
Talán ez az oldott hangulat, a csoportokba szerveződött vállalkozók kedélyes
csevegése az intézmény vezetőivel lehet a biztosítéka annak, hogy az Eötvös Loránd
Műszaki Középiskola belátható időn belül a magyar szakképzés megújhodásának
egyik bölcsőjévé válik.
Wiesenmayer Zoltán

KÉTHETES

- ..... - -

TA LÁ LJU K KI

OROSZLÁNYT!
Mottó: “Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort:
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!
(Kölcsey Ferenc)
E mottó jegyében szól hoz
zánk Hankiss Elemér fel
hívása: “Találjuk ki Magyarországot!”
Ez a felhívás gigantikus,
eddig rejtett, vagy szunnyadó
erőket szabadít fel azokban az
emberekben, akik szeretik a
magyar hazát és benne
szűkebb pátriájukat, Orosz
lányt.
Egyszer már kitalálták
ugyan, szépen fel is épült; ma
azonban a legjobb úton jár a
leépülés felé. Itt áll ez a város,
szemetesen, rongált park
jaival, derékba tört facseme
téivel, csupasz, koszos, lomos
erkélyeivel, összetört busz
megállóival, megrongált, leté
pett menetrend tábláival,
szennyezett vizű patakjaival,
tavaival, és sorolhatnám a
végtelenségig.
Ennyire közönyösek len
nénk mindazokkal a kin
csekkel szemben, amelyek
mind az életünk megszé
pítését, könnyítését hivatot
tak szolgálni?
Hát mondják, kedves pol
gártársaim: kik hivatottak

mindezek védelmére és to
vábbfejlesztésére? Tán egyesegyedül a városi önkor
mányzat? Vagy a rendőrség?
Nem! Mindenki felelős
mindenért, amit létrehoz
tunk! Éppen ezért mindenki
nek kötelessége megóvni és
védeni a város közkincseit.
Ha a városunk lakossága
összefog, Oroszlányt földi pa
radicsommá tudnánk vará
zsolni. Nagyon sok értékes
alkotó, kreatív ember él
közöttünk, akik tudnak tenni,
ha akarnak. Képesek új, jobb
nál jobb ötletekkel, javasla
taikkal,
elképzeléseikkel,
alkotóerejükkel,
szervezőkészségükkel hozzájárulni
városunk felvirágoztatásának
programjához.
Ne felejtsék: a hazasze
retet tettekben ölt testet.
Tegyünk a hazánkért!
Találjuk ki Oroszlányt!
Kérjük, küldjék be hoz
zánk elképzeléseiket, ötlete
iket, javaslataikat, és mi
közöljük azokat a lap hasáb
jain.
Trubicza Ágnes

Polgármesterünk a televízióban
Aki május 26-án nézte a Magyar Televízió 2-es csatornáját,
a gyermeknapi műsorban ismerős arcot fedezhetett fel.
Városunk diákpolgármestere, Sári Katalin a Kölyökidő
Szorongató c. vitaműsorában szerepelt. Az élő adásban
budapesti középiskolások tehettek fel a diákjogokkal kapcso
latos kérdéseket a meghívott vendégeknek: Horn Gábornak, az
SZDSZ oktatáspolitikai felelősének és Sári Katinak. A diákok
kérdéseikre konkrét válaszokat vártak, s amennyiben a
válaszadó megpróbált mellébeszélni, közhelyeket mondott, a
hallgatóság a keze ügyében lévő csengőkkel, dobokkal azonnal
elhallgattatta az illetőt.
A műsorban Kati elmondta, hogy szerinte a városban a
diákok nincsenek tisztában jogaikkal, ezért a most megalakult
önkormányzat égjük fontos feladatának tekinti, hogy a város
diákságát tájékoztassák a jogaikról. Reméli, hogy akit valami
lyen jogsérelem ér, a későbbiekben bátran fordul hozzá, illetve
a diákönkormányzathoz tanácsért és segítségért.
Aki valaha is átélte egy élő adás izgalmát, az tudja, hogy
milyen nehéz egy ilyen szereplés.
Kati felnőtteket is megszégyenítő higgadtsággal válaszolt a
neki szóló kérdésekre, bebizonyítva, hogy aki a választásokon
rá szavazott, nem adta rossz személyre szavazatát.

Gogh Zoltán
(Vajon milyen zenebona lenne, ha a mi, felnőtt önkormányzati
ülésünkön az érdeklődők szintén élnének a csengők rázásával, a
dobolás lehetőségével? M.F.)
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A
Rákóczi
Szövetség
Oroszlányi Szervezete május
18-án Szlovákiába, Csallóközkürtre (OHRADY) látogat
tak el azzal a céllal, hogy
baráti, testvéri kapcsolatot
létesítsenek a település lakói
val, annak önkormányzati
képviselőivel.
Az igen szívélyes fogadást
követően a helyi alpolgár
mester, Horváth Ferenc is
mertette a község történetét,
majd Nagy Elemér Attila
elnök Oroszlány város múlt
járól, jelenéről tartott tájékoz
tatót.
A Szövetség
megala
kulásáról,
célkitűzéseiről
Makrai Nándor, a város önkormányzati
munkájáról
Huber Antal képviselő mond
ta el gondolatait.
A megyei közgyűlés tag
jaként Müller János kért szót,
megemlítve többek között a
kölcsönös együttműködés fon
tosságát.

A vendéglátó alpolgár
mester és az oroszlányi cso
port vezetője emléklapon
szentesítették meg aláírá
sukkal a kapcsolatfelvételt.
A délutáni órákban szent
misén hallgatták meg az es
peres úr megemlékező szavait
a világháborúk során elesett
magyar honvédekről. Ezt
követően a magyar himnusz
hangjai mellett helyezték el a
kegyelet koszorúit a hősi
emlékműnél.
A Rákóczi Szövetség viszontlátogatásra hívta meg
Csallóközkürt
képviselőit
annak reményében, hogy még
jobban elmélyítsék az egymás
közötti jó viszonyt.
A vendéglátók várakozá
son felüli, igen szép nappal
ajándékozták meg a Szövet
ség tagjait, amit még gyer
mekénekkel, táncokkal is szí
nesítettek - nem lehet soha
elfelejteni.

Ez “felnőtt” munka volt, s lesz
Folyó év márciusában
alakult meg az a választási
bizottság, melynek feladata a
Gyermek- és Ifjúsági Önkor
mányzat megválasztásának
előkészítése volt. Minden
iskola egy meghatalmazott
képviselőt küldött a bizottság
ba. Feladatuk az volt, hogy
iskoláikban egy előkészítő és
egy szavazó bizottságot ala
kítsanak meg.
A szervezőmunka nem
volt könnyű. Ezt bizonyítja,
hogy városunk oktatási intéz
ményeiből csak 4 tanulónak
sikerült a polgármester-jelö
léshez szükséges 100 aláírást
összegyűjtenie, míg a képvi
selő-tagsághoz igényelt 50
aláírást mindössze 15 tanuló
szerezte meg. A jelölteknek 2
hét kampányidő állt ren
delkezésükre, ezalatt gyűjthették össze ajánlásaikat.
A választás napja május
12-én, vasárnap volt. A 10%os részvételi arány jelzi, hogy
2162 tanulóból csak 284(!)
szavazott. A szavazatok 41%át Sári Katalin, a Lengyel
József Gimnázium és Szakis-

kóla tanulója kapta. így ő lett
a diákönkormányzat pol
gármestere. A 15 képviselőjelöltből 9-et választottak
meg, mert iskolánként két je
löltre szavazhattak a válasz
tók. 7 mandátumra időközi
választást fogunk kiírni.
Az eskütétel május 22-én
16.30-kor volt a Művelődési
Központban.
Jelenlétükkel megtisztel
tek: Székely Antal polgármester úr, valamint városunk
Ifjúsági Képviselő-testülete.
A megválasztott képviselők
átvették megbízóleveleiket.
A Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat legfontosabb
szerepe a gyerekek és váro
sunk tanulóinak érdekkép
viselete a megfelelő fóru
mokon. Lehetősége lesz a
Polgármesteri Hivataliad, az
iskolák vezetőségével, a Mű
velődési Központtal és más
szervezetekkel, intézmények
kel az együttműködésre.
Feladatok lesznek, és mi
bizonyítani szeretnénk!
Lóczi Anita
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FŰBEN, FÁBAN
ORVOSSÁG

MEGGYALÁZOTT
KEGYELET
Temetésre mentem a minap, s mert
jóval korábban érkeztem, volt időm a
várakozásra, így elindultam a sírok között
keresve ismerősök neveit, akik már itt
pihennek, s akiket már csupán gondolat
ban köszönthetek.
Szépen, és kevésbé szépen gondozott,
vagy teljesen gondozatlan, elhagyatott
sírok között vitt az utam. Lám, itt is
uralkodik a különbség, ahol már minden
lakó egyenlő? Itt is vannak gazdagok, és
szegények, szeretettek, és szeretetlenek.
Aki tehetősebb, annak futja márvány
síremlékre, aranybetűkkel, a szegényeb
beknek műkő síremlék, vésett betűkkel, s a
nincsteleneknek, és elhagyatottaknak jut a
behorpadt, gyepes sírhalom fakereszttel,
vagy a hamvasztott holtak kőszekrényei.
Az utóbbinál a gyommal borított horpadt
sírhalom is szebb, mert természetesebb.
És itt időzzünk el egy-két gondolatra.
Ismét eszembe villan az a közhely,
amely ma már az unalomig csépelődött: "Haladunk Európa felé...”
Mert mi magyarok, mindig menete
lünk. Nem is olyan régen még a szocializ
mus útján haladtunk a kommunizmus felé,
most a kapitalizmus útján haladunk
Európa felé...
De hát kedves embertársak! Az ember
ségnek, a szeretetnek, az egymás tiszte
letének, a kegyeletnek nálunk nincs útja?

Számunkra már semmi sem szent?
Akiknek hamvait a kolombáriumban
helyezték örök nyugovóra, azokat egyér
telműen a szemétdombra lökték! Mert az
urnaszekrények körül gyalázatos felfor
dulás,
gyomorfelkeverő ízléstelenség
uralkodik.
Az elhunytak neveit eltakarják a rájuk
aggatott mindenfajta műanyag flakonok,
vas, drót és egyéb, virágtartónak kin
evezett ízléstelenségek, hervadt virágok,
giecs-koszorúk.
Körös-körül pedig szemét, szemét
hátán. Hát az itt nyugvóknak csak ennyi
megbecsülés jutott?
Azután itt vannak még a temetői lopá
sok is. Miféle elvetemült ember képes arra,
hogy még a holtakat is meglopja?
Jó lenne, ha a temetőnek is volna rend
tartása, és rendfenntartó felügyelete.
Az urnaszekrényeket meg kell szabadí
tani a limlomoktól! Köréjük parkot
telepíteni, virágágyásokkal, és közösen
használható virágtálakkal, amennyiben
élő virággal teszik tiszteletüket a látoga
tók, vagy virágágyásokkal, amelyekben
elültethetnének egy-egy virágtövet.
Gondoljunk arra, hogy mindnyájunk
öröklakása a temető és a bölcs mondásra:
“Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi”.
Trubicza Ágnes

Ahol a megrendelő az úr!
A versben korcsma áll a faluvégen.
Városunkban pedig nyomda.
Az itt dolgozók Oroszlány és környéke
vállalkozóinak hivatalos nyomtatványait,
számlatömbjeit, s egyéb, a működésükhöz
szükséges kiadványokat állítják elő.
A magánszemélyek is tudják, hogy
szakdolgozataik bekötését, névjegykár
tyájukat, esküvői meghívójukat is itt
érdemes elkészíttetni.
A minőség, az ár könnyen meggyőzi az
érdeklődőket, hogy megrendeléseiket e
nyomdába adják le, hiszen a kis pél
dányszámú kiadványtól a több ezres
szériáig mindent elkészítenek.

Több ezer fajta egy- és többszínű
nyomtatványt, kiadványt szerkesztenek,
gyártanak évente, ami bizonyítja, hogy
felkészült szakemberek dolgoznak itt.
A könyvkötészet az igényes
megrendelő kívánságát is ki
tudja elégíteni.
A kollektíva mint eddig,
ezután is szívesen várja
személyesen a megrendelő
ket, illetve az érdeklődő tele
fonokat a 361-122/25-71-es
telefonszámon.

A Biblia Sirák Fiának Könyve:
- A gyógyszereket a földből adja az
Úr és az okos ember nem veti meg
őket. -Mostanában egyre gyakrab
ban fordulunk a természet
világából származó természetes
gyógyítószerekhez.
Ezeket az emberiség 2 em
beröltőre száműzte a gyógyítás
kelléktárából. Most ismét felfe
deztük őket. A gyógynövényeknek
a nagy múltjuk után gazdag a
jelenük, de sokat ígér a jövőjük is.
Mentesek a nemkívánatos
mellékhatástól és nem jelentenek
megterhelést a szervezet szá
mára.
Többek között az illóolajok is
ilyen természetes úton segítenek
bennünket. Az illóolajok bizonyos
növényekből vízgőz-desztillációval előállított jellegzetes illatú és
ízű folyadékok.
Ezek az olajok mennyei illat
hordozói. Minden illóolaj az őt ter
melő növény sajátságos üzenetét
közvetíti nekünk.
Ősidők óta kedvelik az em
berek az esszenciákat és az illat
szereket, erről tanúskodnak az
egyiptomi királysírokban talált
illatszeres palackok is.
Milyen szörnyű érzés, ha
megfázunk és náthásak vagyunk
és nem érezzük a szagokat és illa
tokat, majd gyógyulásunk után
mennyei élvezet számunkra is
mét érezni azokat. Ilyenkor nem
érezzük a tavaszi rétek illatát, a
fenyőerdő balzsamos levegőjét,
vagy számunkra kedves embe
rekből felénk áradó illatot.
Most beszélgessünk arról,
hogy az illóolajokat mikor és
hogyan használjuk?
Ezek alkalmazása igen nagy
területre kiterjed, mint gyógyító
anyagok, baktériumölőszerek és
illatosítok.
Az illóolajok készítéséhez
különleges ismeretekre, eszkö
zökre, alapanyagokra van szük
ség. A recepteket is legtöbbször
évszázados titok homálya fedi. De
egyszerűbben is élhetünk a ter
mészet patikájának áldásaival.
Most a gyógynövényszezon
elején iskolai, családi kirándulá
sok során mintegy mellékesen is
begyűjtheti mindenki a télire
valót.
A gyűjtésről, a feldolgozásról,
a szakszerű tárolásról, a gyűjtési
idő sorrendjéről a továbbiakban
ezen az oldalon Önt tanácsaival
segíti: Szili Anikó.
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Egy hajléktalan rosszat
álmodott és felébredt.
Azt álmodta, hogy rá
dőlt egy fa, és szúrta a gally
nagyon, a melle körül meg
hátul is, úgy középtájon.
Pedig már régen nem
álmodott.
Eleinte szokott, legtöbbször a kettes
ágyról, amit otthonról, Szabolcsról hoz
tak.
Most előkotort egy hosszabb csikket,
meggyújtotta, és annak fényénél meg
nézte a vekkert, amit a kukában talált. A
számlapja olyan, mintha hypo folyt volna
végig rajta -de ez jó óra-, nappal magával
viszi a nejlonszatyorban, nehogy ellopja
valaki. Az óra kettőt mutatott. Most ki
csit gondolkodott, bár nappal nem
szokott, nem akart.
Sietni kell kukázni, hogy délutánra
legyen egy kis bor, meg egy kiló kenyérre
való az üvegek árából.
Hirtelen végigfutott tudatán eddigi
élete.
A baj akkor kezdődött, amikor ki
szűrték, és tüdőszanatóriumba került.
Talán egy évig is bent volt. Eleinte
felesége még látogatta, hozott neki rán
tott húst, meg párolt rizst. Mindig ezt
szeretett készíteni. Ha néha mást kért,
akkor azt kapta:

SZÉ'mUTQXWM

Diószegi Gáborné

JÍŰVÖStX SL
-Anyádnak jó volt a káposztás paszuly, de nekem nem.
így aztán ő is megszokta a rántott
húst rizzsel.
Egy pénteki napon a főorvos úr behí
vatta az irodájába.
-Nos, ember, hazaengedjük. Maga
meggyógyult, jól is néznénk ki, ha egy
TBC-ből nem tudnánk kigyógyítani!
így aztán összecsomagolt, és haza
ment. Csengetett az ajtón, de nem hallot
ta asszonya hívó szavát. Nyitotta az
ajtót, s rántott hús illata csapta meg az
orrát. Az asztalnál egy régi barátja ült, s
éppen befejezte az ebédet. Talán akkor,
ott rontott el mindent. Összecsomagolt a
kockás bőröndbe, és sértődötten elment.
Pár éjjel a vasútállomáson aludt,
majd beköltözött a Béke Szállóra.
Az aszszony beadta a válást, a
fizetéséből levonták a gyerektartást.
Barátai csak hónap elején voltak, később
egyedül maradt. Egy üveg pálinka, némi
sör, ennyi.
Egypárszor elaludt, így elküldték a

OLVASÓI LEVÉL
Évek óta rendszeresen látogatom az Oroszlányi Művelődési
Központ színházi előadásait. Szívesen néztem a vígjátékokat,
zenés darabokat, főként azok az előadások tetszettek, ahol a tár
sulat zenekara is részt vett.
Régebben volt még egy előadás-sorozat is, ahol neves előadóművészek önálló estjeit nézhettük meg. Jó lenne, ha minél több
népszerű színész játszana a városban. Talán így nagyobb lenne a
színház látogatottsága. Jó ötletnek tartom az előadások idejének
a közlését a Városi Televízióban. Továbbra is szeretnék látogatója
maradni a színháznak és remélem, az új évadban is sikerül jó
darabokat elhozni Oroszlányba.
Bőhm Józsefné

VÁLASZ
Intézményünk fennállása óta valóban igen népszerűek szín
házi előadásaink. Sajnos, ahogy romlik városlakóink anyagi
helyzete, úgy csökken a színházi előadások száma, nézettsége.
Igaz, hogy ehhez a csökkenéshez az előadások árának drágulása,
jegyáremelés is nagyban hozzájárult.
1995/96. évadban a felnőtt előadásainkat átlagosan 280 fő
látogatta.
Ami a neves művészeket illeti, elmondhatjuk, hogy ebben az
évadban vendégszerepeit nálunk: Bodrogi Gyula, Voith Ági,
Harsányi Gábor, Moór Marianna, Straub Dezső, Maksások - stb.,
hogy csak az igazán közismerteket említsem.
Igen nagy közönség sikert aratott a Veszprémi Színház a
Képzelt riport c. előadásával, mellyel nézőszámcsúcsot döntöt
tünk.
Nem a szervezők fogyatékossága miatt szűnt meg a Tháliabérlet (előadó estek), hanem a kereslet hiánya tette szükségessé.
Egy népművelő álma, hogy elképzelése találkozzon a nézőével,
és ennek eredménye a telt nézőtér. Az enyém a Győri Színházban
tapasztaltak elérése. Nálunk is akkor lesz igazán “jó világ” “színházéknál”, ha az előadás előtt százan is arra várnak, hogy lépcső
jegyhez jussanak.
Harangozó Jánosné

munkahelyéről, “mert már
nem az a világ jálja”.
A szállón sem lehetett inni,
pedig a vállalkozó neki pá
linkával fizetett. Valahogy
hirtelen innen is kikerült.
Azóta ő a HAJLÉKTALAN.
A hivatalban csak így emlegetik.
-A hajléktalan jött segélyt kérni mondják.
Egyik nap egy kislány a boltban
anyjától kérdezte: -Anyu! Ennek a bácsi
nak olyan furcsa szaga van, nincsen neki
fogkeféje?
-Nem, a bácsinál nem volt melegvíz a
fürdőszobában.
Hogy milyen világ van! Mit össze
beszélnek ezek itt a boltban!
Most megfordul, próbálna egy kicsit
még tovább aludni. Hiába csak álmodta,
hogy rádőlt a fa, most is csak úgy érzi,
hogy nyomja, szúrja a hátát. És ezek az
apró köhögések! Csak nincs valami baja?
-kérdezi magától.
Teljesen mindegy. Neki már nem
számít.
Összébb húzza rongyos takaróját,
mert itt a kontyos házak mögött még
áprilisban is hűvösek a hajnalok.
Egy hajléktalan megint rosszat
álmodik.
Hűvösek a hajnalok.

HURRÁ,
“ SZÍNHÁZBA” MEGYÜNK!
Tavaly ősszel az Oroszlányi Művelődési Központ
szervezésével lehetőséget kaptunk, hogy mi is részt
vehessünk az ott működő “Ovis színház” előadásain. Ete,
megyénk kis települése egycsoportos óvodával működik. Jó
a kapcsolatunk az ászári óvodával, ezért velük összefogva
jártunk a színházi előadásokra, és így csökkentettük a
buszköltség terheit. A gyermekek számára minden egyes
előadás nagy élmény volt. Napokkal később is lelkesen
beszéltek a íátott és átélt “mesés” előadásokról. Ezek a szín
házi látogatások nemcsak sikerélményben részesítették az
óvodásokat, lehetőséget nyújtottak arra, hogy a 3-6 éves
gyermekek megismerkedjenek, miként kell viselkedni a
színházban. Ami nekünk, óvoda pedagógusoknak is segít
séget nyújtottnevelő munkánkban, mert nem mindegy
valamiről beszélni vagy a gyakorlatban megismerni.
Ezért köszönjük a gyermekek és nevelők nevében az
Oroszlánja Művelődési Központ dolgozóinak és nem utolsó
sorban az előadóművészelmek ezt a lehetőséget.
Az etei óvodások, óvónénik

KETHETES
NEM BEMUTATKOZÁS!

Bepillantás az Oroszlányi Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet életébe

Egyesült út,
közelebb, mint j
hinné!
UNITED WAY VÉRTES VIDÉKE
alapítvány

Azért választottam írá
somnak ezt a címet, hogy
felkeltsem az érdeklődést és
tájékoztassam a tagságot,
valamint az újságolvasókat a
szervezeti, mozgalmi életünk
mindennapjairól.
Oroszlány város és a kör
nyéken élő bányász nyugdíja
sok, nyugdíjas házastársaik,
és az özvegyek létszámából
közel kétezer fős a tagságunk.
Taglétszámunk folyama
tosan növekszik, mindinkább
felismerik a nyugdíjasok,
hogy szervezetünkben tartal
mas közösségi élet folyik. Az
egymásra történő odafigyelés,
törődés -ami nagy kincs- kap
csolja össze az embereket.
Tagságunk soraiban helye
van minden nyugdíjasnak,
aki valamilyen formában kap
csolódott a bányászathoz.
Várjuk azokat, akik cikkünk
nyomán eldöntik, hogy köz
tünk van a helyük.
A jó kapcsolattartást a
tagsággal negyven fős bizalmi
hálózat, kilenc tagú vezetőség
irányításával tartja életben. A
bizalmiak évente egy-két, sőt
néha több alkalommal is
meglátogatják tagjaikat.
Elbeszélgetnek -ami már
önmagában is figyelmesség-,
a tagok elmondják problé
máikat, szóba jönnek a gon
dok, bajok, esetleg az öröm és
a bánat is. A bizalmiak tájé
koztatják a vezetőséget, s a
lehetőség keretein belül -ami
sajnos igen szűkös- de ott,
ahol kell és ott ahol tudunk,
segítünk a pillanatnyi nehéz
helyzetekben. Esetleg tár
sadalombiztosítási vagy közi
gazgatási, netán politikai
kérdésekre is megkeressük a
választ, amennyiben valame
lyik tagunk ezt igényli.
A hagyományos szakszer
vezeti segélyezés egyre na
gyobb szerepet kap, folya
matosan növekszik azoknak a
száma, akik rászorulnak.
Az utazás, a kultúra,
üdülés, pihenés szinte elkép
zelhetetlen a nyugdíjasok
nagy többsége számára. A
jelenleg még irányíthatatlan,
szilaj piacgazdálkodás olyan
árakat szab, amit csak egye
sek tudnak megfizetni.
Szakszervezetünk -többkevesebb- sikerrel- keresi
azokat a lehetőségeket, ame

lyek a nyugdíjasok vékonyra
méretezett
pénztárcáihoz
alakítható.
Sajnos, csak korlátozott
számban, de kedvezményes
üdülési lehetőséget tudunk
biztosítani az igénylők részé
re. Nyugdíjas kedvezménnyel
szervezünk az év szinte min
den hetében -egy, illetve
időnként többnapos- kirán
dulásokat,
színes
prog
ramokkal. (Múzeum-, szín
házlátogatás,
gyógyill.
melegvizes fürdés, amit ter
mészetesen megengedhetnek
maguknak a nyugdíjasok. Az
egyre növekvő belépőárak
már lassan innen is kiszorí
tanak bennünket.
Elgondolkoztató, hogy egy
nyugdíjas, aki tisztességgel
végigdolgozta az életét, azért
nem tud eljutni színházba,
vagy gyógyfürdőbe, mert a

belépőjegy árát nem tudja
kifizetni.
Ezzel a kis cikkel az a
szándékunk, hogy felkeltsük
az érdeklődést a nyugdíjas
élet szebb, tartalmasabb
eltöltésére.
Közös erővel megkeressük
annak lehetőségét, hogy a
bennünket sújtó gazdasági
nehézségeket el tudjuk visel
ni.
Az újság hasábjait fel
használva további cikksoroza
tokban kívánunk szót emelni
a nyugdíjasok érdekében.
Keresve a lehetőséget a meg
élhetés, a nyugalmas pihenés,
a nyugdíjasoknak járó meg
becsülés megteremtésére.
Minden nyugdíjasnak kí
vánunk jó egészséget, kelle
mes időtöltést, békés, boldog
nyugdíjas éveket.

Tatabányai központtal, de
megyei hatáskörben vállal
koordinációs, módszertani
feladatokat az egészségü
gyi, szociális, környezetvédelmi problémák megelő
zésében érdekelt civil szer
vezetek, lakossági kezde
ményezések megsegítésére.
Képzéseket, szakmai fóru
mokat szervez, pályázattal,
adományszervezéssel támo
gatja az öntevékeny prog
ramokat.
Címe: 2800 Tatabánya, Pf.
1298. Telefon: 34/ 316-644.
Vezetője: Kovács Istvánná.
Oroszlányban informá
cióért, esetleg ötlettel,
kezdeményezéssel, keresse
Elekes Lászlónét a Műve
lődési Központban.

NAGYCSALÁDOSOK NAPJA VOLT
Nagycsaládosok jótékonysági napja volt május 18-án a Művelődési Központ és Könyvtár
előtti téren. Még az időjárás is kegyes volt a program résztvevőihez, hiszen nyári melegnek
örülhettünk.
A szervezőmunka oroszlánrészét Kontó Attila, a helyi csoport vezetője vállalta. Nagyon
sokan kétkedve fogadták e nagyszabású program sikerét, de úgy érzem, nem volt hiábavaló
a fáradozás, hiszen nagyon sokan jöttek kikapcsolódni, egy jót beszélgetni, a gyerekek pedig
igazán szórakozni.
Legnagyobb sikere a tatai honvédség harckocsijainak és a különböző fegyvereknek volt.
A gyerekek már reggel 8 órától “birtokba vették” a járműveket és az utolsó pillanatig indulásig- birtokolták azokat. Ezen szórakoztatás mellett a rendre is ügyeltek a Komedáns
század “szép szál legényei”. A rendőrség is kedveskedett a gyerekeknek, akik “mancs-lenyomatot” kaphattak emlékbe.
A szereplők zöme gyerek volt, akik igazán közel álltak a közönség szívéhez.
Schwarz

EL NEM ÉVÜLŐ 1 ÉS 2 SZEMÉLYES URNAFÜLKÉK

válthatók - adományozás révén - a Haraszthegyi úti
MUNKÁS SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIATEMPLOM
URNATEMETŐJÉBEN,

ahol elhunyt szerettei emlékéhez méltó helyet talál
FELEKEZETI HOVATARTOZÁS NÉLKÜL,
KULTURÁLT, KEGYELETTELJES KÖRNYEZETBEN,

a város központjában.
Szeretettel állunk minden érdeklődő rendelkezésére
szerdán és pénteken 9-től 11 óráig, szombaton 16-tól 18 óráig
A PLÉBÁNIAI IRODÁBAN: HARASZTHEGYI ÚT 11/b.
Telefon: 362-606
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KÉTHETES

(j)
A Művelődési
Központ és
Könyvtár
június havi
programjai

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Oroszlány érdeklődő lakóit, idősebbet és
fiatalt 1996. június 6-án 18 órakor a Művelődési Központba,
ahol egy dinamikusan fejlődő világhírű cég nagysikerű ter
mékét mutatjuk be.
Előzetesen érdeklődni naponta 18-19 óráig
a 363-030 telefonszámon lehet.
W . C H U R C H IL L : "M in d e n e m b e r e lő t t o t t fe k s z ik az ú to n a le h e tő s é g , b e le b o tlik , d e n e m
v e s z i é s z re . íg y fe lá ll és to v á b b m e g y ."

ÖN NE TEGYE!

I. 1400-1800 Gyógyítás
napja
1 1 7 45 T O p f i l m ;

MRS. PARKER
4 17« t o p film;
TISZTA JÁTSZMA
8 17«

top

fiim:

FORREST GUMP
II. 17°° CIVIL FÓRUM
11. 1745 TOP film:
SZEMTŐL SZEMBE
(16 éven felülieknek!)
15. 1700 Klubok, szak
körök találkozója
16. 1500, 1730
B a le ttv izsg a
18. 1745 TOP film:
RÉS A PAJZSON
(16 éven felülieknek)
22. 1745 TOP film:
KESERŰ MÉZ
(16 éven felülieknek)
25. 1745 TOP film:
DON JUAN DEMARCO
29. 1745 TOP film:
12 MAJOM
24-28-ig Szövőtábor
J ú n iu s 7-ig m ég
m e g te k in th e tő a MAI
NÉPM ŰVÉSZET
cím ű k iá llítá s.

FESS

FR A N N A

^
E sküvői

v e g y iá r u

KERESKEDELM I
KFT.

Kizárólag ú j, ’9 6 -o s modellek
Oroszlány, Rákóczi u . 1/A
N y it v a :

O R O S Z L Á N Y , T Á N C S IC S
M. U. 87.
T E L .: 3 6 1 -0 0 2 , 36 4-4 82

A FESS
DISZKONT ÚJ
ÁRAJÁNLATA:
Trinát alapozó
0.75

ruhakölcsönző szalon

14-17
8-11
® 8-15 ÓRÁIG 364-484
18 ó r á t ó l 362-206

H étfőtő l -

TELEFONON TÖRTÉNT EGYEZTETÉS ESETÉN A NYITVA TARTÁSI
IDŐN KÍVÜL IS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!
KÉRJÜK, LÁTOGATÁSÁVAL TISZTELJE MEG SZALONUNKAT!

582.-

1

Trinát fehér
854.-

1/1 1

CINDY habfürdő
2 1

278.-

Ecos folyékony
szappan

230.-

Perlux 600 g

149.-

Denis öblítő

298.-

Gemini A+B

2038.-

G yerekkád

5 5 0 .-

U ltra v io la 5 kg
9 1 2 .-

Esküvök,
rendezvények
kulturált, szép környezetben.
Hidegtálak megrendelhetők a
GASZTRONÓMIA Kft-től.
Telefon: 3 6 1 -7 8 1

A Béke szállón továbbra is változatlanul
kedvezm ényes előfizetéses ebéd!
Jön a nyár!
Gyermekétkeztetés nyáron is!

HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
Trinát alapozó 0,75 1
560,Trinát zománc fehér

Könyvklinika!
Mielőtt lapokra hullna
könyve, hozza el hoz
zánk, s mi megjavítjuk.
Könyvkötészetünk régi
és új könyveit is
helyrehozza!

11

816,-

Trinát zománc fehér
51

p é n t e k ig

S zo m bato n

3786,-

Tapéta 10 m
592 Ft-tól 780 Ft-ig
Fűrészporos tapéta
33,5 m 920.Harmonika ajtó
5000.- Ft

Üzlethelyiség kiadó vagy eladó!

Festés,
mázolás,
tapétázás?
Csak egy
telefon!

362-404
Huber
Henrik

Fürst S. u. 13.

KETHETES

A táborokrót tájéloztató kérhető a Művelődési
Központ inform ációj ánál! Telefon: 361*327

-Táborozás az Ipoly forrásvidékén
1996. június 23-29 között,
lortvezető: Hartmann József.
Részvételi clíjr60OO Tt + 100 Sk.

r

JURVA

N
\

V Á B O R
augusztus 10-20 között.
Jurtaépítés, lovaglás, íjászat,

ö

Z jM Ő J N b O S L

ősi használati és dísztárgyak

Június 24-28 között Vérteskozmán.
Táborvezető: Kiss Bamáné

Ú J S Á G ÍR Ó

s z a k t á b o r

készítése.
Részvételi díj: 6000 Ft.
A zok,
akik csak strandra

június 24-28 vagy augusztus 5 -9 (!)

szeretnének járni, vagy kirándulni

A programban nyomtatott és elektronikus sajtóter
mékek készítésének alapjai, újságírói műfajok,
stílusok.
Akikkel együtt lehettek: Kormos Ferenc (videó),
Molnár Ferenc (szedés, tördelés), Szűcs István
(videó
editálás)
és Wiesenmayer Zoltán, a
*
__
KÉTHETES felelős szerkesztője.
Részvételi díj: (ebéddel) 3000 Ft.

akarnak, esetleg ügyességi játékokban

S o r te r e

vennének részt, jelentkezzenek a

NYÁRI NAPKŐZL5
TÁBORBAí
(Részvételi díj: a napközis
térítési díj!)

Papír,
nyomtatvány,
játék

FOTÓ AKCIÓ FOTO AKCIÓ

Névj egykártyakészí tés

Reklám matricánkat ha autójára
felragasztja, megköszönjük és
adunk Önnek egy 24 exp. színes
filmet + részt vesz egy nagy
országos nyereménysorsoláson.

Nagy betű- és ábraválaszték

Jöjjön el hozzánk, érdeklődjön!

Bélyegzőkészítés
Több méretben
Körbélyegzők
Dátumbélyegzők

KÉTHETES Oroszlányi független lap. Kiadja a MONTÁZS M arketing Iroda Bt. ISSN: 1218-4276
A Társaság vezetője és az alapító főszerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
Felelős szerkesztő: Wiesenmayer Zoltán. A szerkesztőbizottság vezetője: Szabolcs András
Szerkesztőség: Oroszlány, F ürst S. u. 13. (HUBER HÁZ) Telefon, fax: (34) 361-122/14-14
Nyomda: a kiadó nyomdája, a MONTÁZS Nyomda (Oroszlány, Felsőtelep)
A Társaság és a nyomda vezetője: Somogyi Attila
Telefon: (34) 361-122/25-71, 361-122/14-14

OROSZLÁNY NE LEGYEN ZSÁKUTCA

MILLECENTENÁRIUMX RENDEZVÉNY
KÉRDŐJELEKKEL
Lapozgatom, böngészge
tem az előttem heverő kiadvá
nyokat, eseménynaptárakat,
műsorfüzeteket. Jobbára or
szágos kiadványok, de akad
közöttük tatabányai és két
oroszlányi is. Az utóbbiak
-helybéli lévén- igencsak ingerkednek kíváncsiságom
mal. Nocsak -így én-, lesz itt
rendezvény, előadás, produk
ció mindenkinek minden
mennyiségben!
Az illúzió azonban lassan
szertefoszlik. A tulajdonkép
peni program mindkét műsor
füzetben ugyanaz, viszont a
beköszöntő (az egyikben pol
gármesteri, a másikban egy
házi) józan megfontolásra,
higgadt gondolkodásra kész
tet. Az első reakcióm az, hogy
a mi városunk roppant gaz
dag város. Tudom, sulykolom
magamba, ez nem lehet igaz.
Valami rejtett racionalitás,
fondorlatos gazdasági céltudatosság lappanghat a lát
szólagos pazarlás mögött.
Talán ki-ki alapon két
intézmény (hivatal és egyház)
bizonyítani szeretné próféta
voltát? Mert a becsületes
szándék meglétét nem kérdő
jelezhetjük meg. Csak hát...
az a fránya megosztottság!
A tények viszont zavar
nak. A kétkötetes eseménynaptárban, mely országos
kiadvány (Eseménynaptár 1II.-1996. Magyarország!- 1100
év Európa szívében), nem
szerepel Oroszlány és Majk
neve. Abban a programfüzetben, mely a millecentenárium alkalmából készült,
s mely arra hivatott, hogy
ország-világ előtt ismertté
tegye hazánk településeinek
nevét, nyilván turisztikai és
gazdasági szándékkal. Jó,
hogy
Vértesszőlős,
Tát,

Dömös stb. neve meghirdetett
rendezvényekkel szerepel!
Ennél csak az érdekesebb,
hogy a Tatabányán kiadott
műsorfüzetnek (az említett
országos kiadvány megyére
szabott, bővített változata) a
települések számára bemu
tatkozást biztosító oldaláról is
hiányzunk. Csak a rendez
vények fejezetben biztosíta
nak helyet a 22. oldalon -és
láss csodát!- egészen más
programajánlatokkal. Boszszantó, hogy itt (Majki nyár
‘96- A majki műemlék
együttes udvarán) például
július 20-án este Bontovicskoncertet hirdetünk, a Merlin
színház Claudel: Az angyali
üdvözlet előadás helyett.
Öröm az ürömben, hogy
legalább Göncz Árpád és
Magyar Bálint előszavával
ellátott A Honfoglalás 1100.
évfordulója eseményei-1996,
március-december kötetben
Kerekes Sándorné (Arany
János Általános Iskola) és
Kutschi
András
(Római
Katolikus Plébánia) jóvoltából
szereplünk. A Nemzeti Kultu
rális Alap meghirdetett pályá
zatán vettek részt, ezzel biz
tosítva rendezvényeink köz

lését az Országos Emlékbi
zottság titkársága által kia
dott könyvecske hasábjain. A
sors fintora, hogy Majk neve
itt is kimarad a helységnév
mutatóból.
Kétségkívül a rendezvénysorozat szervezői (Majki Mű
emlékegyüttes Kft., a buda
pesti Harmónia Stúdió Bt.,
Római Katolikus Plébánia,
Polgármesteri Hivatal) méltó
módon törekszenek a millecentenárium megünneplésé
re. A műsorfüzetben meghir
detett előadások, rendezvé
nyek, hangversenyek, vala
mint a meghívott művészek
és politikusok névsora meg
győző erejűek.
Mégis, a Polgármesteri
Hivatal szervezési osz
tályvezetőjének,
Magyar
Henriknek
megnyugtató
szavai ellenére, számomra
marad a kérdés: a befektetett
millióknak lesz-e hozadéka?
Vagyis: megy-e előbbre a
város szekere, vagy marad a
megalománia? Mert ha igen,
és pénzünkkel, értékeinkkel
rosszul sáfárkodunk, akkor
mások fognak kufárkodni
velük.
Wiesenmayer Zoltán
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Szelektív emlékezet,
avagy.... ?
Az Új Reflektor Maga
zin legutóbbi adásában a
Magyar Televízió által
készített, az 5. sz. Álta
lános Iskola áldatlan álla
potát bemutató riportot
közvetített.
Ebben Schmidt József
MSZP-s települési képvi
selő, frakcióvezető, a mű
velődési bizottság elnöke a
következőket mondta:
“Én ‘94-ben kerültem,
olyan helyzetbe, hogy ér
demi beleszólásom legyen
ebbe az ügybe. Az előző
művelődési bizottságnak is
tagja voltam ugyan, de
akkor egyszerűen nem me
rült fel a képviselő-testület
ben új iskola építése."
Nos, bármit állíthat
ország- világ előtt a képvi
selő úr, hiszen Tolnában
vagy Szabolcsban senki
nem tudja ellenőrizni vá
rosunk vezetőjének állítá
sait.
De itt, e kis honban
igen! Valószínűleg nem is
kevesen vannak nálunk,
akik emlékeznek még, és
tudják, hogy az előző cik
lusban is frakcióvezető
ként ténykedő képviselő
úr is tagja volt annak az
önkormányzatnak, mely
területet biztosított a
leendő iskola részére (a
volt strand területe, mely
a mai napig erre a célra
zárolva van!), illetve több
millió forintos alapítványt
hozott létre az új iskola
terveinek elkészíttetésére.
Tehát: igenis szó volt
róla, sőt!
A történtek után csak
arra lehet gondolni, hogy
szelektív a képviselő úr
emlékezete, hiszen ma
másra gondolni sem sza
bad, s így nem is merek.
Molnár Ferenc
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KETHETES

Gázlesz!
Mondja Laczó úr, az ÉGÁZ
Rt. első embere, s ha ő mond
ja , akkor most már végre va
lóban bízhatnak benne az
oroszlányiak, hogy a Kecskédi
úton még ez évben, a Borbá
lán, s a faluban jövőre megér
kezik a földgáz, vezetékes for
mában.
Telefonon feltett kérdé
seimre elmondta, hogy az ez
évben befizetőknek 50 ezer
forintot kell előteremteniük,
de ebből visszakapnak az
államtól 15%-ot, tehát hét és
fél ezer forintot, az
ÉGÁZ
viszont az elkövetkezőkben
két év alatt 20 ezer Ft árked
vezményt ad a gáz árából,
tehát e számítás szerint a
megrendelőnek
valójában
22,5 ezrébe kerül a gáz
bevezetése! Szerinte ez a leg
nagyobb kedvezmény, amit a
cég
eddig
bármelyik
településen nyújtani tudott,
talán csak a tataiak jártak
jobban két éve, akiknek össze
sen
húszezret
kellett
fizetniük a gázhálózatért,
persze - mondja - az akkori 20
ma jóval többet jelent, így
lehet, hogy mégis csak az
oroszlányiak járnak jobban.
(Ez lehet, hogy így van,
csakhogy a tataiak már két
éve gázzal fűthetnek, így
nekik még jutott az olcsó,
államilag támogatott gázá
rakból, a kétévi kényelemről,
s környezet védelméről nem is
beszélve!)
Már nem járnak ennyire
jól, akik jövőre gondolják meg
magukat, mert azok hatvanöt
ezret fizetnek, s csak tízezer
árkedvezményben részesül
nek. A felmerülő kérdést
megelőzendő: akikhez csak
jövőre jut el a gázvezeték,
azok is befizethetik ez évben,
a jelenlegi feltételek mellett.
És még egy: minden megren
delővel szerződést kötnek.
Hogy mikortól? Június 15től a polgármesteri hivatal
ban, ahol ügyfélszolgálati
irodát nyitnak. Ide érdeklődés
céljából is be lehet majd térni,
sőt segítséget szándékoznak
nyújtani a belső hálózat kié
pítéséhez is olyan formában,
hogy ebben az irodában olyan
megbízható vállalkozók listá
jához is hozzá lehet majd
férni, akiket az ÉGÁZ szakem
berei referenciák alapján nyu
godtan ajánlanak. Ugyanis mint Laczó úr elmondta ilyenkor, mikor egy területen
megindul a gázszerelés, meg

rohanják az érintett polgá
rokat a belső szerelésre
ajánlkozó
vállalkozások,
amelyek közül nem minde
gyikkel ajánlatos üzletet
kötni.
Különben
is
figyelmeztet - e vállalkozók
nak csak akkor fizessen a
megrendelő, ha az elkészült
munkát az ÉGÁZ szakem
berei átvették! Ez nagyon
fontos!
Megkérdeztem Laczó úrtól
azt is, hogy lehetővé teszik-e a
város
említett övezetein
kívül, pl. a Fürst, Petőfi
stb. utcákban, tömbházban
lakók részére is a gázfűtésre
való áttérést? A válasza: min
den igényt ki akarnak
elégíteni, szakembereik min
den igényt megvizsgálnak, s
ajánlatot tesznek. Bár ezek
ben a töm bökben nem
egyszerű az eset, mert min
den
lakásból
külön,
a
gázfűtéshez
megfelelő
kéményen kell kivezetni az
égésterméket.
Arra a kérdésemre, hogy
hirtelen hogyan került ide
Oroszlányba az EGAZ ilyen
kedvező ajánlattal, s ezt miért
nem tette meg előbb, a
pályázaton, azt felelte, hogy a
pályázat idején még folyamat
ban volt a cég privatizációja,
de azóta konszolidálódott a
helyzet, s a francia tulajdonos
(az állami tulajdonú Gaz de
Francé) képviselői lehetőséget
adtak egy ilyen ajánlat
megtételéhez.
Mellesleg
megjegyzem,
hogy érdekes az időbeli egy
beesés a gázberuházási pályá
zaton nyertes Vegyépszerrel
folytatott tárgyalások meg
szakadása, s az EGAZ
jelentkezése között. No, de
ajándék lónak ne nézd a
fogát! - mondja a közmondás,
hát minket sem kell, hogy
feltétlenül érdekeljen, miként
történtek a dolgok a háttér
ben. Különösen ebben az eset
ben, hisz városunk polgárai
jóval jobban járnak, mint az
előző ajánlat alapján.
Ugyanis a Vegyépszer ez
évben 70, jövőre 90 ezret kért
volna, árkedvezményt meg
nem is ígérhetett.
Tehát örüljünk, hogy így
történt. Bár ha megnézem, hogy
Bokodon az ottani polgármester
által szervezett gázberuházáshoz
csak húszezerrel kellett beszállni
a polgároknak, s már rég hasz
nálják is....
De hát az egy másik település,
egy másik gázvezeték, s egy
másik önkormányzat.
Kormos

OLVASÓI LEVÉL OROSZLÁNY VÁROS
RENDŐRKAPITÁNYÁHOZ
Tisztelt Kapitány Úr!
Kérem szíves tájékoztatását azon intézkedés megtételéről,
mely szerint a város lakóinak, valamint vendégeinek min
denkori nyugalmát, biztonságát az elvárásoknak megfelelően
szolgálja. A kérésnek nyilvános formáját azért vagyok kényte
len választani, mivel az alábbiakban leírt kérések, illetve
kérdések többsége igen régi keletű; tudniillik egyre durvább
események szemtanúi vagyunk.
Kérésem kimondottan a Gönczi Ferenc, a Fürst Sándor és
Mátyás király utcákra, a Környei húsbolt, valamint a Talléros
vendéglő előtti területekre vonatkozik. Itt zavarják leg
gyakrabban este és éjjel a környék lakóinak nyugalmát. A beje
lentéseink nyomán foganatosított intézkedések ezeddig
hatástalanok maradtak. A rendőri szervek megjelenésekor ter
mészetesen akárhány személy is van a jelzett helyen, csendben
vannak, amint viszont eltávoznak a rendőrök, a zaj megsok
szorozódik. Sajnálatos, de mindenkor (tisztelet a kivételnek) a
randalírozások okozói legalább nyolcvan százalékban a roma
kisebbség tagjai, különböző neműek, korúak.
A polgármester úrral is többször beszélgettünk, de sajnos
eddig mindhiába. Elpanaszoltuk azt is, hogy a Gasztronómia
Kft-ben, valamint a Talléros vendéglőben megtartott ren
dezvények szinte reggelig tartó fülsiketítő zajjal járnak. Hiába
kértük, hogy intézkedjenek, ezidáig nem történt semmi.
Nyugodtabb, csendesebb élethez volna talán jogunk. Ezért vár
juk el a hivatali személyektől a hatékony cselekvést.
Tekintettel arra, hogy reális lehetőségekkel rendelkezünk,
felajánlottuk Önnek segítségünket, amit volt szíves köszönet
tel elfogadni. Sajnos mindezt a mai napig nem vette igénybe.
Ezek után jogosan vetődik fel a kérdés: vajon miként gondolják
e szép és rövid meghatározást, amely így hangzik: Szolgálunk
és védünk. Városunkban e kifejezés igaza hosszú idők tapasz
talata alapján nem bizonyítható.
Kérem, Kapitány Úr, szíveskedjen nyilatkozni, mivel továb
bi halasztást nem tűrhetünk. A város valamennyi tisztességes
polgárát felháborítják a rendbontók. Tisztelettel várjuk,
különösen a fenti városnegyed lakói, jobbító szándékát kifejező
intézkedések megtételét. Természetesen nem szolgálati
szabályzatok részletes leírására, hanem a dolgok mielőbbi vál
tozására tartunk igényt.
Nyilvános válaszát városi lapunkban kérem.
Oroszlány, 1996. május 15.
Tisztelettel: id. Bojtörő Imre
(A levél szerkesztett változatát közöljük. A szerit.)

VÁLASZ A NYÍLT LEVÉLRE
Tisztelt Bojtörő Úr!
Oroszlány
városban,
illetve
az
Ön
közvetlen
lakókörnyezetében tapasztalható csendháborításokkal kapcso
latos észrevételeire kérem, fogadja el a következő válaszaimat:
Ilyen cselekmények miatt akkor tudunk az elkövetőkkel
szemben intézkedni, ha arról a rendőr személyes észlelés, vagy
állampolgári bejelentés alapján tudomást szerez. A
rendőrkapitányság létszámából adódóan nem tudunk folytonos
rendőri jelenlétet biztosítani a város minden pontján, ezért
szükségünk van a város lakóinak segítségére is.
Kérem Önt, és Önön keresztül a város lakosságát, hogy
amennyiben olyan cselekményt észlelnek, ami a város nyu
galmát zavarja, azt a rendőrkapitányság ügyeletére akár tele
fonon, akár személyesen, jelezzék, hogy intézkedni tudjunk.
Tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben egyre több csendháborításról kapunk jelzést, amit a megfelelő intézkedések
követnek. Ezt bizonyítja, hogy míg 1993-ban 1, 1994-ben 25,
1995-ben 66, 1996. első negyedévében 25 fővel szemben
kezdeményeztünk szabálysértési eljárást csendháborítás
elkövetése miatt saját észlelés és állampolgári bejelentés
alapján.
A cselekmény bizonyítására tanúra van szükségünk, ezért
kérjük, hogy a bejelentésen túl tanúként is segítsék a város
nyugalmáért végzett munkánkat. Azt hiszem, ez közös
érdekünk.
A magunk részéről törekszünk arra, hogy ezt a
tevékenységet is a törvényi előírások szerint, a szolgálati
szabályzatban meghatározottak figyelembevételével végezzük.
Tisztelettel:
dr. Nemes Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

KÉTHETES
Meglátta a lányt, aki a sarkon állt.
Miközben jobbra kanyarodott, utánanézett.
Arra gondolt, vajon Istók, aki utána jön a
versenybringájával, vajon észreveszi-e a
csajt.
Ekkor bal oldalról egy kamion eleje
jött a képbe és ezzel egyidejűleg éles,
csikorgó, visító hangkavalkád ért a
tudatáig. A következő pillanatban repült.
Furcsa, egy kicsit fájdalmas érzés volt ez.
Mintha egész testét tűz égetné.
Szeme még érzékelte, hogy a most már
a nélküle oldalára dőlt k ism otor
felcsapódik a járdára, s először egy
babakocsit, majd a körülötte állókat, mint
a kuglibábukat, letarolja.
A lányt már nem látta, az továbbment.
Gézuka erős, éles fájdalmat érzett, s
tudata mintha különválna testétől. Újból
emelkedett, de ez nem az előbbi repülés
volt. Látta az aszfalton fekvő kicsi,
kövérkés testét s a föléje hajló embereket.
De arrébb is álltak, a babakocsi körül.
Visongás, jajgatásszerű hangok jutottak
tudatáig.
Ugyancsak látta a kereszteződésben
álló kamiont, s mellette egy basebalsapkás,
alacsony
férfit,
aki
szinte
sírva
káromkodott: Az a marha hajtott ki elém a
kereszteződésbe. Én nem tehetek róla.
Gézuka érezte a fájdalmat, bár ez
továbbra is szokatlanul furcsa érzés volt.
Nem volt olyan kellemes, mint amikor pár
hete megkapta a gépet.
Igaz, akkor sem volt felhőtlen a boldogsága,
hiszen anyjáék megvették neki a gépet, de csak
nézegethette, hiszen az előző nap megbukott a
KRESZ- vizsgán
Pedig úgy gondolta, nem lesz gond,
hisz anyáék az ő pici fiuknak elintézik azt
a rohadt papírt. Apjának, aki butikos volt a
városban, sok ismerőse volt. Szinte min
den évben csak az apja anyagi támogatása
Alulírott kijelentem, hogy nem szere
tem a pedagógusokat, a rendőröket, a
vasutasokat, az egészségügyben stb. stb.
dolgozókat. ( A stb. helyére bármely más
szakma képviselője behelyettesíthető!)
Viszont szeretem azokat, akik életün
ket irányítják. Akár felsőbb, akár helyi
szinten.
Igen, én, Gipsz Jakab, ezt belekiáltom
az ország, s városunk lakóinak vájt fülébe.
Unom már, hogy a fenti foglalkozások
képviselői állandóan sírnak az alacsony
fizetések, a mostoha munkakörülmények
miatt.
Mit akarnak például a pedagógusok?
Több bért! Az álnokok. Nem elég
nekik, hogy a balsorstól oly régen tépett
országunk vezetése, s ezáltal a helyi kori-
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mentette meg a bukástól, melyet az isi
alapítványának adott, hiszen a tanulás nem
volt erőssége.
Hátrányos helyzetű gyerek volt. Szülei
munkanélküliek lettek, s belefogtak a
kereskedésbe. Először csak a városban,
majd a környező falvakban is nyitottak
egy-egy üzletet. így apja egész nap áru
után rohangált, s anyja igazgatta a négy
boltot. Nem volt idejük sem Rékára, a
húgára, sem rá. Szeretetüket mindig meg
vették. Videó, kül- és belföldi nyaralás s
számolatlan zsebpénz. Ez volt a szeretetük. De soha nem beszélgettek velük,
nem érdekelte őket, hogy valójában mit
tud. Elhitték mindig, ha a rossz jegyek
magyarázataként a tanárokat szidta. Ma
gáról úgy tartotta, hogy annyit, amennyit
az életben majd tudnia kell, tudja: miként
kell az embereket lekenyerezni. Apáéktól
megtanulta.
A fájdalom újabb hullámokban tört rá.
Mozdulni, kiabálni szeretne, de nem tud. A
teste, a tudata továbbra sem engedel
meskedik.
Az iskolában és a vezetői tanfolyamon
is többször odavágták neki, tanulás nélkül
nem megy, de ő csak magában nevetett.
Tudta, apja mindent elintéz.
Igaz, a vezetői vizsgát csak másodszor
ra sikerült csoportutolsóként letenni, de
megvan a papír. Övé a nagyvilág. Istók és
Tahó mondta, hogy baj lesz, de ki figyelt
ezekre a bunkókra. Irigykedtek csak, mert
nekik nem tellett motorra. Ők maradjanak
csak a bringánál.

Mindig csak sírnak!
feusok mindent megtesznek értük? Igaz,
míg egyébként mindenütt másutt 14500
forint a minimálbér, náluk a szorzószám
8500. Hát nem elég ez nekik? Igaz, másutt
az egyetemet, főiskolát végzettek bére
jóval magasabb, mint az övék, de nekik
megadatott, hogy olyan gyerekekkel is
foglalkozhatnak, akikkel szüleik nem is
törődnek. S e szegény csemeték olyan hü
lyék és rosszak helyből, mint mások csak
nekifutásból. Ezt az élményt miért nem
értékelik?
Vagy itt vannak az egészségügyiek.
Még hogy Semmelweis Nap? Coki
nekik. Miért kellene pont az ő munkájukat
és napjukat értékelni s ünnepelni, mikor
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Egyre élesebben hallotta a sziréna
hangját. Megjött a mentő. Nem is egy,
hanem két kocsi is érkezett. Egyikből felé
rohannak, míg a másikból a babakocsi
mellett fekvő két nőhöz.
A repülés mintha véget érne, és zuhan
na. Egyszerre nem érez semmit, csak azt,
hogy a hatalmas fekete űr
vonzza
magához.
Szúrást érzett a karjában. Most már
jobb. Újból látja a dolgokat. Igaz, továbbra
is a testén kívül van, de mégiscsak érez.
Mi van? A mentőből lepedőt hoznak.
Mit akarhatnak ezzel? Ó, ne! A fiatal nőt,
aki a babakocsit tolta, letakarják. Ezt nem
akarta. De ez most nem is fontos, hiszen
vele is van valami. Érzi, egyre többször tör
rá a furcsa, tompa, semmihez sem hason
lítható fájdalom, s indul el a mély, fekete
űr felé.
Távolból mintha hangokat hallana, és
ebből is egy szó mind többször ismétlődik:
gyilkos. E szó dübörögni kezd benne.
Nem! Ő nem gyilkos. Ha tehetné, sírva
kiáltaná: ezt nem akartam. Én csak a lányt
néztem.
Mi is történt? Látta a lányt, s utá
nanézett, és ezért nem figyelt a keresztező
désben, és nem látta a kamiont.
Újabb lepedő? Ezt kinek hozzák?
Lehet, hogy a másik nő is? Nem. Ezzel felé
indulnak. Szeretne tiltakozni, de nem tud.
Teste nem engedelmeskedik, már nem az
övé. Látja, hogy ráterítik a fehér leplet.
Ebben a pillanatban a zuhanás véget ért,
leért a mély, fekete űr aljára.
A temetésen azok az osztálytársak vet
tek részt, akik a tanévzáró után még nem
mentek el üdülni.
A fej fára ezt írták:
GÉZUKA, élt 14 évet.

sem a sokat emlegetett pedagógusok, sem
a rendőrök, vagy a vasutasok napját és
munkáját nem értékeljük?
S itt vannak a gyerekek. Van velük a
pedagógusoknak épp elég gondja, pont
őket ünnepelje a város? Nem elég nekik,
hogy már saját önkormányzatuk is van?
Mindenki csak sír.
Engem, Gipsz Jakabot ki ünnepel? Ki
ismeri el munkámat? Pedig ÉN valaki
vagyok. ÉN harcolok értük, döntök sor
sukról, és sorsokról. Én vagyok a Hatalom.
Nekem megvan a tiszteletdíjam, részt
veszek a döntésekben.
Miiii_ felelősség a döntésemért? Na
de kérem, nálunk kollektív vezetés van.
Én, Gipsz Jakab, senkit nem szeretek,
csak önmagam. Értik, ugye?
Montőr
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Eötvös Loránd Szakmunkásképző és
Műszaki Szakközépiskola
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is lehetőséget biztosít a KE THETES iskoláinknak arra. ho^
vagy az élet más területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó Ii
lakóinak bemutassa

NEKERNUSZ ARNOI.D
Shotokán karate Európa Kupa I. hely (ifjúsá-

gí)i994., világ Kupa ív. hely (ifjúsági) 1995.
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oagvari Endre Általános Iskola

Q
SZIKÁL ZOLTÁN

FECSKÓ MIHÁLY

URBÁN ANIKÓ

BALOGH ROLAND

Kitűnő tanulmányi eredmény

Szakma kiváló tanulója, országos
versenyen előrehozott szak
munkás vizsgát tett mechanikai
műszerész szakmában

Kitűnő eredmény mate
matikából, angolból,
biológiából, országos levelező
versenyen VI. helyezést ért el.
Természetismereti versenyen
megyei I. hely.

8. a oszt. tanuló
Kiemelkedő atlétika, duatlon,
t.riatlon eredmények Kiváló
tanulmányai eredmények.
Közösségi munkája is
kiemelkedő.

4. óz. Általános Iskola

JUHÁSZ JÓZSEF

FRIGYES TAMÁS

3. b oszt. tanuló
Matematika, környezetismeret
országos és megyei versenyek
helyezettje.

6.b oszt. tanuló
Kiváló matematika és angol
nyelv tanulmányi és sport
eredmények.

KOVÁCS ILDIKÓ

PAVELKA JUDIT

8. b oszt. tanuló
8 éven keresztül kitűnő tanul
mányi eredményt ért el.
Szavalóverseny, matematika,
fizika megyei, városi helyezett.

8. a oszt. tanuló
Jó tanulmányi eredménye
mellett zongorajátékával
országos II., és megyei II.
helyezést ért el.

NAGY VIKTOR

SCHAFFER FERENC

CSEREI SZABINA

DUBNICZ ANDREA

8. b oszt. tanuló
,JÓ tanuló, jó sportoló"
megyei kitüntetést kapott.
Angol, magyar nyelvi, tech
nikaversenyek helyezettje.

7. a oszt. tanuló
Jeles tanuló, aki matematika,
fizika tantárgyakból megyei és
városi helyezett. Sportban
atlétika területén kiemelkedő.

IV. helyezés a duatlon OB-n.
megyei fiiadon bajnok

Biológia O K T V országos dön
tőse, ,JÓ tanuló, jó sportoló"
cím birtokosa.

Lengyel J ó z s e f
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iltaluk kiváló taaulóiiak.
íját lapunkban a varos

SZŰCS GÁBOR
8. b oszt. tanuló
Megyei szinten: technika verseny V. helyezés,
KRESZ-verseny VII. helyezés, „Ifjú fizikus"
megyei középmezőny

GULYÁS TAMÁS

KARIKA ANDREA

8. a oszt. tanuló
Kiváló sportoló, jeles tanuló
Az O TSC ifjúsági együttesének
csapatkapitánya, atlétikában is
kitűnő eredményeket ért el.

7. a oszt. tanuló
Kiváló tanulmányi ered
mények (technika,
történelem-, biológia-, .szavaló
ve rseny)

KOLESZÁR ANNA
7. a oszt. tanuló
Városi szavaló-, német nyelvi,
kiejtési versenyek I., II., III.
helyezettje.

názium é s Szakiskola

TÓTH BEA

SÁRI KATALIN

Karate világkupa győztes, jelenleg
Dél-Afrikában versenyez

Az ország első diákönkor
mányzati polgármestere

JURTATÁBOR ‘96
Az idei gyermekna
pon iskolánk egy nagy
szabású városi program
ra hívta a város iskoláit.
A kezdeményezés 1995
tavaszára nyúlik vissza,
akkor hirdette meg a
Nemzeti
Kulturális
Alap Igazgatósága azt a
pályázatot, amely a kü
lönböző millecentenáriumi rendezvények meg
szervezését és támoga
tását szorgalmazta.
Tantestületünk
összeállított egy rendez
vénytervet, melyet a
Kulturális Alap elfoga
dott és megvalósítá
sához anyagi segítséget
nyújtott.
A nyertes
pályamunka tartalmaz
ta egy iskolai szintű
történelmi emlékjáték
tervét, melynek címe:
“Árpád honában...” volt,
valamint egy városi
körkép elkészítését az
évfordulóra, városi szin
ten pedig az általános
iskolák
részvételével
egy Jurtatábor ‘96 fedő
nevű program tervét.
A tervekből az idei
gyermeknapon valóság
lett. Egy jól sikerült
iskolai akadályversenyt
rendeztünk meg Majkon, május 24-én. Erre a
napra készítették el
tanulóink a “körképet”,
amely Oroszlány város
történetét mutatja be
kialakulásától napjain
kig. Ezt a dekoratív
alkotást iskolánk első
emeleti folyosóján he
lyeztük el, szeretettel
várunk minden érdek
lődőt a megtekintésére.
Május 25-én került
sor az iskolák közötti
megmérettetésre.
A Jurtatábor ‘96 el
nevezésű programot 9
órakor indítottuk. Ek
kor sorakoztak fel az
iskolák csapatai a Mű
velődési Központ mö
gött. Az Arany János
Általános
Iskola
4
csapattal,
a József
Attila Általános Iskola
3, a IV. Sz. Iskola 2, az
V. Sz. Iskola 1 csapattal
vett részt a versenyen.
Ünnepségünket és
programunkat Székely
Antal polgármester nyi
totta meg, majd Huszár
Jánosné, a Művelődési

Iroda munkatársa tar
tott rövid megemlé
kezést a honfoglalásról.
Ezután egy kis műsorral
kedveskedtünk a jelen
levőknek. A délelőtti
program gerincét a 7
állomásból álló akadályverseny jelentette, ahol
a csapatok párosával
vettek részt és egymás
sal is versengtek a plusz pontok megszerzéséért.
Ügyességből,
lele
ményességből és elmé
leti ismeretekből kellett
a gyerekeknek számot
adniuk a “szarvasvadá
szat”, a “halászat”, ro
vásírás stb. megoldása
során. A versenynek ez
a része a Művelődési
Központ környékén és a
strand területén zajlott.
Közben a Haraszthegyen, a víztorony kör
nyékén is megkezdődött
a lázas munka: épült a
jurtasátor,
vendéglá
táshoz készülődött a
“fogadó”, benépesült a
játszóház, táncház.
Miután a csapatok
legyőzték az akadályo
kat, felmentek a víz
toronyhoz, ahol enni- és
innivalóval várták őket,
majd csatlakoztak a
fenti programokhoz.
A rendezvényt kb. 14
órakor eredményhirde
téssel zártuk. Az első és
a második helyezést az
Arany János Iskola 1-1
csapata nyerte, 3. he
lyezett lett a József
Attila iskola csapata.
Dekoratív okleveleket,
emléklapokat, ajándé
kokat kaptak a csapa
tok. Este 8 órakor még
egy tábortűzzel is ked
veskedtünk a város
gyermekeinek,
ahol
közös dalolásra is sor
került.
Iskolánk tantestü
lete sokat fáradozott
azon, hogy egy válto
zatos, újszerű program
mal emlékezhessenek
meg a gyerekek a millecentenáriumi évfordu
lóról. Örömmel nyugtáz
tuk az elismerő szava
kat, gratulációkat.
Köszönjük a szülők,
a támogatók segítségét,
az iskolák közremű
ködését.
Kerekes Sándorné
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A MÁJ KI TORONYÓRA
A Halley Csillagász Szakkör rovata

Szedett-vedett csemegék
A hülyeség határtalan
Egy reklámidézet az UFO magazinból:
“Auranéző
szemüvegből
kifejlesztett
ufonéző szemüveg megrendelhető!
Az
ufóélm ényes em berek m egváltozott
kisugárzásait és az emberi testbe költözött
ufonautákat teszi láthatóvá.”

Anekdota a statisztikáról
Egy szociológus, egy közgazdász és egy sta
tisztikus szarvasra vadásznak. A szocioló
gus lő, de a golyó egy méterre balra
csapódik be a szarvastól. Elsüti a puskát a
közgazdász is, de egy méterrel jobbra
hibázza el az állatot. Erre felordít a sta
tisztikus: Hurrá, szíven lőttük a szarvast!

Egy kis murphológia
A tudományos haladás első törvénye: A
tudományok haladását azon lehet lemérni,
hogy milyen ütemben halmozódnak fel
kivételek
korábban
megállapított
törvények alól.

Einstein üzenete
Einstein halála előtt tette ezt a kijelentést:
“Emlékezzetek arra, hogy az emberi fajhoz
tartoztok, a többit felejtsétek el!”

Habsburg Ottó feledékeny?
Nemrégiben egy millecentenáriumi ren
dezvényen a következő nyilatkozatot tette:
“Egyszehűen fantasztikus, hogy ezeh
egyszáz év sohán mennyi megphóbáltatást
átvészelt és fenn tudott mahadni ez a kis
ohszág. Előszöh a tatájáhás, majd jöttek a
töhökök, végül pedig az ohosz hódítás.”
(Nem hagyott ki valamit?)
Kétszáz évvel azután,
hogy egy nukleáris háború
elpusztította a földi élővilá
got, a Mars lakói előbújtak
földalatti otthonaikból.
A kietlennek hitt vörös
bolygó megelevenedett, gigan
tikus kozmodrómok emelked
tek ki a mélyből és körülöttük
az apró termetű marslakók
tipegve-topogva szorgoskod
tak űrhajóik startra készí
tésén. Száz űrhajó készült az
indulásra a Föld felé. A cél,
hogy tanulmányozzák a vala
ha riválisként számon tartott,
de immár halott égitestet.
Miközben suhantak az
űrben, már jó előre fürkészni
kezdték teleszkópjaikkal a
sziklaerdővé olvadt kőgolyó
bist. Első látásra nagyon ha
sonlított a Marsra, hiszen azt
is atomháború égette sivatag
gá kereken háromezer évvel
ezelőtt, s ezért menekültek a
túlélők véglegesen a felszín

Az Északi-Vértes festői környezetében
elhelyezkedő védett Kolostorerdő közepén áll
a kamalduli remeteség barokk épületegyüttese, Oroszlány közigazgatási határá
nak peremén, a Felső-tótól övezve. Már távol
ról feltűnik a hajdan volt barokk templom
tornya.
Oroszlány
város,
Komárom Esztergom megye, de túlzás nélkül orszá
gunknak is értékes műemlék-együttese Majk.
A közel 40 méter magas, felújított
templomtorony lenyűgözően uralja
a
környéket. A figyelmes természetbarátok, a
turisták, az erdőt járók, hóvirág, ibolya vagy
éppen gombát gyűjtők 1.5-2 km-es körzetben
hallhatják
a
majki
toronyóra
szép
harangjátékát.
A bécsi székhelyű -Európa hírű- Schauer
cég gyártmánya ez az elektronikával működő
modern óraszerkezet, amely nagyon pontosan
mutatja a múló időt. Naponta három perió
dusban, 10-19 óra között hallható a
harangjáték kellemes hangja. A 18 barokk
dallamból
negyedóránként egyet-egyet,
félóránként pedig hármat szólaltat meg az
automatika.
Herceg Eszterházy Pál, a barokk zene
nagy barátja és értője, több jelentős mű
zeneszerzője, Harmónia Caelestis című
munkájából Kondor Ferenc karnagy úr által
kiválasztott 18 dallam adaptált változata
csendül fel.
A szép barokk dallamok -nagy többsége- Jézus
dicsőségét hirdeti. A modem toronyórát 1992. június
4-én Göncz Árpád köztársasági elnök úr ünnepélyes
keretek között avatta fel.
A
város
önkormányzata,
a
Majki
Műemlékegyüttes szervezésében, több jeles közéleti
személyiség jelenlétében történt az óra és egy
emléktábla avatása. Országgyűlési képviselők, a
város és a megye vezetői, a vonzáskörzeti
települések polgármesterei, intézmények, vállalatok
képviselői, és sok-sok érdeklődő volt jelen ezen az
ünnepi eseményen.
Kulcsár Emil Miklós

harcosan
alá. Az idők
Forgács József
hangoztatta a
folyamán végemaga
ál lás
láthatatlan
pontját, és úgy
alagúthálózatűnt, nem fog
tokkal össze
(sci-fi novella)
nak
dűlőre
kötött bázis
jutni. Az űrbarendszert épí
tettek ki, aminek kidombo jóraj kapitánya azonban
rodó nyomvonalai kusza szi gorú intézkedésekkel
összevisszaságként rajzolód leszerelte a lázadókat és
tak ki a felszínen. Erről vélték kiadta a parancsot: Mars a
az egyes földi csillagászok, Földre!
Miután landoltak az egyik
hogy vízelvezető árkokat, csa
tornákat látnak. Most valami cikcakkos szélű kontinensen,
ehhez hasonlót észleltek a melynek (mint a régi felvéte
lekből kiderült) partjait akko
Földön a marslakók is.
Megdöbbentette őket a ron tenger nyaldosta: vala
kínálkozó feltételezés, misze mennyien kiszálltak, és morint a kék bolygót egykoron rogva-remegve hozzáfogtak a
benépesítő undorító emberi felderítéshez. Amint terepjá
fajból mégiscsak megmarad róikkal átszelték a sivata
tak néhányan és akárcsak ők, gokat, több, egymást keresz
felszín alatti világot hoztak tező csatornára is bukkantak.
létre. Majdnem egymásnak Bár valamivel kisebbek vol
estek, hogy visszafordul tak, mint a marsiak, mégis
janak- e avagy véghez vigyék kísértetiesen hasonlítottak
eredeti küldetésüket. Ki-ki hozzájuk. Ettől aztán végképp

Csatornák

MINDANNYIAN MÁSOK
VAGYUNK

II. VÁROSI
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Az Oroszlányi Arany János
Általános Iskola második alka
lommal rendezte meg a városi
kórusok találkozóját. A műsor
ban fellépett az Arany János
Iskola, a IV. Sz. Iskola, az V. Sz.
Iskola, és a Lengyel József
Gimnázium két kamarakórusa.
Ezzel a programmal a ren
dezvény szervezői lehetőséget
kívántak biztosítani a városi
iskolák kórusainak a bemu
tatkozásra.
Ez a találkozó nem minősítő
jellegű volt, minden iskola olyan
műsort mutatott be, ami a kórus
munkáját legjobban reprezentál
ta.
Senkit sem sürgetett az idő,
önfeledt éneklés jellemezte a két
és fél órás programot.
Reméljük, hogy hagyománynyá
válik ez a rendezvény, és a jövőben
még több kórus vállalja a szereplést.

VÉRADÓKAT VÁRUNK!
1996. június 27-én véradás
lesz városunkban a Városi Vö
röskereszt szervezésében 9-től
17 óráig a Művelődési Központ
ban.
Kedves Véradók! Kérem
Önöket,
hogy jöjjenek
el
véradásra. Ezt a magam és a
Városi Vöröskereszt nevében
kérem.
Diószegi Gáborné

tanácstalan lett mindenki.
-Fel kell venni a kapcsola
tot a csatornák alkotóival!döntött a kapitány.
A lánctalpas járművek
konvoja egy tűzhányószerűen
égbetörő földrakás elé ér
kezett. Oly ismerős volt ez is a
saját bolygójukról! Ekkor az
építmény tetején megjelent
egy földi csatornalakó. Barát
ságosan integetett a jöve
vények felé.
A marslakók rettegése a
gusztustalan emberfajzatokkal való találkozástól ekkor
eufórikus üdvrivalgásba csa
pott át. Dehogyis mertek vol
na gondolni olyan kellemes
meglepetésre, hogy éppen a
saját képmásukra teremtett
civilizált lényeket találnak e
halott planétán.
Sírtak örömükben, amikor
átölelték egymást.
Vakond a vakondot...

----------------------------
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Fogyjon le most, kérdezze hogy!
* 363-030
FESS &
A Művelődési
Központ június
havi
programjai
lg 1745 T Q p film .

RÉS A PAJZSON
(16 éven felülieknek)
2 2 1 7 « TOP film:
KESERŰ MÉZ
(16 éven felülieknek)
25. 1745 TOP film:
DON JUAN DEMARCO
29. 1745 TOP film:
12 MAJOM
24-28-ig Szövőtábor

Festés,
mázolás,
tapétázás?
Csak egy
telefon!
3 6 2 -4 0 4

Huber Henrik
Fürst S. u. 13.

v e g y iá r u

KERESKEDELMI
KFT.
O R O SZLÁ N Y,
T Á N C S IC S M. U. 87.
T E L .: 361-002, 364-482

A FESS
D
IS Z K/ O N T ÚJ
/
A R A JA N L A T A :
TVinát fehér
1/1 854,Trinát barna

A

A Béke szállón továbbra is változatlanul
kedvezm ényes előfizetéses ebéd!
Jön a nyári
Gyermekétkeztetés nyáron isi
GASZTRONÓMIA KFT.
TELEFON: 3 6 1 - 7 8 1

1/1 649,1/1 571,-

HUBER FESTÉKBOLT

1/1 696,-

Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Dosia mosópor
8/1 1728,2/1 442,Tomi Kristály
2.4 kg 496,3.6 kg 599,Persil műanyagdob.
2.4 kg 850,U ltra viola
5/1 912,-

Vattás ügyek
Egy nagy vattacsomó
hetek óta a város. Bármerre
néz, s bárhonnan vesz
levegőt az ember, hópehelyszerű valamik lebeg
nek mindenfelé.
Evekkel ezelőtt a pol
gármesteri hivatal illetékese
azt ígérte, hogy folya
matosan le fogják cserélni a
kanadai illetőségű vattagyá
ros nyárfákat. Nos, lehet,
hogy az asztma el l eni
g y ó g y s z e r e ke t gyár t ók
közbeléptek, mert azóta
sem történt semmi. Illetve
mégis: A múlt héten kitört
egy ilyen fát a szél.
És hát a legnagyobb tett
ez ügyben, amiről botor
módon majdnem elfeled
keztem: a volt OBSK volt
ügyvezetője kivágatott egy
kisebb erdőnek valót e
bűnös fából még tavaly! És a

E skü vő k,
rendezvények
kulturált, s zé p környezetben.
®

TAPÉTA VÁSÁR!
5-50% ENGEDNÉNY
*******************

Szupralux egyes termékeire
5%-os kedvezmény!
**********************
TILATEX 25 KG-OS AKCIÓS ÁRON!

FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG

hivatal illetékesei e nemes
cselekedetéért még akkor
állítólag fel is jelentették a
rendőrségen!
Mily szerencse, hogy
elaludt az ügy, mert szerin
tem e tettéért nemhogy bün
tetést, hanem (ki)tüntetést
érdemelne. Csak úgy lát
szik, akik ezért jutalmaz
hatták volna, azok között
nincs asztmás. Vagy lehet,
hogy a pelenkagyár után
vattagyárat is akarnak
ide telepíteni, a bőséges
nyersanyagterm ésre való
tekintettel? Na jó, de akkor
valaki minél előbb szedje
már össze ezt az értékes
fehérséget, mert még jön egy
eső, s összesározza!
No meg akinek inge, az
öltözködjön már fel!
Kormos

Nagy jelentőségű dolog, hogy a gyógynövények jelentősebb
része minden emberi beavatkozás nélkül, magától is (vadon)
terem. Nagyra értékelendő, hogy a legtöbbjük egyszerűen
teaként elkészítve is már kész, felhasználható gyógyszert
nyújt.
A továbbiakban szeretnék Önöknek segítséget nyújtani a
gyűjtési idő sorrendjében a gyógynövényekről.
BODZA: Üdén nyíló virágzatát kell gyűjteni május-június
hónapban. A virágernyőket közvetlenül az elágazások kezde
ténél kell lecsípni. A virágzatokat minél rövidebb időn belül
kell szárítani, mert ez a biztosítéka az eredeti világos színük
megőrzésének. A virág akkor kellően száraz, ha a próbánál a
vastagabb kocsányok pattanva eltörhetők. Kb. 6 kg friss virág
ból lesz 1 kg száraz. Teája hűléses betegségekben használható.
A bodzaital sok embernek mindennapi üdítőitala is.
CSALÁN: Leveleit és gyökérzetét kell gyűjteni. A gyűjtést
célszerű kesztyűben végezni. A levelekhez szárrész ne kerüljön.
A csalánlevél nagyobb tömegét klorofill előállítására dolgozzák
fel, de igen jelentős a gyógyteaként való felhasználása is.
Teáját rheuma, cukorbaj ellen használják, valamint vér
tisztítóként és vizelethajtónak. A gyökérzetből készült főzetet
hajmosásra használják, hullás és korpásodás ellen. A fiatal
csalánlevélből főzeléket készítenek és fiatal állatokkal -mala
cokkal, baromfiakkal- etetik, mivel vitaminokat és a szervezet
számára szükséges sókat tartalmaz.
Szili Anikó
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-----------Olvasói vélemény

A NÉPMŰVÉSZET TO VÁBB ÉL

KELL A VÁROSUNKBAN
AZ ÚJ MUNKAHELY

József Attila:
“A népművészet a felgyülemlett, jelenlévő múlt, hatékony emlék, mely irányítja a jövőt.
Első alkalommal mutatkozott be közös kiállítás
sal a Művelődési Központ három kézműves szakköre,
melyek nem tekintenek vissza hosszú múltra, de
alkotásaikban megújul a múlt, a hagyomány.
A szövőszakkörben 1992 óta Kiss Barnáné
pedagógus vezetésével diákok és felnőttek tanulják
a szövést. Tanfolyamként indult és megmaradt egy
kitartó, alkotó közösség, túlléptek a kezdeteken,
még inkább felismerték munkájuk értékét. Három
alkalommal már színesítette munkájuk a kertészeti
bemutatót, szerepeltek az Oroszlányi Tárlaton,
1995-ben önálló kiállításon mutatkoztak be. A
gyerekek táborban is tanulhatták és tanulhatják
idén is június 2 4 -2 8 -ig a szövést, várjuk a
jelentkezőket.
A tárgyi népművészet él tovább a népi csip
kekészítő szakkörben Troli Istvánné vezetésével, aki
számos országos kiállításon és bemutatón vett részt
alkotásaival. A hihetetlen türelmet, odafigyelést
igénylő tevékenységet m indössze nyolc hónapja
tanulják a szakkör tagjai.
A fazekas sza k kör tagjai életkorukat és
m űködésüket tek in tve is a le gfia tala b b a k .
Vezetőjük, Licskó István Sárospatakon tanulta a
mesterségét és adja át a tagoknak az ott tanultakat,
akik szép korsókat, edényeket, dísztárgyakat
készítettek. Oroszlányról és környékéről hívtunk
meg alkotókat, akik a népművészet más ágában,
egyéb területein tevékenykednek. Pilinger Béláné
Gántról, Gőghné Virág Margit Oroszlányból csuhából

készül t
bábokkal jelen
tkeztek, életsz
ernek a kedves
mozdulatokat
k i f e j e z ő
csuhébabák és a
játszótér.
Csodálatos
fa fa r a g á s a it
hozta el a kiál
lításra
Budai
faié Oroszlányból,
Csizmadia János
Környéről,
Winkler József és
Si pos Imre
Tatabányáról.

Művészi

Sooters

igényű, szép munkák a használati eszközök és tár
gyak. Régi, szép kalocsai, beregi, rábaközi, székely
motívumokból elevenednek meg a hímzésekben
Gavlik Elekné, Hegedűs Lajosné, Horváth Károlyné,
Kiss Mihályné, Menczel Etelka és Szőcs Ferencné
munkáin.
A kiállítás rendezését megelőzően Nagyné
Nyikus Anna Komáromban élő iparművész
véleményezte az anyagot, szakmai tanácsokkal látta
el az alkotókat.
Cs. Kiss Ernő fafaragó népi iparművész nyitotta
meg a kiállítást. Szólt arról, hogy milyen értéke van
ma az élő népművészetnek, gratulált az ötletekhez
és a kiállítás rendezéséhez.
A szőnyegek, térítők, párnák, tarisznyák, vázák,
tükrök láttán többen szívesen fogadnánk lakásunk
díszévé vagy használati tárgynak a saját készítésű
darabokat.
A kiállítás folyamán láthattuk az alkotás folya
matát, hogyan vezet az út az egyszerű mintáktól az
összetett kompozícióig.
A szövők és a csipkekészítők bemutatót is tartot
tak, kedvet adva másoknak, hogy kipróbálják a
kézművességet. A kiállítók örömmel foglalkoznak az
alkotó tevékenységgel, és bennük a vágy, a törekvés
környezetük megszépítésére, hogy új, korszerű for
mában jelenítsék meg a népművészet értékeit.
A népművészetnek tovább kell élnie! Meg kell
találnunk a városban élő kézműveseket, régi
mesterségek tudóit és azokat is természetesen, akik
szívesen tanulnák
ezeket, vennék át
tudásukat.
Szívesen fogad
juk a jelentkező
ket és adunk ott
hont újabb közös
ségeknek a Műve
lődési
Központ
ban.
Műveltségünkhöz
hozzátartozik,
hogy
ismerjük,
becsüljük a nép
művészet hagyo
mány-kincsét és
megőrizzük azt a
következő
nem
zedékek számára.
Elekes Lászlóné

Reggel fél ötkor, ha végig
megyünk a városon, azt lát
juk, hogy nyugdíjas emberek
kisebb-nagyobb csoportokban
várakoznak, autóbuszra, ko
csira, hogy 80-100 km-es
körzetbe dolgozni menjenek,
pénzt keressenek.
A Polgármesteri Hivatal
ban emberek sokasága áll
bizonyos napokon, hogy a
nekik járó segélyt felvegyék.
Éppen ezért csak üdvözöl
ni lehet az olyan emberi kez
deményezést, mint amit
olvashattunk a “Kéthetes”
előző' számában Dán Károly
ról. Minden alkalmat meg
kell ragadni, hogy legyen
munkahely Oroszlányban,
még az is előfordulhat, hogy a
nyugdíjasoknak nem kell
utazgatni, hanem itt keresik
meg a pénzüket helyben, a
sokat emlegetett Ipari Park
építésében. A fiataloknak is
lesz munkahelyük,
nem
lesznek a segélyre rászorulva.
A városatyák ne azt firtas
sák, hogy ki milyen pártnak a
tagja, hanem igyekezzenek ők
is kitalálni valamit. A tenni
akarók a kivételek, őket
tisztelettel meg kell becsülni.
Diószegi Gáborné

BOSCH 300 1-es
hűtőláda eladó.
Petőfi S. u. 5. 1/7.
Érdeklődni lehet
18-20 óra között.
Irányár: 55.000,- Ft

Papír,
nyomtatvány,
játék

FOTÓ AKCIÓ FOTÓ AKCIÓ

Névj egykártyakészítés

Reklám matricánkat ha autójára
felragasztja, megköszönjük és
adunk Önnek egy 24 exp. színes
filmet + részt vesz egy nagy
országos nyereménysorsoláson.

Nagy betű- és ábraválaszték

Jöjjön el hozzánk, érdeklődjön!

Bélyegzőkészítés
Több méretben
Körbélyegzők
Dátumbélyegzők
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Megjelenik havontakétszer.

„„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. “

ÚGY ÉRZEM,
Rovatunk, mely Oroszlány életét meghatározó eseményekről számol be, a Lengyel
József Gimnázium mindennapjairól, lehetőségeiről, jövőjéről tudósít. A szerkesztő
interjú formájában képzelte el az iskola bemutatását. Felkérésére az iskola vezetősége,
Hrubi Gábor igazgató, Barna Katalin helyettes igazgató és Csőre Imre tagozatvezető
egy pontokba foglalt, kidolgozott, múltat, jelent és jövőt bemutató szándéknyilatkoza
tot kézbesített. Nem marad más, mint hogy megköszönjük és szó szerint közzétegyük.

Hat-és négyosztályos csoportok működnek az iskolában
A hat évfolyamos osztá
lyok közül az első 1993-ban
indult. Ők jelenleg a har
madik tanévüket fejezték
be. Eredményeik igazolják
a tantestület döntésének
helyességét. Akkor úgy
gondoltuk, hogy a megye
más intézményeihez hason
lóan mi is megpróbálko
zunk a “struktúra” váltás
sal. Ne kelljen az oroszlá
nyi tanulóknak Tatabányá
ra, Nyergesújfalura vagy
Esztergomba járniuk.
Azóta minden évben
egy-egy csoport indul ebben
a képzési rendszerben.
A négyéves képzésű
osztályokba az általános
iskola befejezése után kerül
nek a tanulók. Az elmúlt
évben 40 fővel indítottuk az
első osztályt. Ez bizony

komoly nehézséget okozott,
hisz csak az egyik előadó
terembe sikerült elhelyezni
ekkora csoportot. A magas
létszám oka, hogy első év
ben indítottunk testnevelés-sportszervezés
tago
zatos osztályt. Ebbe a cso
portba 17 tanulót vettünk
föl. A többiek az általános
tanterv szerint tanultak.
Az idén már második
csoportja érettségizett a
szakmunkások
kétéves
intenzív nappali tagozatán
végzetteknek.
Sikeres
szakmai vizsgájuk után
jelentkeztek hozzánk, mert
úgy érezték, tudnak és
akarnak még többet tanul
ni. Csak közismereti tan
tárgyat tanulnak, majd a
második év végén érettségi
vizsgát tehetnek.

Tavasszal Kaposváron
volt egy konferenciája azon
iskolák vezetőinek, ahol
hasonló képzés folyik.
Megerősítettek bennünket
abban, hogy jó úton járunk.
A sikeresen érettsé
gizettek számára szervez
tük meg a számítástechni
kai
szoftverüzemeltetőképzést. E szakon 56 diák
tanult. Voltak közöttük
olyan tanulók, akik nálunk
végeztek, voltak, akik a
megye más iskoláiban sze
reztek érettségi bizonyít
ványt. A vizsgaelnöki jegy
zőkönyv igen jónak érté
kelte a tanulók felkészült
ségét, eredményeit.
Az iskola szerves része
az esti tagozat is.
Folytatás a 2. oldalon

Jóváhagyva a régi-új gazdasági program
A város díszpolgára lesz dr. Habsburg Ottó
Képviselő-testületünk a nyári szünet előtt még a város életében fontos, s meghatározó
döntéseket hozott. Azonban míg döntésközeibe jutottak, hosszú vita alakult ki a két ülés
közötti polgármesteri beszámolóról, valamint az állítólagos szómegvonásról.
A tájékoztatóból kide
rült, hogy a zöld tömböt to
vábbra is szeretné az önkormányzat hasznosítani, s
ezért vállalkozókkal tár
gyal a felújításról, haszno
sításról.
Sajnos, Oroszlány nem
részesült a parlamenttől
címzett támogatásban a
Béke szálló szociális intéz
ménnyé való átalakítására
benyújtott pályázaton. (A
gimnázium a parlamenttől
kapott címzett támogatás
sal épülhetne tovább!)

A polgármester bejelen
tette, hogy az OTTO Rt.
előzetesen jelezte, nem
ellenezné az 5. sz. iskola
részére épület eladását, s
erről hajlandó tárgyalni.
Ezek után kiderült,

•
•
•
-

hogy városunk vezetése ez
évben nem Majkon rendezi
meg az immár hagyo
mányosságra törő Szent
István napi ünnepet, ha
nem valahol a városban.
Folytatás a 2. oldalon

KESERŰ PIRULA A GYÓGYSZER(TÁR)
IFJÚ MESTEREK KÉPZÉSE
KUTYADOLOG
M IT TUD A GALAGONYA?
ENYÉM, TIED, KIÉ?

hogy szót kell kérnem. Pedig...
komolyan gondoltam a Beköszön
tőben megfogalmazottakat. Irigy
lem a kamalduli szerzeteseket.
Ők nem szóltak, nekem viszont úgy érzem - kell.
Először arról szólnék, hogy
sandán vádolnak. Nem az a
lényeg, hogy ki és mivel. Hiszen
kutyaugatás és szamárbőgés nem
hallatszik az égbe.
Gondolom, világosan fogalmaz
tam: "Igyekszünk a város életét
meghatározó eseményekről beszá
molni.” Egyelőre ehhez ragasz
kodom. Lehet EU- vagy NATO ügy, pillanatnyilag a megélhetési
gondokkal küszködő lakosságot
nem hinnénk, hogy érdekelné.
(Amennyiben
népszavazásra
kerül, természetesen a pro et
contra véleményeknek helyt
fogunk adni.)
A többes szám használata ne
tévesszen meg senkit. Többek
között az illem is így diktálja.
Szerződés szerint “a felelős
szerkesztő kizárólag az őt
választó bizottságnak tartozik
felelősséggel”.
Az ugye bosszantó is lehet, hogy
egy írás megjelenése tőle függ,
mégsem vindikálja eme jogot. De,
szerény véleménye szerint, a lap
szerkesztés is csapatmunka.
Másodszor arról szólnék, hogy
sokan vagyunk, akiknek megada
tott az isteni kegy, a mass médiá
ban szólni tudunk. Legalább mi
tiszteljük a leírt, vagy kimondott
szó igazát, erejét, hatalmát.
Elkoptatott, értékét vesztett kife
jezéssel élek (ez is “áldozatos”
munkánk gyümölcse), amikor
leírom: újságírói etika.
Maradjunk abban: jóérzés, jó
ízlés. Úgy tudom, amikor a mun
kaadóm bírál, illik magamba te
kintenem, önvizsgálatot tar
tanom. Nem célszerű és felettébb
nem ildomos, ha a szomszédban
keresek gyógyírt, vigaszt, bizonyí
tandó igazam. (Lásd 24 Óra, 1996.
június 21., 2. oldal, Megyei Hírlap
szintén e napon - Oroszlányi TV
volt, van, és lesz.)
Wiesenmayer Zoltán
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Eredmények a gimnáziumban
Folytatás az 1. oldalról

Ide zömmel olyan hallgatók járnak,
akik már valahol dolgoznak, de szeret
nének továbblépni, többet tudni. Idén 29en tesznek érettségi vizsgát.
Az iskola tantestülete igyekszik szak
mai munkáját lelkiismeretesen végezni.
Ennek eredményeiről már nem egyszer
hírt is adtunk.
Voltak országos versenyen győztes
tanulóink (német és francia nyelvből),
előkelő helyezettjeink (biológiából, mate
matikából, földrajzból).
A felsőoktatásba jelentkezők száma
és a felvettek aránya változik. Ezt sok
dolog befolyásolhatja: a jó felkészülés
felkészítés, a megfelelő választás. Sze
rencsés esetben ez lehet igen imponáló
(egy osztály 28 végzett tanulójából 24-en
kerültek egyetemre, főiskolára!), de lehet
ennél szerényebb is. A statisztikákat né
zegetve azonban azt sem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy a felsőoktatási
intézmények egyre több kedvezményt
adnak a hozzájuk jelentkező fiataloknak
(négyes-ötös eredmény nemegyszer vizs
gamentességet jelent). A győri Széchenyi
István Műszaki Főiskola legjobb beisko
lázási eredményével iskolánk dicseked
het.
Vannak persze olyan diákjaink is,
akiknek az érettségi vizsga megszerzése
egy szakmai képesítéshez kell. Őket is
meg kell tanítani, és tanulmányaikat
sikerrel kell befejezni.
A város egyik kiemelt beruházási
programja a gimnázium épületének
rekonstrukciója. Az állami támogatás
mellett nagy anyagi áldozatot jelent a
város számára is.
Aki már járt nálunk, láthatta, hogy
valóban a századvég színvonalának meg
felelő épület kialakítása folyik. Nekünk használóknak- persze sokszor úgy tűnik,
nagyon lassan halad a munka. Volt olyan
tanévünk, amit “vendégeskedéssel” kezd
tünk. A Ságvári iskolában indultunk és
valamikor október végén költözhettünk
vissza. Szülők, diákok, tanárok, a NOG
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai
segítettek a takarításban.
Jelenleg az épület tornatermi szár
nyának átépítése folyik. Itt kerül kia
lakításra két számítástechnika, egy rajz,
egy ének-zene szaktanterem és a nyelvi
termek. Végre megoldódik az orvosi
szoba elhelyezése is. Sajnos, elképzel
hető, hogy szeptemberre még nem lesz
használható állapotban az épületnek ez a
része. A legutóbbi egyeztető tárgyaláson
ígéret született arra, hogy lehetőség
szerint meggyorsítják a munkálatokat, a
képviselő-testület pedig ehhez anyagi
támogatást nyújtott.
Az építkezés mellett folyó tanítás sok
kényelmetlenséggel jár. Számos -hagyo
mányos- rendezvényünket el kellett
hagyni, nem használható az udvar és a
tornaterem sem. A testnevelési órákat
az uszodában tartottuk.
Reményeink szerint elkészül a Nagy

terem is. A minden iskolában hagyomá
nyos rendezvények mellett ez lehe
tőséget adna kiállítások, színköri bemu
tatók, a kórustalálkozó, zenei események
megrendezésére, és a kis tornaterem és
konditerem mellett használható lenne a
testnevelési órák egy részére is (aerobic
stb.).
Bízunk abban, hogy megéri az a pár
év és a költségek, hisz gyönyörű isko
laépülettel gazdagodik városunk.
Az 1995/96-os tanévben a tanulói lét
szám 473 fő volt. Az új tanévben ez
növekszik. A beiratkozó tanulók száma
meghaladja a végzőkét. Ez köszönhető
annak, hogy növekszik a bizalom az
oroszlányi gimnázium iránt. Érettségi
elnöki tapasztalataim alapján is elmond
hatom, nincsen szégyellni valónk a megye
más, nagyhírű iskoláival szemben. Egyre
inkább az a gond, hogy tanév közben nem
tudjuk átvenni a máshová jelentkezett és
visszatérni vágyó oroszlányi gyerekeket.
Terveink között szerepel a nyelvi képzés
fejlesztése. A nyelvvizsga nem elérhetetlen,
de nem csak tanár és tankönyv, szorgal
mas diák is kell hozzá.

Jelenleg egy kis csoport Skóciában
vendégeskedik, a francia nyelvet tanulók
pedig hamarosan ismét Franciaországba
utaznak Hamid tanár úr vezetésével. Ő a
francia nyelv és kultúra lelkes és szor
galmas nagykövete iskolánkban.
A számítástechnika minden diákunk
számára megismerhető. A géppark
nagyon jó, a szakmai vizsga pedig az
iskolában is letehető, hiszen megszereztük
a szakmai vizsgáztatás jogát.
A testnevelés-sportszervezés szakot is
fejleszteni kívánjuk. Ehhez partnereink
a szegedi JATÉ és a Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola
Testnevelés
Tanszéke. A kialakuló együttműködés az
Informatika Tanszéket is érdekli, ez
pedig a számítástechnikával foglalkozó
diákjaink számára jelenthet előnyt.
Természettudományi
szakcsoport
indul a jövő tanévben. Az ide fölvett
diákok tanulmányi átlaga ígéretes a
jövőre nézve. A szakmai munkaközösség
által kidolgozott haladási terv egyfajta
integrációt teremt a természettudományi
tárgyak között.
Élőször hirdettük meg az ének-zenei
csoportot. Az elméleti órákat a gimnázi
umban, a hangszeres képzés egy részét
pedig a Bakfark Bálint Zeneiskolával
közösen tartjuk. Reméljük, hogy ez egy
hosszútávú együttműködés kezdete lesz
iskoláink között.

Folytatás az 1. oldalról

Elnapolták a döntést a lakáskoncepcióról
17 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők
Mint kiderült, polgármesterünk szerint nem
fontos az “országos pénz”
felhasználásának ellen
őrzése, ezért nem tulaj
donít különösebb jelen
tőséget az olajpénzek felhasználásának, az igény
lések jogossága elle-nőrzésének. Ennek elle
nére a képviselők elfogad
ták dr. Sunyovszki képvi
selő javaslatát, s ellen
őrzést folytatnak a kiutalt
pénzekkel kapcsolatban.
A város vállalkozói a
Postabanktól 50 millió
forintos
kedvezményes
kamatozású hitelkeretet
kaptak, melynek odaí
télésében az önkormány
zat, s a néhány vállalkozót
képviselő IPOSZ mellett a
kamarák képviselői is
helyet kaptak.
A kisgazda Balogh
képviselő nehezen viselte,
hogy a polgármester nem
adott lehetőséget számára
napirend előtti felszó
lalásra.
A képviselők az érdemi

tárgyaláson döntöttek a
gyógyszertám ogatások
mértékéről.
(Részletes
információ a Polgármes
teri Hivatalban kérhető.)
A képviselők nem
tudtak döntésre jutni a
város lakáskoncepciójáról,
mely szerint pl. a bíróság
céljára megvásárolt volt
bérelszámoló épületében
szükséglakásokat hozná
nak létre.
Dr. Sunyovszki Ká
roly és dr. Bende Katalin
orvos-igazgató, szakköz
gazdász képviselő több
ször is jogi aggályának
adott hangot.
Erről hosszas polémia
alakult ki. Míg a jegyző
javasolta az előterjesztés
elfogadását, addig a két
képviselő példákkal bizo
nyította használhatatlan
ságát. A testület végül is
elfogadta az ellenvéle
ményeket, s a következő
ülésre napolta a döntést.
Nem úgy a még ‘93ban, az előző önkormány
zat által elfogadott, a mos
tani testület révén pon

tosított gazdasági prog
ramot.
A vélemények egyér
telműen a város ér-dekében hangzottak el,
bármely oldalról jöttek
is. Azonban dr. Sunyovszki
figyelmeztetett arra, hogy
már az Ö polgármester
sége idején is jelentősen
romló helyzetű öreg város
rész mára már erősen gettósodik, mely semmikép
pen nem használ a város
nak.
Balogh György az ide
genforgalom
fejleszté
sének fontosságát hangsú
lyozta.
A testület a szavazá
son jóváhagyta a gazdasá
gi programot.
(A következőkben la
punk részletesen közli.)
A Városfejlesztési bi
zottság előterjesztésében
a távhőszolgáltatás fej
lesztéséről, majd zárt
ülésen kinevezésekről, s
dr. Habsburg Ottó díszpol
gári címéről döntöttek.
Molnár
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TUDÓSÍTÁS KÉT SZÉK KÖZÜL

JÓ SZER A GYÓGYSZER!
Avagy a kétfajta városi polgár esete
Azt még nem tudni, hogy
gyógyszert, vagy mérget kapotte a városi közvélemény, amikor
tudomást szerzett a patikáik
eladásáról.
Miről is van szó?
Zárt tárgyaláson két
oroszlányi polgár nyerte el a
patikák tulajdonjogát. A
gyógyszerészek.
Lényeg, hogy oroszlányiak
legyenek. Nehogy megjelen
jen a idegen tőke, és felvá
sárolja a patikákat.
Megjegyzem, a két orosz
lányi polgár tulajdonában van
a patikák kétharmada. Hogy
lesz a kettőből három? Ügy,
hogy az egyiknek van már
patikája. Természetesen a
patikák szakdolgozóit senki
sem képviselte. Sírt is a sok
Isaura!
Csendesen
ezért
megkérdezem:
Miért nem csak bérleti
Hajdanában, amikor még
Joszif Visszarionovics
a
Kremlben lakott, plenáris
ülést tartottak. Abban a
teremben, ahol egyszer (doku
mentumfilm is tanúsítja) egy
botszerű alkalmatossággal
játszott, amire távcső volt
szerelve. Nos, az ominózus
helyen állítólag az ülés teljes
nek indult, de utóbb szűk
körűvé vált, mondhatnám,
bizalmassá vált. Úgyhogy, az
ismert helyszínen, mely annyi
érdekfeszítő esemény tanúja
volt, a legkülönfélébb ténye
zők gyűltek össze, hogy
összezsúfolva bár, de meghall
gassák
a
Klasszikusok
Klasszikusának mélyenszántó beszédét.
A megrázó és felbecsül
hetetlen értelmű szónoklat
arról szólt, hogy a rothadó
rend gálád kísérletet tesz az
új eszmék, gondolatok meg
valósításának
elsöprésére.
Amikor a magvas okfejtés a
vége felé közeledett, már
majdnem bizonyságot nyert
az aljasság leleplezése, ártat
lan hapci hallatszott a terem
mélyéből.
-Ki tüsszentett?- kérdi
Joszif Visszarionovics, félbe

jogot adtak? Ha ugyanis bér
leti jogot adnak 5 évre, utána
pályáztatnak nyílt pályázás
sal, lehetősége lett volna a
jelenlegi tulajdonosnak pénzt
gyűjteni a tulajdonosi jogok
szerzéséhez, netán a pénzpia
con pénzt felvenni a vásár
láshoz. A patika működtetése
vállalkozás. Akkor miért nem
a piacgazdaság elvei szerint
cserél gazdát? Ha nincs nyílt
pályáztatás, akkor se a tőke,
se a munkaerő nem verse
nyezhet.
A szakdolgozók kiszolgál
tatottságának csökkentésére,
ha már tulajdonjogot adott el
az önkormányzat, miért nem
tartott
fenn
tulajdonhányadot, és azt adta volna el
a szakdolgozóknak.
Gondoltak a döntéshozók
arra, mit jelent ez a monopol helyzet a patikák dolgozói

hagyva az olvasását.
A kárpitozott, bársonyos
székek hallgattak.
-Lavrentyij
Pavlovicsszólt szelíden a Nagy Vezér
Berijának-, vidd ki az utolsó
harminc sort, és tudd meg, ki
tüsszentett.
A diktatúrát kiszolgáló
karja felemelkedett, és intett.
A rohamosztag cselekedett. A
hátsó harminc sor a kinti fal
elé került, és elnyerte az
ellenforradalmárok megérde
melt büntetését.
A plenáris békés és
épületes légkörben folytató
dott. A forradalom nem állhat
meg. A Népek Atyja kifejti -a
jelenségek összetett voltának
zseniális tudatában- a jelen
lévőknek, hogy a kapitaliz
mus hidrája miként tapad a
legértékesebb
tőkére,
az
emberre, hogy azt eltérítse
nemes céljaitól. Ebbe a
kellemetes, mozgósító hangu

számára? Hisz az adható bér
tekintetében már rég megál
lapodtak a gyógyszerésztulaj
donosok egymással.
Miért városi jövedelemből
kell támogatni városi embe
rek tulajdonhoz jutását?
Az a vállalkozó, aki nem
tudja bérletviszonyát tulaj
donviszonnyá
átalakítani,
most mit gondoljon?
Kellenek-e nekünk városi
“szent tehenek”?
Evekkel ezelőtt Lengyel
László
politológus
azzal
vádolta az akkori kormányza
tot, hogy a közigazgatás,
államigazgatás
különböző
szintjei megvásárolhatók.
Szeretném hinni, hogy ez
az akkori kormányra volt
érvényes!
Bögöly
(Név és cím a szerkesztőség
ben!)

latba ismét belecsattan a
hapci.
-Ki tüsszentett?- kérdi
Joszif Visszarionovics. A
szeretett Kondukátor hangjá
nak közömbösségéből éber
sége kitetszik.
A megfélemlített székek
ismét hallgatnak.
-Lavrentyij
Pavlovicsszólt acélos hangján a Kreml
ura-, a következő harminc
sort vizsgáld meg alaposab
ban. Néhány rövid, de pontos
sortűz végzett az osztályellen
séggel.
Immár megtisztult, egész
séges környezetben folytatód
hatott a teljes ülés. A Tanító
már az emberiség aranyko
ráról zengte dicshimnuszát,
amikor Vörös Október győztes
zászlaját újfent
egy kel
lemetlen, csattanó hangú,
erős kilégzés hervasztja.
-Ki tüsz-szen-tett?- szó
tagolja Dzsugasvili.

RENDŐRSÉGI
HÍREK
1996. június 10-e és
június 17-e közötti időben
főként a vagyon elleni bűncselekmények voltak dominálóak.
Lopással okozott kár:
494.000 forint.
A kerékpárlopások elsza
porodása miatt felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy
kerékpárt lehetőleg csak
szaküzletben vásároljanak,
valamint gondoskodjanak a
kerékpárok biztonságos táro
lásáról, illetve lezárásáról.
Amennyiben nagy értékű
kerékpárt olcsón megvételre
ajánlanak fel, azt kérjük jelez
zék a Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályán.
1996. június 14-ével beindult
a vakáció. Mind a városban,
mind pedig a külterületeken, lévő
utakon megnő a gyermek
kerékpáros forgalom. Ezáltal
hívjuk fel a közlekedésben részt
vevőket, hogy különös figyelem
mel vezessenek az esetleges bale
setek elkerülése végett, vigyáz
zanak a gyerekekre!
A székek összetartón,
egyetértőn, némán torlódtak.
-Lavrentyij
Pavlovicsmosolygott kedélyesen bajsza
alatt a Gyermekek Atyjavigyed ki a maradék sorokat,
és ellenőrizd, ki tüsszentett.
A maradék sorok tapin
tatosan, csendben vonultak
ki, nehogy megzavarják a
plenárist. A megtisztított
terem méltóságteljesen hall
gatta az Acélember szavait a
világforradalomról. Éppen a
kispolgári mentalitásról volt
szó, amikor petárdaként rob
bant a légtérben egy tüsszen
tés.
-Ki tüsszentett?- kérdi
immáron ködös tekintettel
Sztálin.
De kételyre semmi oka
nem volt. Egy ember maradt a
teremben. A szerencsétlen,
süket,
félhülye
Iván
Ivánovics, Vlagyimir Iljics
egykori harcostársa. Őszinte
örömmel és bamba vigyorral
kiáltott:
-Remekül tüsszentettél,
Joszif
Visszarionovics
Dzsugasvili!
(Tényleg. Az emberek
lelkében és tudatában egya
ránt visszhangzik.)
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Máj ki Mesterkurzus iyy6.
Az idei évben negyedszer kerül megrendezésre a Majki
Mesterkurzus. Hol tart a táborszervezés? Juhász Attila válaszol:
-Ahogy eddig mindig, az
idei évben is azzal kezdődött a
mesterkurzus előkészítése,
hogy pályázatot hirdettünk.
Talán nem mindenki tud
ja, hogy ez a tábor ingyenes, a
részvételt pedig a tehetséggel
lehet kiérdemelni. E tehetség
felmérésére szolgál a pályá
zat. Az ország különböző ré
szeiből érkeztek pályaművek,
például Dégről, Jászberényből,
Csongrádból, de a nyertesek
között idén is van érsekújvári
fiatal. Ez a kapcsolat egyéb
ként több évre tekint vissza, a
mesterkurzus kétszer is ren
dezett már kiállítást a
szlovákiai városban.
-Ha ingyenes a részvétel,
honnan származik a költségek
fedezésére szolgáló összeg? kérdeztük Modrián Vilmost.
-A kezdetek óta energi
ánk nagy részét ennek a prob
lémának a feloldása viszi el. A
négy év alatt pályázatok töm
kelegét szerkesztettük és
adtuk be, egyre kisebb ered
ményességgel. Kiragadva: a
helyi önkormányzat három
évvel ezelőtt még 100 ezer
forinttal támogatta munkán
kat, az idén már csak har
mincezer forintot nyertünk.
Sajnálatos és érthetetlen
ellenérzés figyelhető meg a
testület egyes hangadó tagjai
nál. A pályázati lehetőségek
mellett magánszemélyek és
gazdálkodók támogatását él
vezzük, ennek mértéke is
csökken. Utoljára pedig mi is
megteszünk mindent azért,
hogy e hagyományos program
túlélje a “hét szűk esztendőt”.
-Mi érdeke fűződne példá
ul az önkormányzatnak a
mesterkurzus támogatásához?

-A város alapvető érdeke,
hogy minél több helyen ismer
jék nevét. Ha ez az ismertség
egy pozitív élményhez kötő
dik, az a legjobb fajta ismert
ség. Úgy gondolom, hogy a
kurzus alatt a város legszebb
arcát ismerik meg. így a négy
év alatt az ország legkülön
bözőbb pontjain van már
“nagykövete” Oroszlánynak.
- Hogyan lehet megőrizni
ilyen körülmények között a
színvonalat1
-Egyre kevesebbet köl
tünk szolgáltatásokra, ennek
persze egyre több kényel
metlenség az ára. Szerencsére
a tábort segítők eddig sem,
ezután sem kapnak sem
miféle térítést, így a nem
létező bérköltségeket nem is
kell visszafogni. Az eddigi
legtöbbet nyújtó programot
tavaly sikerült megvalósítani.
-M i a program, célja1
—Először talán arról, hogy
mi nem. A Majki Mesterkurzus nem rajzszakkör. A
művészetek világában rend
kívül sokszínű az igazság, ezt
a sokszínűséget akarjuk be
mutatni és összhangba hozni
a tehetséges, de talán csak
egy-két tanár által fejlesztett
fiatalokban. Az ország vezető
képzőművészei fogadják a
résztvevőket, akik sokszor
látszólag egymással is ellent
mondó dolgokat mondanak,
mutatnak a résztvevőknek.
Ez a szellemi kavalkád, a friss
élmény nyilvánul meg aztán
az elkészülő alkotásokban tájékoztatott Juhász Attila.

Sikeres
évtizedeket
kívánunk a Majki Mesterkurzusnak!

Oroszlány Város Gyer
mek- és Ifjúsági Tábora meg
újulva várja a gyerekeket. A
tavalyi szezonzárás óta a
folyamatos karbantartás je
gyében négy faház került fel
újításra.
Az öt általános iskola, a
középiskolák és a Gyermekotthon mellett visszatérő ven
dégként üdvözölhetjük a
szlovákiai testvérváros, Vágselye fiataljait, de újra jelent
keztek a sárospataki álta-

lános iskolások is, akik tavaly
egy kellemes hetet töltöttek a
táborban. Rajtuk kívül mis
kolci középiskolások, rima
szombati fiatalok, sőt francia
állami gondozott gyerekek is
élvezhetik a Balaton kellemes
vizét, a napsütést, a gondta
lan nyaralást.
Nemcsak a napi három
szori finom falatokról, de az
olcsó büféről is a Gasztro
nómia Kft. gondoskodik.

EGY ÚJABB
FELADAT
Ma ismét nagyfiú lettem!
Szüleim, akik eddig beletö
rődéssel pucolták cipőmet, a
család
összes
lábbelijét
elémtették.
-Drága kisfiam!- szólt
anyám, aki kizárólag szá
momra kellemetlen esemé
nyek alkalmából nevezett így.
Például, amikor az első intőt
hazahoztam,
és
először
törtem be az ablakot lasztival.
-Itt az ideje, hogy a ház
tartásból többet vállalj! Te
fogod a cipőket tisztítani!
- Jó - mondtam és elkezd
tem dúdolni.
A felelősségteljes munka
elején apró problémáim akad
tak. Töprengtem, egy-egy
cipőhöz vajon milyen pasztát
kell használni? Anyám újon
nan vett fehér cipőjén a fekete
bagarol határozottan rosszul
mutatott. Apám kedvenc,
kissé nyikorgó báli cipőjét is
hiába olajoztam, nem örült

neki. A húgom lábbelije sem
lett eléggé fényes, ezért szidollal próbálkoztam, de a
hisztis fruska sikoltozni kez
dett, hogy az ő cipője nem ki
lincs.
Egy szó, mint száz, egyik
cipő sem lett kifényesítve, ami
meg engem illet, már úgy
néztem ki, mint egy pápua
törzsfőnök harci díszben. A
nagy rituális szertartásnak
akkor lett vége, amikor a
tapétán már több volt a cipő
paszta, mint a mintázat. Most
házi őrizetben vagyok, hogy
érezzem a család nehezte
lésének súlyát. És nehéz a
szívem, amiért nem vagyok
pápua törzsfőnök. De szép is
lenne! Pálmafák, napfény,
tenger...
és
mindenki
mezítláb!
Hering Zoltán
(Műszaki Középiskola I. évf.
tanuló)

Nagy Krisztina (Csongrád): Trapp bácsi szekere /linómetszet/
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TŰZÖN JÁROK
A téma az utcán hever. Tényleg! Majdnem beleléptem. Szép,
kerek, tetemes rakás, lakmározó, zöld legyekkel körítve dísze
leg az utca közepén. Alig valamivel odébb még egy, az előbbihez
hasonló méretű, színű és szagú gyalogsági akna szerénykedik
a járdán.
Ha most felháborodik valaki e prózai témán, gusztustalan
nak, esztétikátlannak bélyegezve írásomat, annak azt taná
csolom, hogy mielőtt könnyelműen ítélkezik, gondolja át, mit
tart megbotránkoztatónak, a puszta és szomorú tényeket, vagy
azt, aki mindezeket a tolla hegyére tűzte és néven nevezte.
Mert sajnálatos tény, hogy városunkat nemcsak a szemét, de a
kutyapiszok is elborítja...
És mindehhez mit szólnak Oroszlány polgárai? Ki a fejét
csóválja, ki pedig kifejezi nemtetszését némi méltatlankodást
nyikkanva, de szólni vajon ki mer? Még a szerteheverő
kutyapiszoknál is felháborítóbb az a közöny, amely mindezt
körülveszi, és passzívan szemléli. Ja, kérem, itt demokrácia
van, méghozzá polgári és liberális. Ez pedig vonatkozik
kutyákra, gazdikra egyaránt. Mindenki azt mond, amit akar,
tesz és rak amit akar, oda teszi a csomagját, ahová a szükség
diktálja és ahová neki jólesik. Úgysem szól senki. De ha mégis,
majd megharapjuk. Előbb a gazdi, aztán az eb. Még szerencse,
ha az okvetlenkedő megússza annyival a dolgokba való bea
vatkozást, hogy csupán rávicsorítanak, vagy megugatják. Aki
nem hiszi, járjon utána! Tessék csak kimenni valamelyik park
ba! Különösen délután, amikor a kutyauraságok is egészségü
gyi sétájukat végzik. Vagy próbáljon ülőhelyet keresni a tópar
ton. Nemhogy padot, gondozott sétányt nem talál, de a gyepre
se tanácsos leülni a beszorozódás kockázata nélkül. De a ját
szótér homokozója se kivétel. Vannak gazdik, akik rendre szok
tatták már négylábú családtagjaikat, ezért azok egyenesen a
homokozóban hajlandók lebonyolítani természetes szükség
leteiket.
Szeretett hazánkban, és városunkban is megjelentek már
az úgynevezett “harci kutyák”, másként szólva marcangok,
annak ellenére, hogy a sajtó, TV, rádió elítélő hangnemben
mutatta be ezt a kutyafajtát, és elmarasztalta az állatok
agresszív ösztöneivel visszaélő embereket. Oroszlányban is
szép számmal vannak már vérebek. Noha szabályzat írja elő,
hogy ebet sétáltatni póráz és szájkosár nélkül tilos, mégis
rezzentelen ábrázattal veszik semmibe sokan a tilalmat.
Szabály ide vagy oda, dogok és dögök mindenütt és póráz
nélkül mindenütt.
Szinte naponta értesülünk a marcangok támadásairól,
melyek nem válogatnak gyermek és felnőtt között. A legutóbbi
ilyen kutyabaleset kapcsán meginterjúvolt gazdi elmagyaráz
ta, hogy malacképű ebe csupa kedvesség, szelídség, játékosság
és amiért megtámadta a gyermeket, nem az ő négylábú ked
vence volt a hibás. Hasonlóképpen nyilatkozott a többi gazdi is.
Na és erre az illetékesek mit mondanak? Csak azt, hogy “ejnyeejnye“. Azután türelmesen a gyengébbek kedvéért újra elmag
yarázzák, hogy milyen rendszabályok vonatkoznak az efféle
ebekre és ezután csupa kedvességből és játékosságból félig
szétmarcangolt egy ilyen drága pénzért vásárolt kedves eb egy
renitenskedő, vagy számára nem szimpatikus alakot, udvari
asan megkérdezi az illetékes, hogy vajon be van- e oltva
veszettség ellen? Mert amennyiben nincs, úgy sürgősen oltsák
be, nehogy folt essék a kutyabecsületen és a pedigrén.
Jobb helyeken az a szokás járja, hogy a gazdik úgy indulnak
egészségügyi sétára kedvenceikkel, hogy a póráz és szájkosár
felcsatolása után kezükbe vesznek egy nejlonszatyrot, meg egy
kislapátot és az elkövetett mellékterméket az erre a célra szol
gáló szatyorba lapátolják, majd tiszta lelkiismerettel távoznak
a tett színhelyéről. Hangsúlyozom: jobb helyeken... Valahol
Európában.
Trubicza Ágnes

/ \ Polgármesteri Hivatal
aulájában 1995 novembere
óta egy érdekes üzlet áll.
Sokan fordulnak meg a
“Házban”, s figyelem az
Ezotermikus
üzlet
felé
irányuló érdeklődő pillantá
sokat. Én is betértem egyszer
ide. A varázslatos illatok
megrészegítik az embert, s a
kis helyiség légköre már-már
templomiasnak hat. Ez adta
az ötletet, hogy interjút
készítsek az üzlet mágusával,
Katonka Antaliad.
-Mióta foglalkozik a ter
mészettudománnyal ?
-A természetes életmód
régóta érdekel. Az energiagyógyászattal
2
éve
foglalkozom. Szerettem volna
közelebb hozni az emberekhez
az
egészséges
életmód
eszményeit, tárgyait, ezért
nyitottam meg tavaly novem
berben az üzletemet.
-Akad- e érdeklődő?
-Természetesen
akad.
Vannak, akik konkrét kérés
sel fordulnak hozzám, van
nak, akik nem merik elis
merni az érdeklődésüket.
Ilyen esetben próbálok beszél
getésbe elegyedni velük, ami
ebben a környezetben nem is
nehéz dolog.
-Nem is olyan régen lát
tam, hogy Török doktor úr volt
a vendége.
-Igen, őt elsősorban a ter
mészetgyógyászat
és
az
egészséges
táplálkozást
elősegítő készítmények érdek
lik. Például az olajok azok,
melyek kiegészítik az orvosi
kezelést. Fontos, hogy az
emberek tudjanak róla, hogy
az illóolajok nemcsak kelle
mes illatot biztosítanak,
hanem inhalálásra, bedörzsölésre is alkalmasak. Az
ezoterikus nemes kövek az
egészségre és az egyéniségre
egyaránt hatnak. S még nem

5 .-8 .

is beszéltem a meditációs
kazettákról, s a füstölőkről.
Itt nem csupán az esztéti
káról van szó...
-Igaz, hogy a Kecskédi
Tükör című lapnak cikkeket
ír ti
-Igen. Felkértek rá, hogy
választott témával gazdagít
sam az újság arculatát. Én a
születéskövekről írok, melyek
a tizenkét hónap kövei, ezek a
terméskövek
viselőjükre
különböző hatásokat fejtenek
ki. Következő témáim is
ismertetés
jellegűek.
A
radiesztéziáról, azaz a külön
böző ingákról, biorezoná
torokról, a varázspálcákról.
Erre azért van szükség, mert
sokan ismerik az eszközöket,
de kevesen használják jól.
Önnek nem tudom, mit mond
például az, hogy Mózes pálca?
-Hát nem sokat...
-Az aura nagyságának
megállapításához használják.
De még egy érdekességgel
szolgálhatok. Szent Mihály
éjszakájára (június 22.) ter
vezünk egy tűzönjáró tan
folyamot. Reggel 9 órától
meditációs gyakorlatokkal
készítjük fel a jelentkezőket.
A személyiségük egy olyan
fejlettségi ponthoz érkezik az
esti órákban, hogy karjukat
széttárva, égő parázson sétál
nak a résztvevők. Az égési
nyomok
nem
látszanak.
Ajánlani szoktam, hogy ki-ki
magával hozhatja házsártos
feleségét, mert boszorkányé
getés helyett is hatásos.
Sokáig beszélgettünk még
a reinkarnációról s az ener
giaátadásról. Személyes ta
pasztalatommal alá tudom
támasztani, ez nem csak
humbug. Ez valóság.
Ha valakinek kedve tá
mad megismerkedni, vagy
résztvevőjévé válni a “varázs
latnak”, már csak akarat
kérdése, a kapu nyitva áll...

OSZTÁLYOSOK

PÓTVIZSGÁRA

FELKÉSZÍTÉSE!

JELENTKEZÉS:
361-122/25-71
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KÉRDÉS
Kinek tündökölnék?
Fortéimét okádó,
ringyó-szagú éjben
kinek kell a tisztaságom?
Krisztus keresztjével
két törékeny vállon
kinek kell a szenvedésem?
Feloldoztok- e majd,
ha meggyötört lelkem
földbe tipoijátok?
S feloldódhat- e a
még sötétebb éjben
bűneitek által
rám kövesült átok?

P áros lá b te n is z b a jn o k s á g
Ideje: 1996. június 29-30.
HeIge: Napsugár presszó melletti grund
Neóezni reggel 8 órától leket a helyszínen
Net/ezési dij: 200 Ft/pár
Díjazás: l.-ll.-lll. helyezett (oklet/él+ajándék)

Nedeczky Gizella

JL

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK!
*

[ÉnÉ
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FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
Élet - Virág - Szív
Minden szívet egybehív...
Együtt lenni jó...

Orvosnál
-Mi a neved?
-Sanyika.
-Mi leszel, ha nagy leszel?
-Nagy.
* * * * ******

-Voltunk Pesten- újságolja
Kati.
-Mivel utaztatok? - kérdezi
Marica.
-Hát szemétvonattal.

Katinkáék messze laknak az
óvodától,
ezért
busszal
viszik, hozzák.
A kislány kijelenti:
-Én már egyedül is el tudok
menni az óvodába!
-Elhiszem- mondja édesany
ja- de még nem tudod, hol
kell leszállni.
-De tudom! A lépcsőn!

Az óvodában versengenek a
gyerekek, hogy kié az óvó
néni.
-Az enyém- mondja Panni.
-Nem a tiéd, hanem az
enyém! - így Ilike.
Mire Katica: Okos enged,
felezzük el!

* * * * ******
Kiránduláson
Bodo-bács bogarakat figyel
nek a gyermekek. Egyikük
boldogan jelenti:
-Óvó néni! Pótkocsis boga
rakat találtunk!
* * * * ******
-Kaptam hashajtót a doktor
nénitől- mondja Gyurka.
-Miért?- kérdi Mónika.
-Azért, mert székrepedésem
van.
* * * *******

**********

**********

Óvódás csoport sétál a park
ban. A gyepen két kutya
végzi szerelmi aktusát. Az
óvónő igyekszik más irányba
terelni a gyermekek figyel
mét, ám minden szempár a
kutyákra irányul.
Az egyik kisfiú felkiált:
-Nézzétek!
Csuklóbuszost
játszanak a kutyák!
**********

Felmelegedett az idő, és az
óvó nénihez szalad egy
kisfiú.
-Óvó néni, melegem van.
Lehetek rövidujjú nadrág
ban?
* * * * * * * ** *

Ajó hangulatban tett kirándulások testet, lelket frissítenek, de
hasznosak is, ha egyben gondoskodunk téli gyógynövény szük
ségletünkről is.
A továbbiakban szeretném folytatni az erdők, mezők kínálta
gyógyszerekről a tájékoztatást.
Lándzsás vagy keskenylevelű útifű
Nyálkaoldó és köhögéscsillapító hatású. A növény kifejlett, ép,
egészséges leveleit kell gyűjteni. 6 kg friss levélből lesz 1 kg
száraz.
Cickafarkfű
Legelőkön, réteken, az ország minden részén sok helyen
tömegesen előforduló növény. Gyógynövényként a sárgás,
rózsás vagy lilás színű virágúak egyike sem használható, csak
a fehérvirágúak. A cickafarkvirágot üde nyílásban kell
gyűjteni. A virágzati ernyőket a szárakról le kell csípni. Leveles
szárait kb. 30 cm hosszúságban vágjuk le. Beszáradási aránya:
4:1. A cickafarkvirág több, a leveles szár kevesebb azuléntartalmú illóolajat tartalmaz. Teája: emésztést serkentő, epemájműködést elősegítő, menstruációs zavarokat megszüntető
hatású. Gyomor és bélhurut ellen is ajánlják. Főzete: külsőleg
fogínygyulladásra, öblögetőszerként használatos.
Kakukkfű
Jellemző kellemes illatú és aromás növény. Szárazabb, füves
helyeken él. Virágai kicsinyek és bíborvörösek. Levelei kereszt
ben átellenesek. Virágos, leveles hajtásait kell gyűjteni.
Beszáradási arány kb.: 3:1. Teáját köhögéscsillapítónak
használják.
Galagonya
Erdők szélén, legelőkön, cserjésekben található. Levelei szórt
állásúak, nyelesek. Virágai emyős fürtben állnak, fehérek.
Termése gömbölyű, vörös színű. Levelei, virágai és termése is
gyógyhatású. Szív- és érgyógyszer, magas vérnyomás,
érelmeszesedés esetén használatos.
Sikeres gyűjtést és jó egészséget kívánok!
Szili. Anikó
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Fogyjon le most, kérdezze hogy!
^ 3 6 3 -0 3 0
A Művelődési
Központ
július havi
programjai
6-án 1745 Top film
Nyakunkon az élet
9-én 1400Napközis mozi
Hahó a tenger
1745Top film
Veszélyes kölyök
13-án 1745 Top film
Sabrina
16-án 14“ Napközis mozi
Keménykalap és krump
liorr
16-án 1745 Top film
Showgirls
18 éven felülieknek!
20-án 1745Top film
Strange Days A halál napja
(16 éven felülieknek!)
23-án 1400Napközis mozi
A Pál utcai fiúk
23-án 1745Top film
Tuti balhé
27-én 1745Top film
A skarlát betű
30-án 1400Napközis mozi
A beszélő köntös
30-án 1745 Top film
Tökéletes másolat

FESS
VEGYIÁRU
KERESKEDELM I
KFT.
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. U. 87.
TEL.: 361-002, 364-482

Esküvok,
rendezvények
kulturált, szép környezetben.
A Béke szállón továbbra is változatlanul
kedvezm ényes előfizetéses ebéd !

A FESS
DISZKONT ÚJ
ÁRAJÁNLATA:

Jön a nyári
Gyermekétkeztetés nyáron isi

Trinát alapozó
0.75
1
Trinát fehér

GASZTRONÓMIA Kft.
Telefon: 3 6 1 -7 8 1

582.-

854.1/1 1
CINDY habfürdő
2 1
Ecos folyékony
szappan
Perlux 600 g

Oroszlány, Fürst S. u. 13.
230.149.315.2038.-

Denis öblítő
Gemini A+B
Fűrészporos tapéta
860.Ultraviola
5 kg

HUBER FESTÉKBOLT

278.-

912.-

Trinát alapozó 0,75 1
560,Trinát zománc fehér
11

816,-

Trinát zománc fehér
51

3786,-

Tapéta 10 m
592 Ft-tól 780 Ft-ig
Fűrészporos tapéta
33,5 m 887.Harmonika ajtó
5000.- Ft

PALYAZAT
Oroszlány Város Közművelő
désért Alapítvány idén is
meghirdeti pályázatát minda
zon fiatalok részére, akik
1995. szeptember 1. és 1996.
július 31. között sikeres
nyelvvizsgát tettek.
Pályázni két kategóriában
lehet: I. kategória: felsőfokú
“C” nyelvvizsga, II. kategória:
középfokú “C” vagy felsőfokú
“A” vagy felsőfokú “B”
nyelvvizsga.
Az első kategóriában pályá
zók között 1 fő részére 40.000
Ft, a második kategóriában 3
fő részére 20.000-20.000 Ft
pénzjutalmat sorsolunk ki.
Pályázhat minden oroszlányi
fiatal, aki nem töltötte még be
26. életévét, és a meghatáro
zott időben tette le a
nyelvvizsgát.
A pályázatok benyújtási
határideje: 1996. augusztus
5., a Polgármesteri Hivatal
információjába.

OROSZLÁNYI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG
TÁJÉKOZTATÓJA
A pályakezdők munkanélküli segélye 1996. július 1jétől megszűnik, helyette új támogatási formák lép
nek életbe a pályakezdők elhelyezkedésének
segítésére.
1996. június 29-én (szombaton) 8-14 óráig a
pályakezdők és az őket foglalkoztatni szándékozó
munkáltatók részére a kirendeltségen ügyfélfo
gadást tartunk, tájékoztatást adunk a támogatási
feltételekről, lehetőségekről.
A pályakezdők megismerhetik állásajánlatainkat,
képzési lehetőséget, egyéb szolgáltatásainkat, és vár
juk őket számítógépes nyilvántartásba vétel céljából
is.
Ezt a napot szeretnénk részükre a szürke hivatali
ügyintézés mellett nyílt nap keretében színesebbé
tenni.

VIDEÓ - SZÁMÍTÓGÉPES
TESZTPROGRAMOK- TOMBOLA

Festés,
mázolás,
tapétázás?
C sa k eg y
te le fo n !

362-404
Huber Henrik

Fürst S. u. 13.
Borbálán, Arany
J.u. 12. sz. alatt
lévő 3 szobás
összkomfortos
családi ház
vállalkozásra
alkalmas
épületekkel eladó!
Érdeklődni 361-775
az esti órákban.

©363-363 TAXI 33 ©363-363 TAXI 33 ©363-363 TAXI 33 ©363-363 TAXI 33 ©363-363
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ENYÉM, TIED, ÖVÉ,
... DE MIT JELENT, HOGY
„MIÉNK"?
A hosszan tartó tél után nehezen bár,
de végre kitavaszodott, és mintha csak
kárpótolni akarna bennünket a nagy
Természet, virágözönnel árasztotta el a
kerteket és parkokat. Az aranyesőbokrok
sárgán tündöklő káprázattal vonzzák
magukhoz a tekintetet. Az iskolából
hazafelé tartó gyermekcsapat is megtor
pan, és rágyönyörködik az aranyló
csodára. Aztán rövid tanakodás után
tördelni kezdik az ágakat. Recsegve,
ropogva dúlnak a bokrok között.
Járókelők
jönnek-inennek,
olykor
odanéznek, egyikük mosolyogva nyugtáz
za, hogy lám, gyerekcsíny, mi sem voltunk
különbek. Vannak, akik fejüket csóválják,
mondanak egy ejnye-bejnyét és tovább
mennek. A bokrokról vészesen fogy a
virág. Némelyik gyerek már jókora
csokrot szedett, s ami nem fér a csokorba,
azt ledobják, tapossák.
Nem állhatom meg tovább szó nélkül,
odamegyek, és halkan kérdezem:
-Mit csináltok itt, gyerekek?
A megjelenésem meglepetést okoz.
Egyesek zavartan ejtik le, dobják el, vagy
dugják a hátuk mögé a szerzeményt,
mások igyekeznek elsomfordálni.
-Iskolából jöttök?- kérdezem.
-Igen.
-Hányadikosok vagytok?
-Ötödikesek - jön a válasz.
-Ilyen nagyok vagytok, és még nem
tanultátok meg, hogy a park növényei
azért vannak, hogy mindenki gyönyörköd
hessen bennük?
Egyre többen dobják el a csokrukat.
-Ezért szedtétek tán, hogy eldobjátok?
Nézzétek meg most a munkátok ered

ményét, és emlékezzetek rá, milyen
szépek voltak ezek a bokrok, amikor
ideértetek, és milyenek most! Jobban tet
szik nektek így, lecsupaszítva? Amit
összetapostatok, az már csak szemét.
Szegény kis bokrok!
Az arcok kigyulladva, szégyenpírt
öltenek, a tekintetek kerülik a pillantáso
mat. Az egyik fiú, szemüveges, kis vas
gyúró, fülig vörösödve lép elém, hősiesen
vállalva a szószóló szerepét. Fejét dacosan
felvetve mondja:
-”Jól van na! Csak anyukánknak
szedtünk virágot. Nem tehetek róla, hogy
az anyukám nem ültetett a kertünkbe
aranyesőt!”
Ez már valóban elgondolkoztató. Hogy
is van ez? Ha tehát az anyu nem ültetett a
hétvégi kertbe virághozó bokrot, vagy
virágot, megoldjuk a problémát, mert
kéznél van a park, van ott elég. Tehát, ami
a városé, az a miénk is, annyira, hogy bár
mikor hazavihetjük, amit pedig nem
bírunk elvinni, azt eltapossuk?
Kedves
szülők!
Mi
lesz
Magyarországból, ha a felnövekvő
nemzedékünk csak ezt a három birtok
jelző szót ismeri: enyém, tied, övé és
szótárának fogalomkészletéből hiányzik a
MIÉNK fogalma? Pedig valahol itt
kezdődik a hazaszeretet. Tiszteletben tar
tani a közösség tulajdonát. Tisztelni, óvni,
gyarapítani a városunk köztulajdonát. Ez
pedig fejlett erkölcsi érzékű embereket
kíván, amelyhez nemcsak a gyer
mekeknek, hanem sok “felnőtt”-nek is fel
kell nőnie.
Trubicza Ágnes

O

m á r

E képet egy sportkiadványban
találtuk. S mivel találó, érdemesnek
tartjuk arra, hogy Önök is láthassák.
Amennyiben van Önöknek hason
ló jelentéssel bíró képük, küldjék be,
s közreadjuk.

Papír,
nyomtatvány,
játék

REGGEL FÉNYKÉPEZ, ESTE
MÁR A KÉSZ KÉPEKNEK
ÖRÜLHET!

I

óra alatt kidolgozzuk önnek
színes filmjeit, + adunk 1 24
exp. színes filmet ajándékba,
holnap reggelre!

Július - Augusztus
FÜZETVÁSÁR
és más iskolai felszerelések,
füzetcsomagok
kedvező áron kaphatók!
Nálunk a pénze
többet ér!
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Az egyesült Európáért
Habsburg Ottó Oroszlány díszpolgára
A millecentenárium éve július havá
nak 5. napján, a majki remeteségben a
város első díszpolgárának fogadása és a
majki millecentenáriumi rendezvények
első előadása előtt még egy rendkívüli
testületi ülést tartott képviselő-testüle
tünk Rajnai Gábor alpolgármester veze
tésével. A kastélyépület refektóriumában
tartott ülésen középfokú intézménye-ink
szakképzési pályázatairól döntöttek.
Az ünnepi ülésre a héten már meg
szokott borongós időt felváltotta a nap
tárnak megfelelő nyári időjárás, és hét
ágra sütött a Nap.
Az ország minden részéről érkeztek
vendégek, így Keleti György miniszter,
valamint a történelmi családok képvi
selői.
Az ünnepi ülést Székely Antal pol
gármester nyitotta meg, aki méltatta
Habsburg Ottó érdemeit, majd felolvasta
dr. Gál Zoltán házelnök levelét, aki szin
tén szintén nagyra értékelte az európai
politikus munkásságát.
Keleti György a kormány nevében
gratulált a politikusnak eddigi tevékeny
ségéhez.

Habsburg Ottó válaszában em
lékezett az eltelt hetven évre, azon
belül is az utolsó évtizedre, mikor is
hazánk szorosabb kapcsolatokat
kezdett kialakítani földrészünk
nyugati felével.
Mint mondta, volt alkalma meg
figyelni a volt kommunista vezetés
politikusait, s ezért nincsenek
különösebb illúziói velük szemben.
Ugyanakkor hangsúlyozta a ma
gyarságnak a nagyvilág felé való
egység mutatósának fontosságát. A
hazai politikai csatározásnak nem
szabad kifelé teret engedni.
Az elnök szerint városunk éle
tében nagyon fontos szerepe lehet
Majknak, az idegenforgalomnak,
igaz nem azonnal, hanem csak
szívós munka árán.
Végezetül köszönetét fejezte ki a
városnak a megtiszteltetésért, és sok si
kert kívánt Oroszlány lakóinak.
Az ünnepi szavak után állófogadáson
látta vendégül képviselő-testületünk a
meghívottakat, majd a majki millecen
tenáriumi rendezvények első előadását, a
harangjátékokat és az orgonahangver
senyt együtt hallgatták meg Pálúr János
orgonaművész előadásában.
A műsor után a búcsúzó új díszpol
gárunk még átvehette a Sooter’s ajándék
fotóalbumát, melybe az alig másfél órája
véget ért ünnepi ülés eseményeit megö
rökítő fényképek kerültek.
Bethlen István a 70 éves magyar
Páneurópai Unió elnöke. Míg a város
díszvendégét várjuk, vele beszélgettem a
nap jelentőségéről.
-Milyen célokért dolgozik az Unió?
-Európa egyesítéséért. Földrészünk
valamennyi országában megtalálható ma
már a helyi unió.
-Lényegében a mai Európai Unió
létrejöttéért tevékenykedtek ?
-Igen. 70 éve hazánkban alakult meg
a Páneurópai Unió, mely nem kis
törekvés volt akkor, mert földrészünk
egyesítését békében, demokratikusan és

alkotmányos keretek között óhajtotta,
óhajtja.
Ellentétben az észak-amerikai egye
sült államokkal, nem egy égetőkemence
jelleggel, hanem a nemzeti tulajdonságok
megtartásával létrejövő Európáért dolgo
zunk.
-Véleménye szerint mit jelent egy-egy
településnek az elnök úr díszpolgárrá
avatása?
-Harminc éve dolgozom vele együtt.
Mondhatom, hogy minden alkalommal
nagy öröm tölti el, amikor egy magyarországi település felkéri, legyen díszpol
gáruk. Nagy kötődést érez hazánk iránt,
és érzett az alatt a hetven év alatt is,
amikor nem tehette lábát magyar földre.
Először a kis antant, majd a kommunista
rendszer miatt. Ennek ellenére megtar
totta magyarságát, a magyar nyelvét.
A településeknek hatalmas előnyt
jelent. Nincs a világon még egy politikus,
aki ilyen hosszú életút után is aktívan
politizál, s ezáltal olyan kapcsolatrend
szerrel rendelkezik, mellyel kevesek.
Ezáltal Oroszlány, és ezen belül Majk
is hasznát látja majd a díszpolgári cím
adományozásának.
Folytatás a 2. oldalon

KÉTHETES
Trónörökös - egy dinasztia feje - demokrata - nemzetközi szervezet elnöke - városunk első díszpolgára

Habsburg Ottó
az egyesült Európáért

-Önt Oroszlányon kívül nagyon sok
helyen választották díszpolgárrá, legu
tóbb Dorogon.

Fenti címmel a KÉTHETES
június 14-i számában erősen kri
tikai hangvételű cikk jelent meg
az ez évi majki rendezvényekkel
kapcsolatban.
Kétségtelen, hogy a cikk
állításában van valami, de az
abban leírtak -nevezhetném kissé
cinikusnak is- csak a külső szem
lélőben tűnhet szervezetlen
ségnek.
Tény ugyanis, hogy az orszá
gos kiadványok nincsenek össz
hangban az Oroszlány városi ren
dezvényekkel. Biztos azonban,
hogy ez országos viszonylatban,
más megyék vonatkozásában is
előfordul. Naponta hallható a
rádióban, hogy milyen előadások
maradnak el egyes szereplők
betegsége, más elfoglaltsága,
vagy egyéb technikai okok miatt.
Ugyanez történik a majki ren
dezvényekkel is, hiszen az eredeti
nyomtatásban megjelent tervezet
több pontja időközben megválto
zott, pedig ez a tervezet is
előzetes egyeztetések alapján állt
össze.
Nehéz és hosszadalmas lenne
itt leírni valamennyi okot, mely
megváltoztatta az eredeti tervet,
sőt a nyomdai átfutás miatt
április 30-ig kötelezően leadott
programokból is több megválto
zott, pedig azt már véglegesnek
kellett volna tekinteni.
Merem állítani, hogy a szer
vezőbizottságban igenis hosszú,
hetenkénti, félnapos egyeztetések
folynak hónapok óta, melyet sem
a cikk írója, sem az olvasók nem
érzékelhetnek. Nem szólva arról,
hogy egy országos kiadványban
már az előző év végén le kellett
volna adni a rendezvények ismer

-így van. De holnap Mezőkövesden,
vasárnap Egerben veszem át a díszpol
gárságot tanúsító oklevelet.
-Miért választják Önt díszpolgárrá
egy-egy településen?
-Erre több okot is tudnék mondani, de
most csak egyet említek.
Mi magyarok egyedül vagyunk a
világban, s megbecsüljük azt, aki
nemzetünkért ténykedik a nemzetközi
életben. Ezzel a címmel kifejezést adunk
annak, hogy elismerik a tevékeny, sik
ereket elérő életutat.
-A cím átvétele után van-e módja újra
visszatérni egy településre?
-Próbálok, de nagyon nehéz. Mint az
Európa Parlament tagja ténykedem, s
így havonta 2-3 nap áll rendelkezésemre,
hogy hazatérjek.
-Mint az egyik felelős tisztségviselője

az EP-nek, milyen esélyt lát hazánknak
nyugat-Európához csatlakozásához ?
-Jól haladunk, jól viselkednek párt
jaink, s az eddigi kormányok.
Ebben a kérdésben hazánk politikai
erői egységesen lépnek fel.
-Gyerekei közül van-e, aki folytatja az
Ön által megkezdett munkát?
-György fiam itthon él, magyar
ember. Politikailag is érdekelt, úgy
érzem, méltó módon folytatja tevékeny
ségemet.
-További sikereket kívánok Önnek
hazánk érdekében.
-Köszönöm, és minden jót kívánok
Oroszlány polgárainak.

MILLECENTENÁRIUMI
RENDEZVÉNY KÉRDŐJELEKKEL
tetését, de ehhez elsősorban pénzpénz-pénz kell. Ami pedig sehol
és semmire nincs elég. Tehát
amíg nem sikerül valami szolid
anyagi alapot teremteni, addig
nem lehetett az eseménynaptár
ban bármit is megjelentetni. Az
lett volna csak a felelőtlenség!
Nem állja meg a helyét a cikk
azon állítása sem, hogy a két in
tézmény (hivatal-egyház) egy
mással szemben igyekezné bebi
zonyítani “próféta voltát” és emi
att van “az a fránya megosz
tottság”. (Egyébként ezek a meg
jegyzések hangzanak cinikus
nak!)
Valóban van egy díszesebb, a
polgármesteri hivatal által kia
dott meghívó. Ebben van a pol
gármesteri köszöntő. Ez termé
szetes! Díszesebb is kell legyen,
hiszen nemcsak oroszlányi, vagy
esetleg megyei használatra ké
szült. Ez a Harmónia Szervező
Iroda szervezésében Budapesten
is és külföldieknek is terjesztésre
kerül, mint ahogy a két világ
nyelvű szöveg is bizonyítja.
Egyáltalán nem mond ellent
ennek a r. k. plébánia által ter
jesztett szolidabb, egyszerűbb
kiadvány, mely az egyházi jellegű
rendezvényeket ismerteti és így a
hívők közötti, ül. oroszlányi ter
jesztésre tökéletesen megfelel
Kutschi András plébános úr
lelkesedését dicsérve.
Természetes, hogy ebben a
köszöntőt a plébános úr írta.
Kétségtelen, hogy a két kiad

vány nem mindenben fedi egy
mást, de ennek oka nem a prófétaság vagy a fránya megosztott
ság, hanem a már korábban
említett külső okok. A plébánia
kiadványa későbbi keletű, tehát
már bekerülhetett a későbbi
módosítás is, amikor a színes,
háromnyelvű meghívó már régen
nyomdában kellett legyen. Tehát
a rendező szervek nem felelőt
lenek, igenis sokat gyötrődnek,
kínlódnak, hogy a külső okok
ellenére mindent egyeztetni
lehessen.
Kívül álló ezt igazán nem ér
zékelheti, s az ilyen értelmű bírá
lat igazságtalan. Legalábbis úgy
néz ki, mint amikor valaki a fut
ball meccset rádión keresztül
“nézi”.
De mint ahogy az országos
Eseménynaptárból
kimaradt
Majk, s ezt a cikkíró nehezmé
nyezi, ugyanúgy kihagyta ő a ren
dezvénysorozat szervezői közül a
Rákóczi Szövetséget, mintha nem
is lenne. Ezt pedig mi hiányoljuk!
Pedig a sok értékes program
között az egyetlen nagy jelen
tőségű ese-mény lesz a Rákóczi
emléktábla avatás, mely a ma
gyar történelem kiemelkedő
alakjának állít emléket egy
csodálatos műemlékegyüttesben,
remélhetőleg az elkövetkező
századokra.
Ez a ritka esemény a hon
foglalás 1100 éves évfordulóján
egybeesik Rákóczi hamvainak
hazahozatalának 90. évfordulójá

Molnár Ferenc
Fotók: Sooter’s
val is. Az eseménynek az ad
különös jelentőséget, hogy az
országban -jóllehet számtalan
utcanév őrzi Rákóczi nevét- a
majki kamalduli kolostor lesz az
egyetlen, mely kapcsolatban van
Rákóczi személyével, illetve
szívével. Ehhez hasonló személy
hez kapcsolódó emlékhely csak
Kassán és Rodostóban van.
Sajnos, erről az eseményről a
majki rendezvényekkel kapcso
latos cikkben még csak említés
sem
esik,
pedig
ennek
ismertetése, a város lakosságá
nak tájékoztatása egy nemes ügy
iránt,
legalább
annyit
megérdemelt volna, mint a kérdő
jelek feszegetése.
Ugyanakkor köszönet illeti a
polgármesteri hivatal osztályvezetőjét, Magyar Henriket, aki
erőfeszítéseit (kívülállónak fogal
ma sincs arról, mennyi munkát
fektetett abba, hogy ne marad
janak “kérdőjelek”) nem üzleti
érdekből teszi, s bár nem közöm
bös, de nem a “befektetett milliók
hozadékát” nézi.
Nemcsak Oroszlányban, a
kulturális
események,
ren
dezvények erkölcsi értékét és
eredményét nem lehet forinttal
mérni, s bár nem idevaló a hason
lat, de az olimpiai részvétel vagy
a Forma 1 megrendezése is forint
ban mérve ráfizetéses (sic). Mégis
megéri, mert rajta keresztül
megismerik az országot, többet
tudnak rólunk, jobban megbe
csülnek, s nem fogják külföldön
összetéveszteni
Budapestet
Bukaresttel, mert erre külföldön
számtalan példa van.
Folytatás a 3. oldalon
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belül
változni
fognak,
remélhetőleg
a
térség
hasznára.
Milyen lehetőségek vannak
a repülőtér fejlesztésére,
egyáltalán milyen gazdasági haszna van
a repülőtérnek?
1993 tavaszán e témában tanácsko
zott Tatabánya, Oroszlány, Kecskéd és
Környe polgármestere, az akkori Köztársasági Megbízotti Hivatal képviselője,
valamint a repülőklub elnöke. A tanács
kozáson egy szándéknyilatkozat került
megfogalmazásra, amelynek a lényege a
következő:
1. A tulajdonviszonyok rendezése.
2. Gazdasági társulás létrehozása a
repülőtér működtetésére.
3. A sportrepülés fenntartása mellett,
nemzetközi közforgalmon kívüli állandó
repülőtérré fejlesztés.
A megfogalmazott célkitűzések meg
valósításának kulcskérdése a tulajdonviszonyok rendezése. Ma még nem eldön
tött kérdés, hogy kinek a tulajdonába
kerül a repülőtér (Kecskéd és Környe
önkormányzata, vagy a repülőklub?) és
mennyiért. Ezek lényeges kérdések, de
csak gyakorlati megválaszolásuk után
lehet továbblépni. A gazdasági társulás
létrehozása azért szükséges, mert
komoly költségek merülnek fel az üze
meltetés és a fejlesztés terén, jelenleg ezt
önállóan senki nem tudja vállalni. A
szándéknyilatkozatot aláíró önkor
mányzatokon kívül a kör természetesen
tovább bővíthető, hiszen a repülőtér is
regionális feladatokat old meg. A nem
zetközi közforgalmon kívüli állandó re
pülőtérré fejlesztés pedig azért szük
séges, hogy a külföldi állampolgárnak ne

kelljen Ferihegyre repülnie beléptetésre
és vámoltatásra, hanem az itt is biztosí
tott legyen. Természetesen ez felveti a
repülőtéri infrastruktúra további bőví
tését, korszerűsítését, úgymint korszerű
fogadóépület, hangár építése, felszállópálya betonozása, repülésirányítás tech
nikai fejlesztése stb.
Néhány gondolatban a várható gaz
dasági haszonról:
Nehéz szembeállítani a repülőtér
költségeit és a repülőtéren megtermelt
hasznot, márcsak azért is, mert a re
pülőtéri beruházások nem a gyorsan
megtérülők közé tartoznak. A lényeg
nem itt keresendő.
A repülőtér a térség infrastruktúrájá
nak lényeges és fontos része. A tőke is
inkább oda áramlik -más tényezőket sem
figyelmen kívül hagyva-, ahol meg-felelő
infrastruktúrát
talál.
A
környe
zetünkben kibontakozó és fejlődő ipari
parkok beruházásai igénylik a gyors
megközelíthetőséget, amelynek eszköze a
repülőgép és a repülőtér, tehát ennek
létezése vonzóbbá teszi a térséget. Az új
beruházások pedig munkalehetőséget
teremtenek, amely megélhetést biztosít.
A másik lehetőség és irány a bel- és
külföldi turizmus, és a vadászturizmus
kibontakozása lehet, amely kötődik a
kisgépes repüléshez, és közvetve, de
közvetlenül is hasznot hoz a térségnek.

KÉTHETES
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A REPÜLŐTÉR...
...az északi szélesség 47° 31’, keleti
hosszúság 18° 18’ vonatkozási ponttal,
mintegy 160 hektáron fekszik. Talaja
füves, két felszállópályával rendelkezik
(020°-200°, 150°-330°), alkalmas kis- és
középkategóriájú repülőgépek fogadá
sára és indítására. Nyitva tartása nap
keltétől napnyugtáig, igénylés szerint.
E rövid ismertető után néhány gondo
latot a múltról. Először a II. világháború
alatt használták a Környe felőli oldalát
hadirepülőtérnek, majd a háború után 1947-ben- vált sportrepülőtérré, a tata
bányai repülőklub kezelésében. Bővíté
sére -jelenlegi méretére- az ‘50-es évek
elején került sor. Működését takaré
kossági okokra hivatkozva 1968-ban
állami döntés alapján megszüntették, és
átkerült a HM kezelésébe. Az 1988-as
újraindulásáig eltelt 20 év alatt a felszál
lópályák gyakorlatilag használhatat
lanná váltak, és komoly szellemi és anya
gi erőforrásokat kellett mozgósítani azok
használhatóvá tételéhez. Saját erőből
elkészült az az infrastruktúra, amely
nélkül a repülőtér nem üzemelhetne
(hangár, műhely, irányító épület, víz, vil
lany, telefon).
Szólni kell a tulajdonviszonyokról és
a terület helyrajzi hovatartozásáról is.
Jelenleg a repülőtér állami tulajdon,
amely honvédségi kezelésben van, és az
Old Timer Aero Klub a használója.
Helyrajzilag Kecskéd és Környe közigaz
gatási területéhez tartozik. A mostani
tulajdonviszonyok várhatóan rövid időn

Folytatás a 2. oldalról
Nem szólva, hogy az ilyen kulturális események
alkalmával az egyéb szolgáltatásokon keresztül
közvetett haszon is származik belőle.
Helyesebb lett volna a “megalom ánia” helyett ilyen
szemlélettel megközelíteni a város erőfeszítéseit, mert
a cél az volna, hogy Majkot, mint az ország egyedülál
ló, csodálatos műemlékegyüttesét országszerte, sőt ha
lehet, határainkról túlról is minél többen megismer
jék. Mert aki Majkra látogat, Oroszlányról is tudni fog,
és akkor együttes lelkesedéssel és közös erőfeszítéssel
“előbbre megy a város szekere”.
Makrai Nándor, a Rákóczi Szövetség tagja

Szerkesztőségünk feladatának tekinti a vélemények
ütköztetését. Ennek szellemében örömmel közöljük a f.
év június 14-én lapunkban megjelent cikkhez fűzött
megjegyzéseket, észrevételeket. Ez. esetben is, az
általunk nagyra becsült Georges Louis Leclerc (Buffon
gróf) akadémiai székfoglaló beszédének szellemiségéhez
igazodva, a szöveget változtatás nélkül közöljük.
A felelős szerkesztő

Úgy gondolom, a régió értékét növeli
egy működő repülőtér, amely ablak a
világra, és mindannyiunk közös érdeke,
hogy ezt az ablakot ne csukjuk be, hanem
táljuk minél szélesebbre.
Trapli Géza

KÁRPÁTALJÁN JÁRTAM
A nagyszőlősi református gyülekezet meghívására női konferencián vettem részt
Kárpátalján. Most szeretném továbbadni az ott élő emberek üdvözletét és jókívánsá
gait.
Nem tudom elfelejteni azokat a könnyes szemű asszonyokat, fiatalokat, gyer
mekeket, akikkel ott találkozhattam. A kedves fogadtatást és a vendégszeretetet egy
olyan városban, ahol már február óta nem kaptak sem nyugdíjat, sem fizetést az
emberek. A templomaik mégis gondozottak, gyönyörűek és minden istentiszteleti alka
lommal telve vannak.
Gyógyszert, élelmiszert, ruhaneműt a Máltai Szeretetszolgálat oszt ki a városban,
de sajnos ez is korlátozott mértékű. Kenyér nem kerül mindennap az asztalra.
Kedves oroszlányi polgárok!
Segítsünk mi is, akik kapunk nyugdíjat, fizetést vagy segélyt! Segítsünk azzal,
amivel tudunk. A református gyülekezet nőszövetsége gyűjtést szervez és felhívással
fordul a város lakosságához, hogy csatlakozzanak kárpátaljai segítő programunkhoz.
Ennek keretében a nőszövetség ruhaneműt, olvasószemüveget és gyógyszert gyűjt. Ez
utóbbi termékeket szakemberekkel ellenőriztetve szállítjuk tovább Kárpátaljára a rá
szorulóknak. Pénzbeli adományokat is elfogadunk. Az OTP 11740061-20012010 szám
laszámon lehet befizetni. Az egyéb adományokat Mészáros Pálné Asztalos J. u. 7. sz.
alatti lakásán és Püsök Istvánnénál a Városi Televízióban lehet leadni.
Segítségüket előre is köszönöm! Némethné Szűcs Erzsébet, a nőszövetség elnöke
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Az én Körös-parti kis váro
somban nagyon sok cigány él.
Nem emlékszem, hogy sértés
nek számított, ha valaki így
mondta: cigány. Ok voltak a
cigányok, mi a magyarok, és
ha valakit sérteni akartak,
kihangsúlyozták, az a magyar
ezt vagy azt csinálta. Sze
génységükben is büszkék
voltak, tudták a jogaikat, de
itt hangsúlyozni kell: tudták a
kötelességüket is. Mindig volt
közöttük egy vezéregyéniség,
ügyes-bajos dolgaikat ő intéz
te. Elkísérték ugyan a hivata
lig, de odabenn már csak ő
beszélt, ha kijött, és nem
tudta elintézni, amit rábíztak,
vele kiabáltak, és akkor újra
bement az irodába intézkedni.
Tekintélye volt. Ha valami
történt a cigány Párizsban, őt
hivatta be az őrsparancsnok
először, és aztán intézkedett.
És a cigányok dolgoztak.
Lenézték, aki nem dolgo
zott. Voltak vályogvető cigá
nyok, és ez nem is könnyű
munka. Kora reggel be kell
ásni a sarat, beáztatni sok
sok vízzel, apró töreket szórni
rá, lábbal többször áttaposni,
átkapálni, és tíz óra körül
lehet vetni a vályogot, amikor
már jól megkelt a sárga föld.
Tégla formájú kis fa formába
kézzel belevágni, megnyom
kodni, tetejét simára lecsapni,
és hosszú vaspálcát belea
kasztani, elhúzni a simára
előkészített polcra, kiborítani,
és vissza a másikért. így egy
jó páros ötszáz darabot elké
szíthetett naponta. Tudni
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CIGÁNYOK VAGY ROMÁK?
kell, hogy ezer darab vályog
négyszáz forint volt, és járt
mellé egy liter aratási pálin
ka, ami negyven forintba lett
számolva, és kettő kiló füstölt
szalonna. Ezeket előlegbe
kapták. Volt megrendelés
nyolc-tízezer darabra is egy
tételben, a pénzt utólag fizet
ték. De nem kettesével dolgoz
tak. Aki élt és mozgott, min
denkinek akadt munka a
vályogvető gödrök között. A
terhes- vagy szoptatós anya
forgatta, vagy a már száraz
vályogot kétszázasával gúlá
ba rakta. A gyerekek váltva
húzták a nyers vályogot, ha
éppen nem küldték el őket
friss vízért az artézi kútra.
Voltak fokhagymás cigá
nyok. Ok sokat dolgoztak, ter
melték a fokhagymát. Az apró
gyerekeknek is volt munka.
Aki nem tudta összefogni
száránál fogva a fokhagymát,
annak ki kellett válogatni
külön az aprót, és külön, amit
még be lehetett fogni a fonás
ba. Szóval, mindenkinek volt
dolga nyáron. Télen kosarat
fontak. És volt pénzük. így
aztán, ha csütörtökön végig
mentek a sarkadi piacon, a
legnagyobb, a legszebb pár
tyúkot ők vették meg. Zajosan
éltek, de csak nekünk, magya
roknak tűnt úgy.
Valahol volt egy rendszer,
mert ha elkiáltotta magát a
családi vezér, akár apa, vagy

m LESZ VELED
r t a m c K ó ?
A tévedések elkerülése végett nem
Milne örökbecsű meséje főhősének sorsa
aggaszt -ő már csak meglesz valahogy
továbbra is halhatatlanságban-, sokkal
inkább a róla elnevezett játszóház jövőjét
tudakolná a cím.
A volt 1. sz. Bölcsőde épületében gyer
mekléptékű, kulturált környezet, igazi
meseház fogad, s fogadná a gyermekeket
és a szülőket, akár 30-at, 40-et naponta.
Ha jönnének...
Pedig van itt minden!- tudom meg
Muhari Jánosnétól, az egyesület elnö
kétől. A legolcsóbb gyermekfelügyeletet
biztosítják szakképzett egyesületi tagok
a gyermekek részére, szükség esetén akár egész napra is. Kedvezményes ét
kezéssel vagy anélkül.
Olyan új játékaik vannak, amelyek a

anya: Csiba tel, csend lett, és
mindenki igyekezett tőle
távolabb kerülni.
Voltak zenész cigányok, ők
többre tartották magukat. Ez
ugyanúgy van náluk is, mint
nálunk, magyaroknál. Akinek
jobban megy a sora, az haj
landó lenézni azt, aki csak a
fennmaradásra képes, hiába
minden erőfeszítése.
Voltak kocsmai muzsiku
sok. A kocsmában kaptak
hitelt, na nem berúgni,
hanem
ilyen
formában:
Terikém, egyem meg a szíved,
adjál már féldeci kevertet
csütörtökig. És Tériké adott,
mert biztos volt, hogy a két
forint húsz fillért jövő
csütörtökön megkapja, ami a
féldeci kevert ára volt.
Emlékszem a muzsikásra,
akinek Kovács Berti az arcá
ba öntötte a kisfröccsöt, mert
nem húzta elég gyorsan, Isten
tudja hányadszorra, hogy úgy
még sosem volt, hogy vala
hogy ne lett volna. Ab
bahagyta a muzsikálást, fehér
ingét kigombolta, és úgy verte
a mellét: Én ezt kikérem ma
gamnak, én egy muzsikus
cigány vagyok, és nem fogok
magának muzsikálni! És nem
azt mondta, hogy roma.
Egészen addig kiabált, amíg
Kovács Berti egy ötvenest
belehúzott a vonóba.
És itt hadd mondjam el,
hogy jártam a minap. A

legtehetősebbek gyermekszobáiban is
ritkaságszámba mennek: golyófürdő,
mozgásfejlesztő játékok, fölszerelt baba
ház, berendezett szoba, konyha, minden,
ami szem-szájnak ingere.
Arra is fölkészültek, hogy rendkívüli
esetben a család kérésére a gyermek ott
honi ellátására szakembert küldjenek.
Az igénybevétel enyhén szólva sem
tette próbára az egyesületi tagok szak
mai fantáziáját, munkabírását.
Egyszer egy házaspár gyermeke
szülinapi zsúrjára bérelte ki a házat,
nagy sikere volt a 30 fővel megrendezett
farsangi bálnak, s az ingyenes gyermek
napi rendezvényüknek.
A játszóházat a nyitva tartás eddigi
nyolc hónapja (240 napja) alatt összesen
149 gyerek vette igénybe hosszabbrövidebb ideig. (A legkevesebb látogató
novemberben, a legtöbb márciusban volt,
2, illetve 48 fő.)
Tiszteletre méltó szándék, meseszép
az elképzelés. Napjaink valósága azon
ban legszebb meséinkre is rácáfol.

kertemből hazafelé jöttem, a
temető háta mögött, ahol
mindig sok cigánygyerek ját
szik. Olyan ötéves körüliek
lehettek, jöttek felém, egyik
kezük csukva volt. A másik
ban virág.
-Néni! Öt forint a virág. És
nem vesz szöcskét?
Hát ekkora üzleti ajánlat
tal még nem találkoztam.
Hirtelen átgondoltam, hogy is
járok jobban, ha veszek vagy
nem veszek. Elég sűrűn erre
járok, és mindennap én sem
engedhetem meg magamnak,
hogy pipacsot, netán szöcskét
vegyek. Ez a pár pillanat elég
volt ahhoz, hogy elszalasszam
az üzletet. Gyanúsan rám
néztek, és már ott is hagytak.
És másnap, amikor azért is
arra jöttem, beigazolódott,
hogy miért nem keveredtek
velem üzleti viszonyba. Ami
kor megláttak, felkiáltott az
első: Futás, jön az adóellenőr!
Ez a gyerek viszi valamire,
mert nem azt mondta, hogy
kérek öt forintot, hanem tett
érte valamit. Kívánom neki,
hogy legyen lehetősége -ha
felnő- érvényesülésre, mert az
ilyen emberből lesz majd a
vezéregyéniség.
Ha itt Oroszlányban lett
volna közöttük egy vezéralak,
akkor a zöld tömbben nem
történik meg az, ami történt.
Mert amikor az első ablak
keretet feltüzelték, ha a
vétkeseket kiteszik, a többiek
tudták volna mihez tartani
magukat.
Diószegi Gáborné

Kiderült ugyanis, hogy az érintett csalá
dok nem képesek fizetni a szolgáltatások
díját. A május 24-ei testületi ülésre Répási Jánosné, a Városi Bölcsődei Szolgálat
vezetője által készített beszámolóban
többek között olvasható, hogy: ”az
indokolt igények esetén ma még csak az
önkormányzat finanszírozása tudja fenn
tartani ezt az ellátási formát”.
Nem hivatalos önkormányzati véle
mények szerint elegendő támogatás az,
hogy nem vették vissza az 1. sz.
Bölcsődére jutó önkormányzati támo
gatást. Többre nem telik.
Az meg már igazán furcsa lenne,
mondja Muhari Jánosné, hogy az egye
sületi tagdíjak emelésével tömnék be a
lyukakat, s biztosítanák tagjaiknak azt,
hogy többet társadalmi munkázhassanak!
Most nyár van és senki sem tudja, mi
lesz a mese vége...
Tóth Lászlóné
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Ember, ki sötét-mélyvízű,
Ember, ki tajtékos, jókedvű
Ember, ki gyáván meghal,
Ember, ki nem hal meg soha,
Ember, ki vad, oroszlánszívű,
Ember, ki lágy, angyal-keblű,
Ember, kit gyökerek húznak
a mélybe,
Ember, ki madárként száll az
égbe,
Ember, ki félig állat,
Ember, ki félig isten,
Ember, fényedtől ragyogjon a
Föld!
Nedeczki Gizella

“NEM ELÉG A
JÓRA VÁGYNI...”
Váci Mihály gyönyörű versét
egyik nap hallottam a rádió
kívánságműsorában. Ritkán le
het hallani ezt a verset mosta
nában. Az a két szép, csinos
érettségiző lány biztosan ismeri,
akik a padra ültek, ahol én is
ültem, egy kis árnyékot adó fa
alatt. Nem kellett hallgatóznom,
ők beszéltek, mintha csak ketten
lennének. Aranygyűrű, arany
lánc, divatos sötét szoknya és ci
pő, matrózblúz, ahogy ez való.
Márkás cigarettára gyújtottak
(ahogy ez nem való, mert rontják
az egészségüket). És beszéltek,
beszéltek.
“Anyuék azt mondták, legyen
egy érettségid, és most itt van,
kész, merre tovább?” Szó esett
pénzről, nyaralásról, munkáról
is.
“Képzeld, mamiéknál borsót
szedtünk, még az ilyen picit is le
kellett szedni!” - mutatta az ujja
hegyét, amelyik kezében a cigit
tartotta. A parázs legördült a
szép, fényes harisnyára, ami-nek
neve is, ára is van, hagyott rajta
három szép, szabályos lyu-kat,
egy nagyot és két kicsit. A lány
végig nézett rajta, és annyit se
mondott, hogy ejnye már na.
Fáradt volt, a ballagás, a vizsgák,
szóval minden összejött. Aztán
tovább beszéltek.
Az öregem vett képzeld öte
zerért egy horgászbotot, azóta
kinn ül Bokodon, váija a nagy
fogást, anyu meg azt mondta,
neki is jár valami, befizet egy
spanyol turista útra.
-Igaza van - mondta a másik
lány -, hát persze.
Hát igen, valami mindenkinek
jár. Ha van rá mód. Nagylányok,
itt a ragyogó alkalom, többféle
tanfolyam indul ingyenesen, már
lehet is hasznosítani az éret-tségit, mert az feltétel.
És hadd idézzek még a szép
versből: “Nem elég elindulni, az
úton menni kell...”

Diószegi Gáborné

ÚTI GONDOLATOK
Fullasztó hőségben, dagadt
bokákkal lihegek a tata
bányai buszpályaudvarra ab
ban a reményben ringatózva,
hogy lesz ülőhelyem. Csaló
dottan veszem tudomásul,
hogy minden hely foglalt.
Fiatalok vidám zsivaja tölti
be a kocsi belsejét. Szellem
dús évődéssel hozzák egymás
tudomására, minő sziporkázó,
borotvaéles elmével ren
delkeznek. Némelyik ülésen
hárman is szorongnak, két
lány, egy fiú, vagy fordítva.
Azonban olyan ülés is van,
ahol egyedül ül egy ifjú
ember, igaz, kényelembe
helyezte magát, felhúzott
lábakkal kuporog és olvas.
No, ide nem ülök, mert koszos
az ülés a cipője talpától.
Reménycsillantóan látok hát
rább egy egyedül ülőt... O
elmerülten szemlélődik kifelé
az ablakon, mellette a táská
ja,
jókora
sportszatyor.
Megkockáztatom a kritikus
kérdést: “Szabad”? “Foglalt”jön a tömör válasz.
Tovább araszolok, és a
következő, ígéretes helynél
bátortalanul
érdeklődöm:
„“Van egy szabad hely?"
Ugyanis ifjú barátom fekszik,
és szundikálást színlel, minél
fogva két helyet foglal.
Lesújtó pillantással mér
végig, majd még jobban elter
peszkedve köpi felém a szót:
„Nincs!"
Már azt sem tudom, melyik
lábamra álljak. A pilóta
fülkéből felhangzik a sofőri
felszólítás: „Húzódjunk bel
jebb a kocsiban!" Húzódnánk,
de már nincs hová. Egymás
lábán taposva egyensúly
ozunk,
amint
megindul
velünk a busz. Az imént
megszólított jövő generációja
egy most felszálló lánnyal
osztja meg a helyét, noha egy
apóka is volt az újonnan fel
szállók között, és vannak raj
tam kívül még idősebbek is a
szorongva, izzadva álldogálók
között. Reménykedve tekin
tek a vezetői ülés felé, hátha
csoda történik, talán hátranéz
a pilóta, és felszólítja az
ifjakat, hogy diákok, adjátok
át a helyeteket az időseknek!
Hiú ábránd. A vezető csak az
utat nézi mereven, ez a dolga,
meg az, hogy mindenkinek
rendben legyen a menetjegye,

s a többi nem tartozik rá.
Eszembe jut a diákkorom,
amikor még én is bejáró
voltam. Abban az időben még
kis Rába-kocsik hordtak ben
nünket
Székesfehérvárra.
Volt egy pilótánk, akit
magunk
között
csak
Bugacinak tituláltunk, lévén
alföldi születésű. Víg kedélyű,
kedves ember volt. Minden
felszálló utasához intézett
néhány üdvözlő szót. Minket,
diákokat nevünkön szólított,
de az ismerős utasait is szin
tén a nevükkel tisztelte meg,
hozzátoldva egy érdeklődést
vagy tréfát. Gyakran a hiva
talos megállón kívül is leállí
totta a kocsit, hogy felvegyen
egy-egy hajlott hátú öreget,
gyalogló embert, kiskatonát,
menetdíj nélkül. A katonák
nak azt mondta: „Tőgye csak
e fiam, köll az magának! Majd
igya meg a kantinban az
egészségömre! Csak azér vöttem fö, mert ilyen szép ruhája
van." Amikor elindította a kis
Rábát, hátraszólt. „No, deá
kok, kapaszkodjanak, merhogy indulatba gyüvök!"
Amikor idős emberek szálltak
fel, és nem volt ülőhely, leállí
totta a motort és várt. Aztán,
ha elunta a várakozást, azt
mondta: „A busz nem akar
elindulni, merhogy az öregek
állnak, és a deákok ülnek!"
Apelláta nem volt, engedel
mesen és tiszteletteljesen
átadtuk a helyünket a mun
kában és életben megfáradt
öregeknek,
felnőtteknek,
gyermekes anyáknak, kisma
máknak. Tettük mindezt zok
szó nélkül, magától értetődő
természetességgel, és elszégyelltük magunkat, amiért
szólnia kellett a figyelmetlen
ségünkért a buszvezetőnek.
De a durva, tiszteletlen
beszédet sem tűrte el a
Bugaci papa. Egy alkalommal
két fiú vitatkozott össze, és
sűrű hülyézés kíséretében
cseréltek eszmét. Pilótánk
leállította a buszt és várt.
Aztán kinyitotta a kocsi ajta
ját, és hátraszólt: „Az ótóbusz
emböri találmány, ezér csak
embörü tudók utazhatnak
rajta. Aki meg nem tud
emberü, az mönjön gyalog!"
Kedves
öreg
pilótánk,
áldassék az emléke!
Trubicza Ágnes

PÁLYÁZAT
A Hálózat a Demokráciáért
(Democraty Network Prog
ram, DemNet) hároméves
kelet-európai demokrácia
fejlesztő programot indított,
amit a USAID amerikai kor
mányszervezet finanszíroz.
Magyarországi lebonyolítója
az amerikai United Way
International. Célja a civil
szféra fejlesztése, a helyi
szintű érdekérvényesítés ser
kentése és a nonprofit szek
tor, az üzleti világ és az önkormányzatok együttműkö
désének elősegítése.
Az első pályázati kör
lezárult. A Demokratikus Jo
gok Fejlesztéséért Alapít
vány Kuratóriumának dön
tése alapján 100.000 Ft
összegű támogatásban része
sült Elekes Lászlómé (Majki
Népfőiskolái Társaság) ter
vezett programja a Cukorbe
teg Fiatalok Népfőiskolájá
nak megtartására. Az au
gusztus 22-27-e között meg
hirdetett tanfolyam 20 főt
kíván -előzetes kiválasztás
alapján- beiskolázni. Célja
elsősorban az, hogy a cukor
beteg fiatalok olyan életvitelt
alakítsanak ki, mely lehetővé
teszi számukra a közösségi
életbe történő zavartalan
beil-leszkedést. Elmélyíthetik
ismereteiket betegségükről, a
helyes étrendről, megtanul
hatják az önellenőrzés tech
nikáját (D-CONT készülék
használata) és nem utolsó
sorban felkészülhetnek arra,
hogy miként lehetnek megfe
lelő érdekképviselői önma
guknak és társaiknak.
Jelentkezni f. év augusztus
10-ig lehet az oroszlányi
MKK-ban. A program szerve
zője, Elekes Lászlóné fogadja
az érdekelteket.
A DemNet program kereté
ben a Demokratikus Jogok
Fejlesztéséért Alapítvány leg
közelebb ez év őszén ír ki pá
lyázatot demokrácia és kör
nyezetvédelem témakörökben.
Wiesenmayer

KIRÁNDULÁS
A Gyermek és Ifjúsági
Alap, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány és a
Városi Önkormányzat támo
gatásával rendezett szövőtá
bor és nyári napközis tábor
résztvevői június
27-én
Budapestre kirándultak.
Megtekintették a Néprajzi
Múzeum etnográfiai és a
Nemzeti Múzeum millecentenáriumi kiállítását.
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Szerkeszti a Halley Csillagász Szakkör

Konkoly-Thege Miklós /1842-1916/
A Komárom megyei földbirtokos nevét kisbolygó viseli
(1. rész)

Egyike volt a 19. század
nagy magyar polihiszto
rainak. Nemcsak tudomá
nyos-technikai munkássá
gára
lehetünk
méltán
büszkék. “Ajándékozni, az
országot gyarapítani: ez a
szellem vezérelte Konkolyt.
Az ország gyarapodásával,
a kultúra fellendülésével
pedig méltó helyet akart
biztosítani a magyarság
nak az európai népek
sorában.” Nem ült kottás
ként a vagyonon, mint a
mai magyar újgazdagok:
más kor, más mentalitás!

A Komárom megyei Ogyallán /ma Urbanovo/ építette fel
az 1970-es évek végén Európa-szerte híressé vált csil
lagvizsgálóját, Környe község
határában fekvő birtokán egy
kis “házi csillagdát” is beren
dezett - ennek a kúriának ma
már sajnos csak a romjai lát
szanak. E nagyszerű férfi
emlékét a dr. Kulin György
által felfedezett 1445 Kon
kolya nevű kisbolygó őrzi.
A 19. század második
felében az ipar óriási lendü
lettel indult fejlődésnek, ami
természetesen kihatott a tu
dományos életre is. Ez szinte
egyedül a csillagászatról nem
volt elmondható.
Csillagászati oktatás csak
alapfokon folyt, az obszer
vatóriumok pedig rég nem
voltak használható állapot
ban. Ebben a zűrzavaros idő
szakban kezdte meg tevé
kenységét
Konkoly-Thege
Miklós, a magyar csillagászat
újrateremtője, a hazai légkörtani kutatások megszervező
je.
Az 1800-as évek Euró
pájában már kezdett háttérbe
szorulni a pozíciós csilla
gászat /vagyis az égitestek
helyének meghatározásával
foglalkozó diszcipína/, és
egyre nagyobb teret hódított
magának az asztrofizika, a
színképelemzés, a fotometria
/fénymérés/ és fényképezés.

Az ehhez szükséges műszerek
megvételére
azonban
az
országnak nem volt pénze.
A középnemesi család sar
jaként született Miklóst már
gyermekkorában érdekelte a
technika és a természettudo
mányok: tizenkét éves korá
ban működő gőzgépet szer
kesztett, mégpedig hengertolattyúval, megelőzve ezzel a
gépészeket. Felsőbb tanul
mányait a pesti Magyar Ki
rályi Tudományegyetemen
kezdte meg, ahol matema
tikát, kémiát és ásványtant
tanult. Később - valószínűleg
szülei kívánságára - jogot
hallgatott, nem nagy érdek
lődéssel. A csillagászat felé
egyetemi évei alatt fordult az
érdeklődése. Eközben 1863ban feleségül vette Madarassy Erzsébetet: két gyer
mekük született, de mindket
tő korán meghalt.
így
Konkoly
örökös
nélkül
maradt. 1867-ben elvállalta
Komárom megye alispáni
tisztségét, de ez a fajta
munka távol állt tőle, ezért
hamarosan lemondott róla.
Harminc évvel később
Tata országgyűlési képviselő
jeként lépett újra a politikai
porondra, s ezzel egyidőben a
közlekedésügyi bizottságban
tevékenykedett 1906-ig.
Folytatjuk...
Zettisch Róbert

Eldobod az
Becslések
alapján
Magyarországon 30-40 ezer
rendszeres kábítószeres fo
gyasztó él /ide tartozik a 16
éves korosztály 10%-a/, a
rendszertelenül drogot élve
zőkkel együtt minimum 100
ezerre rúg ez a szomorú szám.
A középiskolások körében
a marihuána és a szipózás a
legelterjedtebb /bélyeg, ciga
retta stb. /. De itt az új, s már
nem is annyira új őrület, a
diszkókból hírhedtté vált
Extasy tabletta. Valószínűleg
azért vált hirtelen népsze
rűvé, mert mindenkinek nagy
üzlet. Üzlet a terjesztőnek,
mert viszonylag olcsó és ezért
sokan veszik. Üzlet a bár és
diszkó üzemeltetőknek, hi
szen ez a szer fokozza a
szomjúságérzést, tehát job
ban fogynak az italok. Végül
pedig “üzlet” a fogyasztónak,
mert állítólag kellemetlen
mellékhatások nélkül eufóri
kus állapotba repít.

Ami a kábítószer elleni
küzdelmet illeti, eddig bebi
zonyosodott, hogy a kínálat
oldaláról aligha lehet vissza
fogni a drogozást. A kereslet
felől éppoly lehetetlennek lát
szik, mint ahogy bármely más
civilizációs betegséggel is ez a
helyzet.
Az Extasy esetében brit
kutatások most új helyzetet
teremtetnek. Arra a megál
lapításra jutottak ugyanis,
hogy szó sincs a tabletta köz
tudatban elteijedt ártalmat
lanságáról. Egyetlen adagja is
visszafordíthatatlan károso
dást okoz a központi idegrendszerben. Szedése súlyos
és tartós depresszióval járhat,
de akár meg is szüntethet
minden agyszárnyalást.
Meggondolni, amíg egyál
talán lehet! Persze, aki ezt
nem fogja fel, az nyugodtan
szedheti, már nincs mit
károsítani az agyán.
Forgács

Egy kis csillagász tollából

Planétaleltár
A Nap körül jelenlegi
ismereteink szerint 9 nagy
bolygó kering. Az első a
Merkúr, átmérője 4878 km,
Naptól való közepes távolsága
“mindössze” 57 millió km. A
kráterektől szaggatott égitest
rendkívül ritka légkörét főleg
a Napból származó hélium
alkotja. Egy merkúri nap 88
földi nap alatt telik el: esze
rint egy 10 éves földi gyermek
Merkúr évében mindössze 2
és fél évesnek számít
A következő bolygó a
Vénusz, melynek nagysága a
Földhöz hasonló, s ezért
testvérbolygónknak is neve
zik, de oktalanul. Sűrű légkö
rét túlnyomórészt szén-dioxid
alkotja és ez üvegházhatást
hoz létre, vagyis a felszínről
visszasugárzó hő megrekedé
sével közel 500 Celsius fokos
forróság jön létre. Számos
űrszonda /legutóbb a Magellán/ térképezte e bolygó fel
színét.
A Földet kihagyván a
nagyjából feleakkora Mars
hoz érkezünk. Vörös színét a
felszínén található oxidált vas
adja, sovány légköre szén
dioxidból, nitrogénből, argon
ból áll, kb. 24 óra alatt fordul
meg tengelye körül. Itt talál
ható a naprendszer legna
gyobb pajzsvulkánja, ami

mintegy háromszor maga
sabb a Mount Everestnél.
Ezután négy, gázból álló
óriásbolygó következik, me
lyek közül a legnagyobb a 142
ezer km átmérőjű Jupiter. A
hidrogén és a hélium a fő al
kotóeleme. Roppant gyorsan,
10 óra alatt körbefordul.
Jelenleg a Galileo űrszon
da kering körülötte.
Az 51 ezer km átmérőjű
Szaturnusz elsősorban gyűrű
jéről nevezetes, a többi fizikai
tulajdonsága megegyezik a
Jupiteréval, illetve az Uránuszéval és a Neptunuszéval.
Egyébként mind a négy
gázóriásnak van gyűrűrend
szere /kisebb-nagyobb, fényesebb-halványabb/, csak az
kevésbé ismert.
Az utolsó nagybolygó a
Plútó, nem is olyan nagy, még
a mi Holdunknál is kisebb
/kb. 2 ezer km-es /. Irdatlan
messze, csaknem 6 milliárd
km-re jár a Naptól. Ennél a
bolygónál egyetlen űrszonda
sem járt még, de a tervekben
szerepel egy ilyen építése és
elküldése
valamikor
a
közeljövőben. Egy amerikai
csillagász elmélete szerint a
Plútó valójában a Neptunusz
egyik megszökött holdja.
Benedek Ferenc
Ságvári E. iskola
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Fogyjon le most, kérdezze hogy!
@363-030
A Művelődési
Központ
július havi
programjai
13-án 1745 Top film
Sabrina
16-án 14“ Napközis
mozi: Keménykalap és
Krumpliorr
16-án 1746 Top film
Showgirls
18 éven felülieknek!
20-án 1745Top film
Strange Days (16 éven
felülieknek!) A halál
napja
23-án 14“ Napközis
mozi
A Pál utcai fiúk
23-án 1745 Top film
Tuti balhé
27-én 1745Top film
A skarlát betű
30-án 14“ Napközis
mozi
A beszélő köntös
30-án 1746 Top film
Tökéletes másolat

FESS ,X
v e g y iá r u

KERESKEDELMI
KFT.

Esküvők,
rendezvények
kulturált, szép környezetben

OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. V. 87.
TEL.:
361-002
\
364-482

Hidegtálak m egrendelhetők a
GASZTRONÓMIA K ittő l.
Telefon: 3 6 1 -7 8 1

A FESS
D ISZKONT ÚJ
ÁRAJÁNLATA:

A Béke szállón továbbra is változatlanul
kedvezm ényes előfizetéses eb éd !

TOMI Kristály
600 gr

Jön a nyár!
Gyerm ekétkeztetés nyáron is!

118,-

TOMI Kristály
3.6 kg

599.-

folyékony Persil
0.5 1

222.-

folyékony Ultraviola
168.folyékony Ariéi
750 ml

402.-

Ecos 4 kg

922.-

HUBER FESTÉKBOLT
________Oroszlány, Fürst S. u. 13.______

Trinát zománc fehér 1 1
Trinát zománc fehér 5 1

816,3786,-

Tapéta 10 m 399 Ft-tói 780 Ft-ig
Fűrészporos tapéta 33,5 m 920.Harmonika ajtó
5000.Diszperzit kedvezményes áron!

Festés, mázolás, tapétázás? Csak egy telefon! 362-404
Huber Henrik Fürst S. u. 13.

FESS
AKCIÓ!

2®
F O R R Ó fMYÁRI

JÚLIUS 15-27-16
Diszperzit 16 1 2890.- Diszperzit 8 1 1966.Diszperzit 4 1 1119.- Diszperzit 2 1 599.Supralux koraikid alapozó 0.75 702.Titalux lazurok, minden szín
641.Repol garázsfesték 4.2 kg
3379.Fűrészporos tapéta
Protekt B
300 ml

860.267.-

VA5ÁR!

25%- 30%- 40%- sőt 50%os kedvezmények!
Sooter’s, ahol az On
pénze sokkal többet ér!
• 9
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Ki gondolná erről a magas, nádszáltermetű fiúról, hogy a jövő sportjának
egén tündöklő csillag lesz egykor?
Legalábbis ígéretes tehetségű fiúnak
ismerik és jellemzik tanárai. Ezt
bizonyítja az évzáró alkalmával kapott
emléklap, melyen a következő szöveg áll:
„Zsíros Zoltán tanulónak
az Arany János Iskola kuratóriuma
által adományozott kiemelkedő tehet
ségű tanuló cím elnyeréséért
Oroszlány, 1996. június 4.“
Azonban nem ez az egyetlen okmány,
amit a fiatal élete során kiérdemelt.
Egész kis oklevél- és érdemérem-arzenál
sorakozik már a birtokában. Öt plakett,
négy ezüst, egy arany, az “Edzett ifjúság”
érdemplakettjei; három első helyezés:
városi egyéni magasugrás és távolugrás.
Négyszer százas váltón második
helyezés, melyet négyen értek el. Aztán
az Országos Mini Kupán, fiú-középdön
tőn, Pécsett “Egyik legjobb teljesítményt
elért játékosa” címmel kitüntető oklevél,
melyet 1994. március 27-én kapott.
Azután a Diáksport Bizottság által
rendezett Városi Ötpróba Versenyen első
helyezést ért el 1995. szeptember 27-én.
Sorolom tovább: a Nemzetközi Diák
Atlétikai Találkozón, fiú magasugrásban
első helyezést ért el Tatán, az Edző
táborban 1995. október 14-én, amelyről
díszoklevelet kapott. Ugyanekkor a
távolugrás eredménye is első helyezés,
melyet szintén oklevél dokumentál.
Az 1995-96-os tanév második felében
a Városi Diákolimpia Ötpróba Versenyén
III. helyezést ért el. Erről kissé szé
gyenkezve beszél, mert úgymond:
"Elrontottam a távolugrással, ami
gyengén sikerült, mert nem koncentrál
tam eléggé.”
Ugyanebben az évben, 1996-ban a
Diákolimpia Megyei Atlétikai Versenyén
egyéni magasugrás aranyérmese.
Ugyancsak Megyei Atlétikai Csoportverseny összetettben harmadik helyezés
t értek el négyen: Zsíros Zoltán, Gulyás
Tamás, Babai János, Krempf István. Az
1995-96-os tanévben a Diákolimpia III.
korcsoportos Országos Atlétikai Döntőn

A CSILLAGOK A
FÖLDÖN
SZÜLETNEK
magasugrásból harmadik helyezést ért el
egyéniben, és bronzérmes lett. De szin
tén harmadik helyezett volt tavaly
Szlovákiában, az Érsekújváron megren
dezett
Nemzetközi
Diákolimpia
Találkozón magasugrásban.
Honnan van ez a győzni akarás és
energia ebben az alig 15 esztendős
fiúban, aki négyéves kora óta asztmával
küzd? Háromhavonta jár fel Budapestre,
a Svábhegyre szanatóriumi kezelésre.
Betegségéről így vall: “Amikor meg
tudtam, hogy ez a betegség egy életre
kísérőm lesz, elhatároztam, hogy nem
hagyom magam legyűrni tőle. A betegség
leküzdésének tudata a hajtóerőm a
győzelmek megszerzésében”.
-Mikor jegyezted el magad a sporttal
és egyáltalán az atlétikával? -kérdezem.
-Városi atlétikai verseny volt
Oroszlányban 1991-ben, és akkor
második helyezést értem el négytusa
egyéni összetettben. Éreztem, hogy ez
nekem megy, és az első eredmény után
azon voltam, hogy minél több győzelmet
érjek el. Ebben segített és lelkesített a
testnevelő tanárom, Jugovics József
tanár úr, aki ráébresztett arra, hogy
értékek szunnyadnak bennem, és bízta
tott, hogy ne hagyjam magam. Nagyon
tisztelem, és mindig hálával gondolok rá.
-Melyik sportágat választod életcélul'?
-A kosárlabda a fővonal. Heti három
edzés a Városi Sportcsarnokban, plusz az
atlétikai felkészítés. Kosárlabda edzőm
Tóth László testnevelő tanár.
-De egy időben kézilabdáztál is?
-Igen, voltam kézilabdán gólkirály.
-Mik a további terveid?
-Az ősztől továbbtanulok, az orosz
lányi gimnáziumba vettek fel test

nevelési szakra. Szeretnék minél jobban
tanulni, és teljesíteni, hogy édesanyám
nak ne kerüljek túl sok pénzébe.
Tornatanár akarok lenni. Hiszek
Istenben, és érzem, hogy minden ered
ményem elérésében O adott erőt. Tudom,
hogy tőle kaptam a képességeimet
Mielőtt versenyre megyek, hozzá imád
kozom, és kérem, hogy adjon erőt. A
további előrejutásomat is Istenre bízom,
és a tőle kapott erővel és akarással
küzdők. A sport terén pedig fokozatosan
elért
eredményeken,
győzelmeken
keresztül szeretnék hírnevet és dic
sőséget szerezni Magyarországnak és
magamnak.
-Mit is mondhatnék erre a szándék
ra?
Isten segítsen, és áldjon meg, hogy
mindez valóra váljék!
Július 5-én hajnali 5-kor indultak
Németországba, Frankfurtba a Nemzet
közi Atlétikai Találkozóra. Oroszlányból
ketten mentek. Zsíros Zoltán és Gulyás
Tamás, a Megyei Atlétikai Válogatott
ifjúsági keretéből. Zsíros Zoltán maga
sugrás, Gulyás Tamás négyszer százas
váltó. A Nemzetközi Találkozó három
napig tartott.
Trubieza Ágnes

Papír,
nyomtatvány,
játék

REGGEL FÉNYKÉPEZ,
ESTE MÁR KÉSZ
KÉPEKNEK ÖRÜLHET!

I

óra alatt kidolgozzuk
Önnek színes filmjeit,
+ adunk 1 db 24 exp.
színes filmet ajándékba,
holnap reggelre!

Július - Augusztus
FÜZETVÁSÁR
és más iskolai felszerelések,
füzetcsomagok
kedvező áron kaphatók!
Nálunk a pénze többet ér!
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Megjelenik havonta kétszer.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."
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ÚJABB FEJEZET A „ZOLDTOMB“ TORTENETEBOL
Lesz-e felújítás harmadik nekifutásra
Indokolt a főcím: újabb fejezet... Lassan
-Lesz-e garanciája a városnak a tervek meg
örökzöld témának lesz nevezhető az óváros
valósulására?
-Az előzményeket is tekintve, ez valóban
ban sötét ablakaival komoran ásító szégyen
fontos kérdés. A magunk részéről szeret
épület felújításának kérdése. Még mindig
nincs végleges megoldás. A rehabilitálás
nénk az adásvételi szerződésbe beépíteni;
hogy meghiúsulás esetén ne csak visszavásá
nem annyira szociális vagy lakáspolitikai
rolhassuk a jelképes összegért eladott ingat
probléma, sokkal inkább a városi presztízs
lant, hanem bánatpénzt kapjunk, vagy ami
érdeke. Talán lépcsőfoka lehet a fertőző be
ugyanaz: ne kelljen visszavásárolnunk. Ez a
tegségként terjedő nyomor, a szlamosodás
minimum, hiszen újabb kudarccal a város
megállításának. Oroszlányt nem csupán a
időveszteséget szenved. De rögtön hozzáte
munkahelyteremtés húzhatja ki a válságból szem, a helyzet most kedvezőbb, mint az ed
éppoly szükséges hozzá a városkép javítása
digiekben. Megkeresett ugyanis oroszlányi
is. Nemcsak azért, mert szebb városban lakó
vállalkozók egy csoportja azzal a szándék
inak közérzete is jo b b , hanem például azért
kal, hogy a tömb egy részét szívesen átalakí
is, hogy az ország ne az alábbi sommás meg dett erőfeszítései.
tanák saját célú lakásokká. Úgy tűnik, ettől a
jegyzés alapján könyveljen el bennünket:” A
A jelenlegi helyzetről Spitzner Csabával,
szénbányászat egykori fellegvára, a telepek
a Települési Osztály vezetőjével beszélget HAKO Kft. sem zárkózik el, mivel neki is
könnyebb lenne kisebb részt értékesíteni.
fokozatos kimerülésével sokat veszített haj
tünk.
-Miután a tárgyalások még hátravannak, és
-A z 1996. májusi testületi döntéssel, mi
dani büszkeségéből. Az egyre kevesebb
a “zöldtömb” esetében már semmin sem lehet
munkalehetőség miatt a lakosság elvándo vel városfejlesztési program volt, került
csodálkozni, meg kell kérdeznem, mi a véleménye
rol, helyükre még szegényebb rétegek köl vissza hozzám az ügy. Egy zártkörűnek ne
azokról a hangokról, amelyek az épület lebontását
töznek be.” (Az idézett mondatok az MTV
vezhető pályázatra cégeket hívtak meg,
szorgalmazták ?
szombathelyi regionális műsorában hang akiknek beadott hasznosítási elképzeléseit a
-Én ezt nem tartom reális alternatívá
Városfejlesztési Bizottság bírálta el. Ebből a
zottak el.)
képviselők júniusi döntése nyomán a buda nak. Igaz, hogy az épület neuralgikus pont,
A polgármesteri hivatal immár a har
de a bontás több problémát vet fel, mint a
pesti székhelyű beruházás-bonyolító HAKO
madik céggel tárgyal a “zöldtöm b” felújítása
felújítás. Egyrészt hatalmas összeget emész
érdekében. Az első vállalkozó egy hármas
Kft. került ki győztesen. Jelenleg a velük
tene fel. Másrészt, ha Oroszlányban minden
cégcsoport volt, akiknek jelképes összeg fe kötendő szerződés részleteiről tárgyalunk,
leromlott házat lebontanánk, alig maradna
jében kínálták a már megüresedett lakó aminek tervezetét a testületi ülés asztalára
valami az óvárosból. A képviselő-testület el
kell tennünk augusztusban.
tömböt. Ám a társulás egyik tagja közel egy
fogadott programja a városközpontu ehabili-Milyen reményekkel kecsegtet ez a cégi
éven át vonakodott aláírni az adásvételi
tálása, ami Oroszlány kistérségi szerepét,
-A HAKO Kft. komoly szándékot mutat a
szerződést, ezért a hivatalvezetés kénytelen
felújításra. Határozott elképzeléseiket, tőke városi rangját emelné. Ennek központi tere
volt más csatornákra terelni az ügyet. Pedig
erejüket mutatja, hogy nem kérik az önkor a Városkapu és a “zöldtömb” közötti tér. A
az építési engedélyes tervek is elkészültek. A
rehabilitálás nem egyenlő a szétveréssel.
mányzat mintegy tízmilliós segítségét.
baj az volt, hogy a túl nagyra méretezett
-Hogyan kívánja hasznosítani a HAKO a Nem is beszélve arról, hogy ennek a terület
lakások értékesítésére nem volt reális
nek a történelmiségét is meg kell hagyni.
lehetőség. Ezt követően újabb komolynak
“zöldtömböt”?
Hasonlattal élve: nem építhetem újjá a Kí
-A célja valamiféle kereskedelmi-szolgál
ígérkező befektető lépett a színre.
nai Nagyfalat, ha egyszer már lebontottam,
tató beruházás, amelyben lakások is vannak.
Személyes kapcsolatok láncolatán át a
noha falat egyszerű építeni, de az már nem
Tehát túlnyomórészt irodák, üzlethelyiségek
tőkeerősnek vélt PERBO Kft-vel jutott
kialakításában gondolkodnak, mivel az ed ugyanaz a fal lesz.
adásvételig a dolog (a Vagyonhasznosítási
Egyébként magánvéleményem, hogy
digi tapasztalatok alapján az már nyilván
Iroda előkészítésével és megint csak
ebből a házból nem lesz “énekes halott” való, hogy az egész épület lakás céljára nem
jelképes összegért), azonban e hányatott
sorsú “csúnya menyasszony” újra visszak adható el. Oroszlányban annyira alacsony az magyarul ezt a házat tisztán vállalkozói ala
pon nem lehet rendbe tenni, ehhez min
ingatlanok értéke, hogy nincs piaca olyan
erült a “szülőkhöz”. A visszalépés okát csak
denképpen önkormányzati kötelezettség
találgatni lehet, vélhetően hasonló okok ját felújított lakásnak, aminek a négyzetméter
vállalás kell. Az önkormányzatnak (mivel
ára ötven-hatvanezer forint körül alakul.
szottak közre, mint az előző “kérők”
saját forrása nincs e célra) mindent meg
Közepes méretű lakásnál ez úgy három-négy
esetében. Még az előző kormányzat idején,
kell tennie, hogy az épület felújító és majda
millió forintot jelent.
válsághelyzet kezelésére
meghirdetett
ni tulajdonosai a lehető legtöbb
címzett állami támogatásra is
állami
támogatást
igénybe
adott be igényt a hivatal. Ez nem
PÁLYAKEZDŐK
vehessék. Annyi biztos: szociális
egészen illett a kiírásra, de azért
lakások kialakítása itt nem reális.
MAJKI MILLECENTENÁRIUM
próba-szerencse alapon benyúj
tották a pályázatot. Nem sik
UTÁNAJÁRTUNK
erült.
E
paródiába
illő
ForgácsJózsej
próbálkozások voltaképpen egy
BESZÉLGETÉS VICZENA ISTVÁNNÉVAL
szegény önkormányzat elkesere
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PÁLYAKEZDŐK ELHELYEZKEDÉSI PROGRAMJA
“Kívánatosabbá” teendő fiatalok
1996. július elsejétől kor
mányrendelet
értelmében
megváltozott a pályakezdő
munkanélküli fiatalok támo
gatása. Az új rendszer a köz
vetlen pénzbeli segély helyett
a közvetett támogatási formá
kat helyezi előtérbe, vagyis
nem pénzt ad a pályakezdő
kezébe, hanem különböző
programokkal, munkáltatói
támogatással a tartós munkavállalásra, a munkaerőpiacon
való eligazodásra ösztönzi. A
korábban segélyként kiosztott
pénzek hatékonyabb felhasz
nálásáról a Pályakezdők El
helyezkedési Programja ke
retében a munkaügyi közpon
tok gondoskodnak. A változá
sokról Teplánszky Violetta
,az oroszlányi kirendeltség
munkavállalási tanácsadója
tájékoztatott.
-Az elsőként említhető
legfontosabb változás a minő
sítésben történt. Eddig csak
azt tekintettük pályakezdő
munkanélkülinek, aki közép
vagy felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél
birtokában keresett munkát.
Az új rendelet alapján azok
sorolhatók ide, akik a tizennégy-huszonöt éves korhatár
közé esnek, felsőfokú végzett
ség esetén pedig még nem
töltötték be a harmincéves
életkort.
-Mit kell tennie annak a.
fiatalnak, aki bejelentkezik a
munkaügyi központban, és
mit adnak Önök?
-A regisztráció után, amennyiben vállalja velünk az
együttműködést, erről határo
zatot hozunk, ezután a pálya
kezdőnek készítenie kell egy
három hónapra szóló egyéni
tervet a munkavállalással, il
letve tanulással kapcsolatos
elképzeléseiről, amit mi szá
mítógépen rögzítünk és ennek
alapján munka- vagy képzési
lehetőséget tudunk ajánlani.
Itt megjegyzem, hogy jelenleg
még vannak pályakezdő mun
kanélküli segélyben része
sülők, akik szintén igénybe

vehetik az új támogatásokat,
ha lemondanak a még hátra
lévő pályakezdő munkanélküli segélyükről.
Nos, ha nincs szakmája,
sem jövőbeni konkrét terve a
hozzánk jelentkezőnek, akkor
lépnek életbe a segítő prog
ramjaink csoportos foglalko
zások keretében. Ezeket a
kirendeltségen
kiképzett
munkavállalási tanácsadó bo
nyolítja. Július elsejétől az
egynapos, indító energiát adó
úgynevezett impulzus-tanfo
lyam és az elhelyezkedést se
gítő álláskereső tanfolyam in
dult be. A másik három: a pá
lyaorientációs, pályakorrek
ciós, és pályamegerősítő há
romnapos program a temati
kák megérkezése után való
színűleg szeptember elejétől
vehető igénybe. Addig is, aki
nek szüksége van rá, egyéni
tanácsadás keretében is kér
heti segítségemet.
További lehetőség fiatalok
számára a foglalkoztatást elő
segítő képzés, amelyre egyéni
elbírálás alapján a munkaü
gyi központ támogatást nyújt
hat.
-Mit nyújtanak a munkát
tudatosan vállalni akaró és
szakmával is rendelkező fiata
lok számára?
-Őket a munkaadónak
nyújtott kétféle támogatási
formával tudjuk segíteni. Az
egyik a (tovább) foglalkoz
tatási támogatás. Ezt azok a
munkaadók
igényelhetik,
akik már legalább egy tan
éven át gyakorlati képzésben
részesítették a szakképzett
ségének megfelelő munkakör
ben alkalmazni kívánt pálya
kezdőt. Feltétel még, hogy a
munka-viszony a szakkép
zettség megszerzésétől számí
tott kilencven napon belül
létesüljön és legalább napi
hat órában egy évig tartson. A
munkáltató maximum a mi
nimálbér felét kaphatja két
százhetven napig. Eddig már
több kérelem érkezett erre a
támogatási formára.

LEHETTEM VOLNA

Lehettem volna hegedűd,
lelkedből kicsordult dallam,
együtt a fájdalmas gyönyörben
szólhattunk volna dalban.
A házadig eljutottam,
ott hulltak szét a cserepek.
Lehettem volna italod,
lehettem volna kenyered.

A másik lehetőség a
munkatapasztalat-szerzés tá
mogatása. Erre azért van
szükség, mert úgy látjuk: a
legtöbb munkáltató nem szí
vesen alkalmaz frissen vég
zett, tapasztalat nélküli dol
gozót. Mi úgymond “kívána
tosabbá” tesszük őket a hoz
zájuk kötődő pénzügyi “ked
vezménnyel”, így a fiatal meg
szerezheti a munkaerőpiaci
értékét növelő szakmai jár
tasságot és ezek után ter
mészetesen könnyebb lesz
máshol elhelyezkednie, ha
erre szükség van. E támo
gatás az előzőhöz képest
fordítva csak kilencvennapos
munkaügyi központi nyilván
tartásba vétel, illetve ezen
időszak sikertelen elhelyez
kedési kísérletei után ad
ható. A munkáltató a pá
lyakezdő végzettségétől füg
gően a közalkalmazotti illet
ménytábla első fizetési foko
zatában megállapított havi
illetmény felét kaphatja tá
mogatásként egy évig.
-Nem jelent-e veszélyt,
hogy a munkaadók kihasznál
hatják az ilyen “olcsó bérű”
munkaerőt és az egy év letelte
után újabbakra cserélik őket?
-Szerintem, ha kölcsö
nösen megfelelnek egymás
nak, ez nem fog bekövetkezni.
-Hogyan látja a mun
kaközvetítő, az elegendő mun
kahely hiányán kívül mi ne
hezíti még a pályakezdők esé
lyeit?
- Talán az önismeret,
önbizalom hiánya, nem tu
datosul bennük, milyen ér
tékeik, esetleg gyengéik van
nak. Sokszor tapasztaljuk,
hogy a szülők unszolására, és
nem önállóan, tudatosan vá
lasztottak pályát, ezért ha
szembekerülnek a munkanél
küliséggel,
bizonytalanok,
hogy merre vezessen tovább
életpályájuk. Éppen ezért e
gondoknak az orvosolásában
jelölte meg az új program is
legfontosabb teendőinket.
Forgács József

AZ ELETHEZ VISSZAFELE

Halálom végrehajtva.
A többi, ráadás.
Ajándék minden napja;
szelíd, szép folytatás
az élethez visszafelé.

Nedeczki Gizella

AZ A LKO IAS
ÉLTETŐ ERŐ
A faluban takaros kis ház
bújik meg az orgonabokrok
között... Zöld rácsos kapuján
belépve, kedves, virágos ud
var fogad. Kopogtatásomra
mosolygó arccal jön elém a
ház asszonya, Viczena Ist
vánná Aspermayer Ilona.
Már az előszobában fest
ményekben gyönyörködhet az
érkező vendég. A konyhában
ragyogó tisztaság uralkodik,
és itt is festmények, csend
életek díszítik a falakat, me
lyek mögött feltűnik egy-egy,
Szedlákné Aspermayer Irén
által alkotott virágcsendélet.
Ők ketten testvérek, az alko
tásban is.
A szobák, akár
falu
múzeum galériája lenne, te
lis-tele festményekkel. Egy
más mellett sorakoznak a
falu életét ábrázoló képek,
egyszerű formákkal, és gyö
nyörű, tiszta színekkel ele
venítve a falu munkás hét
köznapjait, ünnepeit, esemé
nyeit, hagyományait. A gyer
mekkor legkedvesebb emlé
kei; a karácsony, betlehemezés, húsvéti locsolkodás, “sibrákolás”, tollfosztás, szán
kózás, iskola, lakodalom, a
paraszti élet hétköznapjai;
kenderáztatás, nyüvés, ara
tás, cséplés, dinnyés tanya,
baromfiudvar, reggeliző csa
lád, nagymosás, csendes pihe
nés, szüret. Ünnepek, ese
mények; szüreti mulatság,
úrnapi körmenet, keresztelő,
májfadöntés és még sokáig
sorolhatnám.
Ilonka sajnálattal mond
ja, hogy bizony megbomlott a
“Falusi életképek” sorozatá
nak egysége, amikor a Kecs
keméti Naiv Múzeum meg
vett belőle tizenkettőt. Tíz
képet a múzeum eladott, ket
tőt megtartott a galériájában.
Ilonka képei számos kiállítás
sorozaton vettek részt. Szere
peltek városunk helyi tárla
tain, díjakat nyertek megyei
és országos kiállításokon.
Önálló, hazai kiállítása is
volt; gyönyörű méltatással
állította ki Kecskeméten a
Naiv Múzer m.
Kérdésemre, hogy mióta
fest, az alábbiakban válaszol:
folytatás a 6. oldalon
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MÁJKI MIUECENTENÁRIUM
OROSZLÁNY VÁROS RENDEZÉSÉBEN
K IÁ L L ÍT Á S O K
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Cséfalvay Pál kanonok, az esztergomi Keresztény
Múzeum igazgatója f. év július 13-án du. 6 órakor méltatta
Révayné Kováts Éva egyházi hímzéseit (miseruhák, stólák,
egyházi portrék, oltárterítők), melyeket az oroszlánja római
katolikus templomban állítottak ki. A művésznő az alkotás
örömeiről és a műhímzés szépségéről beszélt, majd a bemu
tatott hímzések keletkezésének rövid történetével szerzett
örömet a jelenlévőknek.

PAUL CLAUDEL: ANGYAU ÜDVÖZLET
Önmagában a vállalkozás, hogy mai világunkban -mely
ben minden emberi és erkölcsi érték válságának lehetünk ta
núi- egy rendezvény-sorozat keretében az újkatolikus köl
tészet talán legjelentősebb alkotójának egyik drámája bemu
tatásra kerül, tiszteletre méltó és dicséretes. Persze egy
kézlegyintéssel elintézhető lenne a dolog akkor, ha pusztán
világnézeti szempontból ítélnők meg magát az eseményt.
Igaz, itt és most ez sem másodlagos érv. Óhatatlanul Ba
bits Mihály a katolicizmusról leírt mondata (Az európai iro
dalom története) jut az ember eszébe: “Az egyetlen élő és
nemzetközi közösség, mely a régi és örök erkölcs alapján át
fogja még a világot.”
A darabot megtekintő néző -amennyiben hajlamos a mé
lyebb összefüggések keresésére- túllép a skolasztikusok té
telén (Igazán és egészen csak Isten létezik, ami nem Isten,
csak annyiban létező, amennyiben Istennel összefüggésbe ke
rül.) és a tágabb értelemben vett emberi érték és hit világa
körül kutakodik. Hiszen Claudel, s ezt valamennyi méltatója
hangsúlyozza, szubtilisan, finoman, árnyaltan művészien
foglalja egységbe az embereket és a dolgokat! Az univerzum
és a kollektivitás költője. Nála az Isten-élmény, -keresés nem
menekülésből, kiábrándulásból, végső kétségbeesésből fakad,
hanem mélyebben gyökerezik: az egymás iránti bizalom, szeretetben, hitben. Claudeli értelemben vétkes az a lázadó, aki
a világban megszabott helyét elhagyja, elfordul azoktól az ér
tékektől, amelyek egy emberi közösség összetartó erejét meg
határozzák. A hit és a hitetlenség (nem csak vallásos ér
telemben) örök ellentétben, harcban áll egymással az ember
ben és az emberek között. Csak hinni akarás az , ami csodák
ra képes, ami értelmet ad az emberi világnak. Erről szól a két
nővér, a bélpoklossá vált Violaine és a gyarló Mara története.
Mutatis mutandis: hiszek önmagámban, az emberben, a kö
zösségben vagy megtagadok mindent, kivonulok a társa
dalomból, nihilistává válók.
Paul Claudel drámai költeményét a Merlin Színház és a
Pécsi Harmadik Színház közös produkciójában láthattuk. Az
előadás minden ízében profi munkára vall. A szövegmondás,
a tökéletes mozgáskultúra kiváló művészeknek köszönhető,
íme, kiemelés nélkül az ismert nagy nevek: Dér Denisa,
Venczel Vera, Nagy-Kálózy Eszter, Blaskó Péter, Fülöp Viktor
és Epeijes Károly. Kétségkívül rontott az élvezhetőségen az
oroszlányi római katolikus templom kifogásolható akusztiká
ja. Dér András precíz, tökéletes rendezése érzésünk szerint a
darab ünnepélyességét olykor a kenetteljesség felé engedte
elmozdulni, ami Claudel szövegével nem összeegyeztethető.
Mindent összevetve, aki vette a fáradságot és megtekin
tette a darabot, azt legalább másfél órára megérintette a
művészet angyali üdvözlete.
Wiesenmayer Zoltán

Július 16-án 19 órakor Majkon njdtotta meg Ütő Endre,
az Operaház volt főigazgatója az Operatörténeti kiállítást,
mely az Ybl Miklós tervezte épület tervezésének és
felépítésének történetét, valamint a magyar opera mega
lakulásának és fejlődésének jelentős állomásait mutatja be.
A művész az opera és a balett jó értelemben vett, hasznos
arisztokratizmusáról beszélt.
ífC
Szintén 16-án, a kiállítás megnyitót követően Mozart:
Varázsfuvola c. opera előadásának keresztmetszetét láthat
ta a mintegy 350 főnyi közönség. Közreműködött a
tatabányai Szimfonikus Zenekar, Nagy Ferenc, az
Operaház karmesterének iránjn'tásával. Közreműködtek a
Magyar Állami Operaház magánénekesei: Fülöp
Zsuzsanna, Pánti Anna, Pászthy Júlia, Baráth Attila,
Daróczy Tamás és Kováts Kolos. A budapesti művészek
maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek.

Július 21-én 19.30 órakor a műemlékegyüttes udvarán
mintegy 150 főnjei lelkes közönség előtt maga a szerző
mutatta be “Margit a hazának szentelt áldozat” c. misztéri
umopera keresztmetszetét. Szokolay Sándor a nagy
alkotókhoz méltó szerénységgel kalauzolta végig az operán
a teljesség illúzióját keltve az értő közönséget. Csodálatos
élményt jelentett Zempléni Mária Margit áriáinak
emlékezetes tolmácsolása. Méltán osztozott velük az
előadás sikerében a zongorakísérőként és egy szám erejéig
énekesként is korrekt hátteret biztosító Oberfrank Géza.
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Égy pletyka apropóján
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KETTÉHASADT VAROSKAPU
Fürst Sándor u. 11-12.- ebből
a két lépcsőházból áll a város
rogyadozó szimbóluma, a vá
roskapu bérlakótömbje. Nem
régiben az a pletyka terjedt
el, hogy a kezelő OTTO Rt.
teljesen feleslegesen vízórá
kat szerel fel a lakásokba, mi
vel a bérlőket rövidesen ki
költöztetik az épület közelgő
felújítása miatt. Ebből azon

ban még a felénél is kevesebb
igaz, az igazság egyszerűbb.
Az OTTO Rt. 1996-ban mint
egy 4 millió forintnyi összeget
kapott az önkormányzattól a
bérlakások mellékvízmérővel
való ellátására (kb. 250 lakás
ban nincs még), hogy ezáltal
megszűnjenek az átalány
díjból adódó problémák, javul
jon a fizetési készség és a fo
gyasztókat takarékosságra
ösztönözzék. Ennek a prog
ramnak a része a városkapu
“vízórásítása” és ez a korsze
rűsítés nem tűnik kidobott
pénznek, mert a lakótömb
felújítása (sajnos) egyrészt a
szokásos pénzügyi gondok

miatt csupán távlati lesz.
Másrészt ez év márciusával
befejeződött a városi bérlaká
sok elidegenítése, képvise
lőink várhatóan augusztus
ban tárgyalnak az új lakáskoncepcióról (mintegy 650
bérlakás maradt az önkor
mányzatnak, ami tulajdon
képpen egyenlő a Petőfi ud
vari “gettóval”) és e koncepció
után születhet elképzelés a
városkapu további sorsáról is.
Az épület 12. számú oldalán
két tucat család él egyszobás
szükséglakásokban, a másik
oldal, ahol egykoron a gyer
mekkönyvtár működött, utol
só lakójának kiköltöztetése
után lezárásra vár. Sorsa az
ún. “zöldtömb-effektus” lesz.
A nagyreményű jövőbeni hi
vatali centrumként megál
modott városkapu valóban
szimbólum,
toronyóráján

tént csupán, hogy egy meg
üresedett önkormányzati bér
lakást néhány éve nem hir
dettek meg licitálásra, hanem
az USA-ból érkezett nyelvta
nároknak adták ki (mégsem
küldhették őket a Béke szál
lóra!). Miután a lányok haza
utaztak, a lakást bérbeadták
annak a vállalkozónak, aki
azzal kecsegtetett, hogy felú
jítja a “zöldtömböt”. Helyet
kellett adni a direkt renová
lásra alakult cégnek, mivel
önkormányzati érdek, hogy az
említett épület minél hama
rabb tisztességes állapotba
kerüljön. Más kérdés, hogy
közben a kft. visszalépett a
rehabilitálástól.
Ennyi a valóság, s ennél
talán érdekesebb lenne azt
vizsgálni, hogyan ferdülnek el
ilyen-olyan hírek néha 180
fokot. De, ahogy lenni szokott,
ennek az útját lehetetlen ki
nyomozni. Tanulság: kételke
dem, tehát vagyok!
(fór)

S O K MINDENT BESZÉLNEK
A Z EM BEREK

megállt az idő, s ez a város
rész állapotát is jelképezi.
Kettéhasadása egész Orosz
lányét.
Forgács József
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“ígéret szép szó, ha meg
tartják, úgy jó!” Legalábbis
Balogh György képviselő úr
ehhez tartja magát. Lapátolás
közben beszélgettem vele.
-Önök társadalmi mun
kában mit építenek?
-Ez kérem szépen, nem
társadalmi munka.
-Hát milyen munka?
-Kérem szépen, ezt mi
most megcsináljuk. Feljárót
építünk, mert a lépcső drá
gább lett volna a Takács Imre
úti lakótelephez. Az oldalán
korlát lesz, a vége labirintus
korláttal lesz ellátva. Már hat
éve küzdők a képviselő-tes
tületben ezért a feljáróért. Az
első ciklusban nem tudtam ki
harcolni, pénz se volt rá, meg
aztán politikai okok is közre

A pletyka gyorsabban ter
jed, mint a fénysebesség, de
nem abszolút állandó -mondja
egy nem túl jól ismert aforiz
ma. Igaz ez arra a szolgálati
lakás históriára is, amiről egy
ideje összesúgnak itt-ott
Oroszlányban. Azt beszélik,
hogy valami (hivatali, testü
leti?) sundám-bundám folytán
egy Rákóczi úti szolgálati la
kást eladtak egy vállalkozó
nak. Értékesítették, amikor egyesek, akik ilyen lakásra jo
gosultak, reménytelenül vá
rakoznak, mások pedig sze
rették volna megvásárolni
szolgálati lakásukat, de nekik
nem engedték. Miféle eljárás
ez? Már megint kinek az ér
deke lapul meg mögötte?
Ha így lett volna, jogos a
méltatlankodás, ám úgy lát
szik, az eredeti információ
tévútra jutott és alaposan
elferdült. Mint Takács Imre, a
Vagyonhasznosítási Iroda ve
zetője elmondta: nem szol
gálati lakásról és nem adás
vételről van szó. Annyi tör

játszottak.
-És most hirtelen lett rá
pénz?
-A! Nem! ígéretet kaptam,
hogy az anyagot a parkfenn
tartás terhére megkapjuk, de
a munkát nekünk kell elvé
gezni. Összehívtam a kontyos
házak lakóit, hogy közösen építsük meg a feljárót. Meg
ígértem a megvalósítását, és
örülök, hogy végre sikerülni
fog. Két hét múlva készen
lesz.
-Képviselő úr! Sok sikert
kívánok a további munká
jához! Ezt a feljárót bizo
nyára úgy fogják emlegetni az
emberek, hogy együtt építették
Balogh György képviselővel.
Diószegi Gáborné

Az utcán járva megszólí
tottak az emberek: “Ha már
van ez a KÉTHETESvárosi újság
és írtok bele szépeket, írjatok
már a városról is, mert azt
hallottuk, hogy...” És vég nél
kül sorolják, mit hallottak,
mit tudnak. Sok szó esik a
pénzről, mert mindenki azt
gondolja, tán másnak sokkal
több van, mint neki. De most
a város pénzéről is szó esett,
mert van, aki úgy tudja, hogy
ez a város kétszer annyi
pénzből gazdálkodik, mint
egy
hasonló
nagyságú
tiszántúli város.
Hogy többet tudjunk meg,
felkerestem dr. Sunyovszki
Károly képviselő urat az iro
dájában, hogy szíveskedjék
fogadni engem egy beszél
getésre a KÉTHETES újság ré
szére, hogy a feltett kérdése
imre adott válaszait a város
lakói el tudják olvasni. Na
gyon készségesen válaszolt a
kérdéseimre.
-Képviselő úr! Ön a pénzü
gyi testület elnöke volt. A vá
ros az idén több pénzzel gaz
dálkodik, mint tavaly?
-Erre azt tudom mondani,

ha több is a város pénze,
mint tavaly, úgy több a kia
dása is.
-Mire megy el a városnak a
legtöbb pénze?
-A közüzemek fenntar
tására, a bérekre és a szo
ciális juttatásokra.
-Azt beszélik az emberek,
hogy a tanároknak igen ma
gas a mi városunkban a
fizetése.
-A béreket a mindenkori
jogszabály határozza meg.
Ha egy tanár két diplomával
rendelkezik, annak a fize
tését minden járulékával
együtt a polgármesteri hiva
tal fizeti, mint mindenütt az
országban, és az alkalmazot
tak bérét is. Más kérdés,
hogy az illető mennyit kap a
kezébe.
-Tavaly előfordult, hogy a
szállítóknak később fizettek,
gondolok itt az öregek ott
honára és a bölcsődére. Ön
mit gondol, vajon ebben az
évben is előfordulhat ilyen,
vagy ehhez hasonló eset?
-Nem tudok róla, de ha
előfordult is ilyen eset, csak
pár nap késésről lehetett szó.
folytatás a 6. oldalon
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A fenyegetés és a verés szörnyű fizikai és
lelki terhet jelent a kisgyermeknek.
Megmételyezi a világ és a felnőttek irán
ti eredendő bizalmát, visszaveti kapcso
latteremtő képességét, ennek követ
keztében bizonytalan lesz önmagában és
bizalmatlan lesz a világ iránt.
Félelmében lemond a kérdezés és az ön
álló gondolkodás jogáról.
A gyermeknek elvitathatatlan joga, hogy
elfogadják személyét. Az elkövetkező ge
neráció érdekében alapvető, hogy kö
zösen egy erőszakellenes és bántal
mazásmentes kultúrát alakítsunk ki a
gyermeknevelésben.
Az alkotmány és törvényeink ehhez a
szükséges alapot már megteremtették.

MENTÁLHIGIÉNÉS
PROGRAMIRODA
1113 Budapest, Karolina út 19.
Tel./Fax: (36-1) 166-6266

Ha

egy gyereket kritika vesz körül,
ítélkezni tanul,
gyűlöletben nő fel, verekedni tanul,
kigúnyolják, szégyellni fogja
önmagát.
szégyenük, nem fogja becsülni magát.

Ha

türelemben nő fel,
türelmes lesz.
bátorítják, bizalmat örököl,
megdicsérik, megtanulja értékelni
a dolgokat,
őszinteséget lát, törekedni fog arra.
biztonságot érez, megtanul hinni.

Ha

a gyermeket elismerik,
megtanulja becsülni magát,
szeretik és barátságosak vele,
megtanul szeretetet találni a
világban.
A GYERMEK ABBÓL TANUL,
AHOGYAN ÉLNEK KÖRÜLÖTTE.

A MEDVE
Az 1951-ben Hajdaniban szü
letett finn természet-fény
képész kiállítását tekintheti
meg az érdeklődő a polgármes
teri hivatal aulájában.
Leinone Antti 1974 óta
fényképezi a finn festői tájat, s
élőlényeit. 7 éve szabadfoglal
kozású természet-fényképész.
Ez idáig három egyéni kiállítá
sa volt. Témái a kainuni hegy
vidék, az Ouhui-tó és a kuhmói
őserdő. Műveivel több ver
senyre nevezett, legjelentősebb
nek mondható a BBC Magazin
által szervezett világverseny
1989-ben, ahol a Havasi erdei
fenyő, és a Medve hollókat ker
get című alkotásai kaptak jelen
tős helyezést. 1993-ban első dí
jat kapott a kajoani-i I. Nemzeti
Természetkép kiállításon.
Városunkba medvéket áb
rázoló alkotás-csoportjával ér
kezett. 1986 óta fotóz medvé
ket, de csak 1994-ben tárta
nagyközönség elé képeit, még
pedig finn testvérvárosunkban,
Kuhmóban. A látogatót magá
val ragadja a természet harmo
nikus és egyedi színvarázsa.
Maga az állat szokásaival, ösz
töneivel, s bármilyen furcsa,
“egyéniségével”
találhatjuk
szemben magunkat. Tekinté
lyes termete, párja iránti
hűsége, s bocsáról való gondos
kodása, a természettel való
egyedi kapcsolata igazán jó
témát szolgáltatott a finn
művésznek. A társadalmi tu
datban vérengző fenevadként
élő állat itt pajkos mackóként
kacsint le ránk. Kevesen vál
lalkoznának ugyan fotózására,
de Leinone Antti-nak, s a mo
dem technikának köszönhetően
eljutott kis városunkba a nagy
természet apró töredéke.
Nagy Krisztina.
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A vadon termő gyógynövényekhez -éppúgy, mint a gom
bához- szakértelem kell. Éppen ezért megfelelő ismerettel
induljanak a “gyógynövény-túrákra”.
Közismert a hársfatea kitűnő hatása influenza ellen. Ki
gondolná, hogy a hársfavirág gyűjtése is hozzáértést kíván?
A gyógyhatást ugyanis a kőhársnak köszönhetjük, amíg a
hozzá nagyon hasonlító ezüsthárs virágja allergiát okozhat.
Súlyos mérgezést válthat ki a foltos bürök, amely könynyen összetéveszthető a petrezselyemmel. A régi rómaiak
“kivégzőeszközként” használták a bürökpoharat, amit
Szókratésznak is ki kellett hörpintenie.
A fekete bodza kedvelt gyógynövény, sőt finom szörp
alapanyaga is, de ha valaki gyalogbodzát szed helyette, és
netán lekvárt főz belőle, akkor a tízszeres ciántartalom
miatt esetleg ez lesz az utolsó lekvárja. Szintén a ciántar
talom miatt tíz szem keserű mandula egy gyerek számára
halálos méreg lehet.
A szaküzletben vásárolt gyógynövény minősége garan
tált, efelől teljesen nyugodtak lehetünk.
A gyógynövények nemcsak az egészségre hatnak, de
nagyon hasznosak a szépségápolásban is. A nők már évezre
dek óta ismerik egyes gyógynövények szépítő hatását. A
kamillatea zsíros, pattanásos arcbőr pakolására, gőzölésére
kitűnő. A rózsalevélfőzettel való gőzölés szépít és az arcbőrt
frissíti. A fáradt szemre frissítőén hat a kamillatea vagy a
szemvidítófű borogatása. Tekintetünk csillogó lesz tőle.
Szájápolásra is többféle gyógynövény létezik. A cicka
farkfű és az orbáncfű főzete például nemcsak az érzékeny,
vérző foghús öblögetésére kiváló, de fogínysorvadás ellen is.
Köztudott, hogy a szépségápolásnál a “belső kozmetika”
legalább olyan fontos, mint a külső. Az anyagcserét rendben
tartó teakeverékek például szépítik a bőrt is. A frissen saj
tolt gyümölcslevek bőrünket “belülről” is szépítik és egész
ségünk javára is szolgálnak.
Divatba jött a természet, hisz reneszánszát éü minden,
ami természetes: öltözködésben, étkezésben, egészségmegőrzésben -és a lehetőség határain belül- a gyógyászat
ban és a szépségápolásban is.
Jó egészséget és remek közérzetet kívánok!
Szili Anikó

GYERMEKEK
ÜDÜLTETÉSE
FONYÓDUGETEN
A Református Nőszövetség már
harmadik éve üdültet hittanra já
ró gyermekeket a Balaton déli
partján, a festői szépségű Fonyódligeten.
Hála Istennek, az idén is el
juthattunk 27 fővel, köztük hal
mozottan hátrányos helyzetű
gyermekekkel is a Balatonra. A
táboroztatás célja, hogy a keresz
tyén életvitelt, a szeretetben, bé
kességben való együttélést gyako
roljuk, a Biblia tanításait megis
mertessük, a gyermekeket olyan
é-letformára neveljük, hogy a
másik ember is fontos, és nem
csak én. Élezzünk szeretetteljes
felelős-séggel minden embertár
sunk iránt. Hordozzuk el egymást
szeretetben, ahogyan az Úr Jézus
is szeretett minket.
így alakultak a napi program
jaink is. Reggel fél 8-kor ébresztő,
tisztálkodás, takarítás, reggeli. Fél
10-kor áhitat, énektanulás és kis
csoportos beszélgetés. Ebéd után
este 6-ig fürdés, vagy játék, de le
hetett gyöngyöt fűzni, gyurmázni,
bábut készíteni, futballozni, fil
met nézni és bőrből ajándékot
készíteni az otthoniaknak.
Közben uzsonna (zsíros ke
nyér, hagyma). Vacsora után az
esti áhítaton József életútját is
merhettük meg.
így töltöttünk mi református
hittanosok gyönyörű napokat a
Balaton partján, sok segítő em
bertársunk j óvoltából.
Ezért most itt is szeretnénk kö
szönetét mondani a polgármes
teri hivatalnak, a Református Hi
tünkért Alapítványnak, a Műve
lődési Központnak, magánsze
mélyeknek, és azoknak a kedves
szülőknek, akik a gyermekek odaés hazaszállításában segítettek.
Némethné Szűcs Erzsébet
a Nőszövetség elnöke
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Sok mindent beszélnek
az emberek
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folytatás a 4. o ld a lró l

Ilyen dolgokra mindig kell,
hogy legyen pénz.
-A pénzről beszéltünk. Ké
rem, hogy Majkról is szóljon
néhány szót! Elkezdődtek a
millecentenáriumi ünnepsé
gek a maguk rendezvénysorozatával. A megnyitóra
volt aki kapott meghívót a ve
zetők közül és volt aki nem.
Lehet, hogy ez csupán vé
letlen, vagy csak a kiválasz
tottak kaptak?
-Nem tudom, ezt nem
tőlem kell kérdezni.
-Azt beszélik az emberek,
hogy augusztus 20-a nem
Majkon lesz megrendezve. Ne
tán azért, mert a lakosság
nem vigyáz kellőképpen a mű
emlékegyüttesre ?
-Nem, erről szó sincs, mert
a város lakói nincsenek kire
kesztve Majkról. Arról van
szó csupán, hogy a millecen
tenáriumi ünnepségekre min
denki kimehet, és ízlése sze
rint választhat magának
programot. Arra már nincs
pénze a városnak, hogy au
gusztus 20-án ott külön ren
dezvényt tartson.
-Tehát ismét a pénznél
vagyunk. Képviselő úr, köszö
nöm, hogy volt olyan szíves,
hogy elfogadta a felkérésemet
nyilatkozattételre, köszönöm
a türelmét.
Diószegi Gáborné
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ
FRANKFURTBAN
OROSZLÁNYI SIKER!
Legutóbbi számunkban
hírt adtunk arról, hogy a
Frankfurtban megrendezett
Nemzetközi Ifjúsági Ta
lálkozóra két oroszlányi fiatal
indult; Gulyás Tamás és
Zsíros Zoltán.
A találkozó 3 napig tar
tott, és szép sikerek szület
tek. Zsíros Zoltán távolugrás
ban első helyezést kapott,
magasugrásban második he
lyezést ért el.
Szép teljesítményéhez
gratulálunk!
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folytatás a 2. oldalról
“Szerettem rajzolni már
gyermekkoromban is, és
amikor kicsinyek voltak a
gyermekeim. Ha meséltem,
mindig kérték, hogy rajzoljam
le a mesealakot.
Aztán már később nemi
gen értem rá rajzolgatni a sok
munka mellett. 1984-ben
megbetegedtem. Agyvérzést
kaptam, és lebénultam. Még
gondolkozni se tudtam, mert
az agyamat is érte a bénulás.
Ott az ágyban próbálgattam
mozgatni kezeimet, lá
baimat. Váltott vízzel
szaunáztattam a lebé
nult tagjaimat. Végte
lenül
elkeseredtem,
mert azt hittem, hogy
ebből a nyomorúságból
meggyógyulni sohasem
fogok.
Aztán Irénke, a
nővérem meglátogatott,
és hozott egy rajztöm
böt, meg ceruzákat, és
rám parancsolt, hogy
“rajzolj”!
Szót fogadtam neki. Elő
ször az éjjeliszekrényen lévő
virágcsokrokat, aztán a be
tegtársaimat, később pedig
Tatabánya látképét, amint
azt a szanatórium ablakából
láttam, próbáltam lerajzolni.
Közben folyton imádkoztam,
hogy Isten adjon erőt a gyó
gyuláshoz, és a rajzoláshoz.
Később Sopronba kerültem
szanatóriumba, ahol villanyozták a lebénult tagjaimat.
Egyre jobban kezdtek mo
zogni a végtagjaim, és én egy
re inkább belejöttem a raj
zolásba. A kórteremben már
kiállítást is rendeztem a képe
imből, nem kis örömére a ke
zelőorvosaimnak és betegtár
saimnak.
Amikor a bénulásból talp
ra álltam, Irénke elhívott a
képzőművészeti szakkörbe,
ahol Zámbó Kornél tanár úr
örömmel fogadott.
O tanácsolta, hogy folytas

sam amit elkezdtem, és fes
sem meg mindazt, amire a
legszívesebben emlékezem.
Bíztatott, hogy próbáljak olaj
jal festeni. Aztán szinte min
den ment magától.
Itt születtem Oroszlány
ban, ebben a faluban nőttem
fel. Szerettem mindig a falusi
életet. Ezért a legszebb, leg
kedvesebb élményeim a fa
lumhoz kötődnek. Ezért örö
kítettem meg a mi falunk éle
tét.”

Hozzá kell tennem, hogy
nem is akárhogyan. Mert Ilonka képein él a falu.
Mozgalmasak, életörömet
sugárzóak, és tiszta színűek.
Valóban olyan ember igaz
szeretetét tükrözik, aki úgy
kötődik a falujához, miként
gyermek a szüleihez, test
véreihez, és a szülői házhoz.
Ezeknek az alkotásoknak
sokkal nagyobb megbecsülés
járna, semmint a világ szeme
elől elzártan létezni, s a fele
dés homályába merülni. He
lyük a Falumúzeumban len
ne, ahol állandó kiállító ter
mekben gyönyörködhetnének
bennük a látogatók.
Jóllehet, Ilona asszony
nem válna meg szívesen a ké
peitől, hiszen minden egyes
alkotása az életének egy-egy
részét foglalja magába, de olajnyomatban igenis szük
séges lenne a leképezésük, és
közkinccsé tételük, hiszen a
falunak az egész törté-
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Bandika a jelmezbálon Csizmás Kandúrnak
öltözik. A dadus néni segít az öltözködésben,
de mikor a farkincát akarja rákötni a
jelmezére, a kisfiú tiltakozik: Nem kell nekem
farkinca! Van nekem sajátom, amit az
apukámtól örököltem!

nelmisége bennük tükröződik.
Ezek az alkotások felbecsül
hetetlen értéket képviselnek
Oroszlány számára.
Ilonkáról
elmondható,
hogy eleven krónikása a régi
falunak. Nem csupán képei
által jeleníti meg a falu életét
és történetét, hanem írások
ban: versekben, epizód leí
rásokban is, melyek által
feleleveníti a falusi hangula
tokat, évszakokról, a hozzájuk
fűződő munkákról, ünne
pekről,
örömökről,
bánatokról.
“Az alkotásban találom
meg minden örömömet,
és hogy alkothatok,
Istennek
köszönöm,
mert tőle kaptam ezt a
nagy ajándékot, az al
kotó erőt és képességet.
Hálás vagyok a nővé
remnek, aki kezembe
adta a rajztömböt és a
ceruzát, s bíztatott a
rajzolásra. Köszönöm
Zámbó tanár úrnak, aki min
den törekvésemben támoga
tott.
Úgy
érzem,
sok
feladatom van még a Földön,
és bár most is beteg vagyok,
de az alkotás éltet, mert min
den megfestett kép új és új
örömöt ad számomra. Szeret
nék segíteni a falumnak. Fel
ajánlottam, hogy készítsenek
fotókat a képeimről, és képes
levelezőlapokként árusítsa a
város és a Tájház, hasznát
pedig fordítsák a Falumú
zeum javára. Azonban még
nem történt semmi ebben a
dologban, pedig nagy szük
sége lenne a Tájháznak az
anyagi támogatásra”.
Megköszönöm a páratlan,
szép élményt, amelyben lá
togatásom során részem volt,
kívánok jó egészséget, és még
sok termékeny, alkotó esz
tendőt.
Trubicza Ágnes

Lacika elhozta otthonról az autóját az óvodá
ba, de amint játszani kezdett vele, kipottyant
a kereke. Tamás leguggolt s megkérdezte:
-Milyen autó ez?
-Problémás autó! - válaszolta dühösen Lacika.
Hí * * * *
Beteg voltam tegnap. Ment a gyomrom- újsá
golja Pétiké.

KFTHETES

Fogyjon le most, kérdezze hogy!
S363-030
A MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR
AUGUSZTUS HAVI
PROGRAMJA
3-án 17.45 Top film
AZ ESKÜDT (16 éven
felülieknek)
6-án 14.00 Napközis mozi
K I N C S K E R E S Ő '
KISKÖDMÖN
6-án 17.45 Top film
MADÁRFÉSZEK
10-én 17.45 Top film
TŰZPARANCS (16 éven
felülieknek)
13-án 14.00 Napközis mozi
ÉGIG ÉRŐ FŰ
13-án 17.45 Top film
KÖZÖNSÉGES BŰNÖZŐK
17-én 17.45 Top film
BŰNBEESÉS IDEJE (16
éven felülieknek)

19-20-án
ÜNNEPI M ŰSOR
az MKK és az USZODA
közötti téren
20-án 17.45 Top film
PAJZS A RÉSEN, AVAGY A
TÖKÉLETES ERŐ

FESS
v e g y iá r u

KERESKEDELMI
KFT.
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. V. 87.
T E L .: 361-002, 364-482

A FESS

A Béke szállón továbbra is változatlanul
kedvezm ényes előfizetéses eb éd !

D IS Z K O N T Ú J

Itt a nyár!
Gyerm ekétkeztetés nyáron is!

ÁRAJÁN LATA:

TOMI kristály
3.6 kg

GASZTRONÓMIA Kft.

599.-

Telefon: 3 6 1 -7 8 1

TOMI kristály
600 gr

118.-

Ecos mosópor
922.4 kg
Quanto öblítő konc.
299.-

1/1

Quantó öblítő konc.
0.25

79.-

Perlux 600 gr

149.-

HUBER FESTEKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
Trinát alapozó
Trinát alapozó
0,75 1
582,- 5 1
3298.Tapéta 10 m
Trinát zománc fehér
11

816,-

399 Ft-tól 827 Ft-ig

T lX co lo r 2.4 kg 688.-

Trinát zománc fehér

Harmonika ajtó 5000.-

FANNI mosogató
4j
406.-

51

Fűrészporos tapéta
33.5 m
890.-

Az ideális titkárnői

EUROHÍVÓ

Esküvők,
rendezvények
kulturált, szé p környezetben.

-40 Üzenet vagy
7800 karakteres
(4 oldalnyi)
memória
-könnyen olvasható
képernyő
(4 sor x 20 karakter)

3786,-

Megbízható,
olcsó
üzemeltetés!

Festés,
mázolás,
tapétázás?

Csak egy
telefon!
362-404

Fax a
zsebében?

Huber Henrik
Fürst S. u. 13.

Igen!
E U R O H ÍV Ó

Könyv
klinika!

m

Mielőtt könyve lapok
ra hullna, mielőtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.

-digitális adatátvitel
- még sok érv mellette

Információ kérhető: S im o n M á ria
* ( 3 4 ) 333-421
EUROHÍV&. 0 6 -5 0 -3 0 7 -0 7 6

eurohívó
Vette az üzenetet?

Könyvkötészetünk
könyveit helyre hozza!

@363-363 TAXI 33 @363-363 TAXI 33 @363-363 TAXI 33 @363-363 TAXI

VÉREBEK ÉS EGYÉB
KUTYAFAJTÁK
Hajdanvolt elemista korom
ban az olvasókönyvünkből ezt
a verset tanultuk:
“Édesanya, édesapa!
Mondjátok meg, mi a Haza?
Tán e ház, amelyben va-.
gyünk?
Amelyben mindnyájan la
kunk,
Ez a haza?
Nem gyermekem, ez csak há
zunk,
De amit itt körül látunk,
Merre földjeink terülnek,
Melyben őseink feküsznek,
Ez a Haza.”
Megtanultuk, és megértet
tük belőle, miért íródott, mit
sugallt, s szavaltuk lelkesen,
iskolában, otthon és ünnepé
lyeken.
A sok hazaszeretettől fűtött
vers között volt még egy, pár
soros, melyet a negyvenes évek közepétől kezdve, négy
évtizedre el kellett felejte
nünk. így szólt:
“Magyar vagyok, magyar.
Magyarnak születtem,
Magyarnótát dalolt a dajka
felettem.
Magyarul tanított imádkozni
anyám,
És szeretni téged,
Drága, magyar hazám.”
Napjainkra eltűnt egy szó a
szótárunkból. E szó pedig a
HAZA.
Ki tudja, vajon hová lett?
Tán az évtizedek követke
zetes agymosásai során vég
képp elfelejtődött? Előfordul
ugyan olyan formában, mint
“hazaszeretet”, vagy “hazafias
nevelés”, ám mint Haza, vagy
mint Hon önálló fogalomként
nem fordul elő manapság.
Helyette viszont van az “Ál
lam” és az “Ország”, amely
már nem ugyanaz. Ez már va

lami más, idegen létező,
amelyhez
egyre
nyugta
lanítóbb fogalmak csatlakoz
nak... úgy-mint: áremelés,
drágaság, ÁFA, adó, vám,
infláció, guberálás, hajlékta
lanság és így tovább.
A külföldön élő magyarok
úgy emlegetik hazánkat, hogy
az “Anyaország”. A külföldre
szakadt hazánkfiai a “Szü
lőföldre” küldték üzenetei
ket. Az elcsatolt területeken
élő magyaljaink számára az
Anyaország a legszebb és
legszentebb fogalom, olyan,
akár az édesanya. Benne gyö
kerezik az anyanyelv, a ma
gyar történelem és kultúra.
Számunkra, akik olyan sze
rencsések vagyunk, hogy sa
ját hazánkban élhetünk, el
képzelhetetlen, hogy milyen
szenvedést jelent egy nemzet
fiainak betolakodónak, ide
gennek, úgynevezett kisebb
ségnek, “etnikum”-nak lenni
saját szülőföldjén. Ok megünneplik a szép magyar szót,
mert számukra olyan, mint a
jó levegő, mint a friss for
rásvíz, mint az illatozó búza kenyér. Nekünk pedig, akik
saját hazánkban élhetünk,
nehezünkre esik azt Hazá
nak, Honnak nevezni?... A
határainkon túl élő magyar
jaink óvják, ápolják, vigyáz
zák az anyanyelvet, és boldo
gok, ha magyar nyelvű iroda
lomhoz juthatnak. Különösen
a székelyek őrizték meg és fej
lesztették
nyelvkincsüket.
Öröm hallgatni az ő gyönyörű
nyelvezetüket, szépszavúságukat. Ezzel szemben nálunk
mit tapasztalunk? A nyelv elparlagiasodását, elsekélyesedését. Gyakran közéleti sze
mélyiségek nyögnek, öö-znek

sooters
REGGEL FÉNYKÉPEZ,
ESTE M ÁR KÉSZ
KÉPEKNEK ÖRÜLHET!
m
óra alatt kidolgozzuk
Önnek színes filmjeit,
®
+adunk 1db 24 exp.
színes filmet ajándékba, holnap reggelre!

!

keservesen, TV-ben, rádióban,
hogy az ember azt hiszi, tán
bíz hasgörcsök is kínozzák
szegényeket. Fiataljaink kö
reiben tapasztalható, hogy
úgy beszélnek, mint akik szé
gyellik magyar anyanyelvű
ket. Amputálják a szavak vé
gét, affektálva, zárt szájjal,
tagolatlan hanghordozással,
argóban beszélnek. Egyre na
gyobb méreteket ölt a jassz és
a trágár szavak használata. A
pornográfia eluralkodott a
nyelv felett is. Ugyancsak
napjainkban divatos az angol
kórság. Fenemód menő-manó
nak számít ifjúsági körökben
az angolkodás, és az amisko
dás. Gyakran nevezik egy
mást Dzsek-nek, Dzsoni-nak,
Csarlinak, Dzsudinak, Dzsuliának. A mai kor név
kórságáról nem is beszélve,
amikor nyelvtörő idegen ne
vekre keresztelik csemeté
iket a fiatal szülők. Hová let
tek a szép magyar nevek? Or
sika, Emőke, Gyöngyike, Ilona, Marika, Piroska, János,
Istók, Kálmán... Vannak he
lyettük Dorothik, Dollyk, Szamanthák,
Alexek,
és
Alexandrák, más nyelvtörő
kacifántok.
Miért kell ez nekünk? Egyetlen más nép sem utánoz
za a magyart, csak a magyar
majmolja örökké az idegene
ket! Mikor lesz végre már iga
zán magyar a magyar? Mikor
nő fel önmagává? Mikor fej
lődik ki végre nemzeti létének
tudata? NEMZETI ÖNTU
DATA? Legyen végre Ma
gyarország ismét HAZA! Ta
láljunk végre haza!
Trubicza Ágnes

Tudjuk, hogy állandó téma
az utóbbi időben. Sajtó, TV a
kutyapiszokkal foglalkozik, s
azzal, hogy taposunk bele, de
hogy ez megszűnjön, vagy
ritkuljon, annak egy célra
vezető módja van, és az zse
bet érint. Márpedig a zsebére
mindenki érzékeny.
Ma a kutyatartást semmi
lyen rendelet nem szabályoz
za és a hiba pont ebből adó
dik. Mert mi a helyzet a ku
tyafronton országos szinten?
Mi van például a kutyaadó
val?
Nem értem, hogy ha a dol
gozókat, s minden állampol
gárt 4-5 adóval sújtanak, sőt
még a csecsemő is adózik
ilyen ínséges időben, pont a
kutyaadó mellékes.
így a kutya szaporodik, ve
le a gond is, mert lehet, hogy
fizetés előtt a gyereknek né
hány nappal vagy a nyugdí
jasnak már nem jut tej vagy
gyümölcs, de a kutya fontos.
Kislakásokban is nagy dogo
kat tartanak -van, ahol kettőt
is- és két ember helyett eszik, pedig tudom, hogy a ma
ma kukázik, de a kutya kell,
mert az már státusszimbó
lum.
Szerintem az őrző-védő ku
tyát is kell adóztatni szerény
térítéssel, de a törzskönyve
zett kutyák után már a
luxusadót tenném kötelező
vé. így csak az tartana
kutyát, akinek valóban szük
sége van rá, vagy meg tudja
fizetni. Anyagilag sem lenne
mellékes, mert jelentős Öszszeget biztosítana szegény
országunk számára.
Menczel Etelka

nyomtatvány,

Július - Augusztus
FÜZETVÁSÁR
és más iskolai felszerelések,
füzetcsomagok kedvező áron
kaphatók!
Nálunk a pénze többet ér!
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TETT, MELY SZÍVEKET DOBOGTATOTT MEG
Rákóczi emléktábla avatás Majkon
A rnajki millecentenáriumi ren
dezvények méltó koronája volt az a gesz
tus, melynek az Oroszlányi Rákóczi Szö
vetség jóvoltából tanúi lehettünk július
24-én délután fél ötkor.
Az 1995. augusztus 17-én alakult
szövetség megvallott célja II. Rákóczi Fe
renc emlékének megőrzése. Az alkalmat
a Majkon megrendezett honfoglalás 1100
éves évfordulójának ünnepi rendezvénysorozata szolgáltatta, az emlékhely ki
választását pedig a fejedelem és a kamalduli szerzetesek közötti meghitt lelki
kapcsolat magyarázza.
A csodálatos ünnepség a majki to
ronyban megszólaló tárogató hangjával
kezdődött.
Az avatóbeszédeket Makrai, Nándor,
az Oroszlányi Rákóczi Szövetség tagja,
valamint Selmeci Elek, az Országos szö
vetség alelnöke tartotta. Pusztai Péter
színművész Mikes Kelemen 63. levelét
olvasta fel, melyben a hűséges barát feje
delmének haláláról számol be. Ezt
követte az emléktábla leleplezése, a ko
szorúzás és a Mészáros család által az
oroszlányi szövetségnek adományozott
hímzett zászló és zászlószalag átadása. A
zászlóanya tisztét Mészáros Pálné látta
el. A ceremóniának üde színfoltot kölcsö
nöztek a Csallóközből és a megyéből
részt vevő kiscserkészek.
A fesztivítást, melyben természetesen
felcsendült a Rákóczi-induló is a helyi bá
nyászzenekar előadásában, a dr. Ladocsi
Gáspár sebargai címzetes püspök, kato
nai ordinárius celebrálta tábori mise
zárta.

valósításához. Az én elképzelésem bizo ládnak a csodálatosan szép, hímzett
nyult a legelfogadhatóbbnak. Jegyző zászlóért és zászlószalagért, amivel meg
könyve foglaltuk, és elkezdtük a munkát. ajándékozta az Oroszlányi Rákóczi Szö
- Merész vállalkozásnak tűnik, ha a vetséget.
szűkös anyagi lehetőségekre
gondolunk.
TISZTELETTEL EMLÉKEZÜNK
- Nézd, ha csak arra gon
II. RÁKÓCZI FERENC
doltunk volna, bele sem kez

(1676-1735)
dünk. Tisztában voltunk a ne
FEJEDELEMRE,
AKINEK SZÍVE A
hézségekkel.
KAMALDULI RENDNÉL
Tudtuk, a cigánykodás is
TALÁLT NYUGODALMAT.
elkerülhetetlen, de bíztunk
HONFOGLALÁSUNK
1100.
abban, hogy lesznek, akik
ÉVFORDULÓJÁN
mellénk állnak a nemes ügy
AZ UTÓKORNAK ÁLLÍTOTTA:
érdekében.
- Mondanál néhány szót a
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
OROSZLÁNYI SZERVEZETE
támogatókról, segítőkről?
- így hirtelen fel sem
tudnék sorolni mindenkit. Az
viszont biztos, hogy senki sem
Idézet, Makrai. Nándor avatóbeszédéből:
utasított vissza.
Úgy érzem, valamennyien „Mi, az Oroszlányi Rákóczi Szövetség tagjai, akik
szívügyüknek tekintették az igaz szívvel és lelkesedéssel elképzeltük ezen em
emléktáblát. A felsorolás nem lékhely létesítését, a magyarság együvé tartozásá
lesz teljes. Elnézést kérek nak szent ügyében bízva állítunk emléket keserves,
azoktól, akik esetleg kimarad de dicsőséges történelmünk halhatatlan alakjá
nak. Köszönettel tartozunk nak."
Székely Antal polgármester
- Nem szeretnék ünneprontó lenni.
nek, aki az első pillanattól mellénk állt.
A városi képviselő-testület két tagjától Mégis megkérdezem. Történt- e valami,
Huber Antaltól és Varga Jánostól hat ami esetleg bántott, netalán hiányérzetet
okozott?
hatós támogatást kaptunk.
- Igen. A városi értelmiségtől és a
A márványtábla beszerzésében dr.
Horváth József, Tatabánya alpolgár képviselő-testület részéről nagyobb ér
mestere segédkezett. Köszönet illeti a deklődést vártam volna el. Kevesen vol
Süttői Kőfaragó Kft.-t, az Országos Mű tak.
Pedig, aki akart, az megtalált minket
emlék-felügyelőséget, valamint a Hadtör
téneti Múzeumot, mely korabeli zászló külön meghívó nélkül is. Például köz
ismert politikusunk, Katona Tamás, Bu
kat bocsátott rendelkezésünkre.
És ne feledkezzem meg a polgármes dapest I. kerületének polgármestere.
Az események alkalmából beszélget
tünk az ünnepség szervezőjével, Makrai teri hivatal szervezési osztályáról, külö Még koszorút is helyezett az emléktábla
Nándorral, az Oroszlányi Szövetség nösen Péter Melittáról, aki mindig alá.
- Nándi bácsi, mit éreztél, amikor vá
szívesen segített. De hálával tarozunk az
tagjával.
- Nándi bácsi! Mikor fogalmazódott MKK munkatársainak is szolgálatkész gyad beteljesülni láttad?
- Nem is tudom. Azt viszont láttam,
meg először a Rákóczi-emléktábla elhelye ségükért. Szövetségünk nevében köszönetünket tolmácsolom a Mészáros csa hogy sokan könnyeztek. Megható volt.
zésének gondolata?
Úgy érzem beloptuk magun
- Az emléktábla-avatás
kat az emberek szívébe, és ez
ZÖLD ÖTLET?!
gondolata áprilisban merült
az esemény méltó befejezése
fel a szövetség szokásos havi
HOL VAN AZ A ...?
volt a majki millecentenáriu
összejövetelén. Megbeszéltük,
mi rendezvényeknek.
ISMÉT LOS ANDINOS
hogy próbáljunk ötletet adni,
konkrét javaslatokkal hoz
Lejegyezte:
CSILLEBÉRCEN AZ IFJÚ KÉPVISELŐK
zájárulni az esemény meg
Wiesenmayer jíoltán
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O RO SZLÁNT - A KELTÉTÁG O TT VÁR O S
A komáromi felüljáró sem volt adaptálható
Oroszlány kertvárosi területe a bányászok
védőszentjéről elnevezett Borbála-telep min
dig is mostoha gyermeke volt a városnak, ami
leginkább a rapszodikus áramszolgáltatásban,
a közutak elhanyagolt állapotában nyilvánult
meg. A két városrészt a pályaudvar és a szén
osztályozóhoz vezető vasúti sínek választják
el, amelyen jó három évtizedig gyalogos fe
lüljáró vezetett át a város központjába. 1994
decemberében lebontották, ezzel szinte elvág
va egymástól a település két felét: két sorom
póval ellátott vasúti átjárón a telepen lakók
nagy része gyalogosan jelentős kerülőre kény
szerül. Akik a rövidebb utat választják, a vago
nok közötti átbujkálással az életüket teszik
kockára. Kétes öröm az ürömben, hogy a szénszállítások visszaesésével a csaknem kihalt
rendező-pályaudvaron ritkán tolatnak teher
vagonokkal.
A MÁV tulajdonát képező, életveszélyessé
vált, korrodált tartószerkezetű, töredezett
lépcsőfeljárót a Közlekedés Főfelügyelet enge
délyével a vasút üzembiztonsága érdekében
szerelték le. Oroszlány város önkormányzata
és a MÁV Budapesti Üzleti Igazgatósága a
bontási engedély alapján kinyilvánította, hogy
ők is ideiglenesnek tekintik a gyalogos kapcso
lat megszűnését. E kedélyeket érthetően bor
zoló esemény az önkormányzati választási
kampány közepén történt, s legfeljebb arra
volt jó, hogy néhány induló beépítse a válasz
tási ígéretei közé a helyreállítás forszírozását.
Az új hivatalvezetés megállapodott a MAVval, hogy megtervezteti és engedélyezteti az új
szerkezetet, ami 1995 folyamán meg is történt.
Mindkét fél szűkös anyagi helyzete miatt a
város a MÁV érdekére is hivatkozva,
ragaszkodott az újjáépítési költségek meg
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Újabb vagyonunk tűnik el? “Zöld tömb”sokan csak így ismerik. Valamikor szép volt, és
ami még fontosabb, rengeteg embernek adott
otthont. Adhatna ma is, ha nem olyan vállal
kozókat keresnének “honatyáink”, akik pusz
tán a bevételi lehetőséget keresik.
Régóta dédelgetünk egy tervet, de hiába
vártuk a pályázat kiírását a “zöld tömb” hasz
nosítására. Azért az ötletet közreadom, hátha
valakinek szemet szúr és elgondolkodik rajta.
Adva van egy kormánytámogatás a nagycsaládosok részére: 3 gyermek esetén 2,2 mil
lió forint. Számoljunk együtt. Ez az összeg 30
család esetében 66 millió, ebből az összegből
30 db 100 m2-es lakás kialakítása 36 millió
forint (egyenként 1,2 millió); marad az épület
egyéb munkáira 30 millió Ft., melybe a kom
fortosítás is belefér. Hozzáteszem, hogy kia
lakítható lenne 5-10 szolgálati lakás a majdani
(reményeink szerint) bírósági alkalmazottak
részére, hiszen hely az volna bőven. Jelentős
munkabér-megtakarítást lehetne elérni a 30
család férfitagjainak szak- és segédmunká-

osztásához - a tárgyalások hosszan elhúzód
tak. A MÁV végül arra tett ígéretet, hogy a kb.
25 millió forintra becsült költségekhez 1998ban hozzá fog járulni. Ezután, legalább is a
helyi nyilvánosság számára, hosszú hallgatás
következett. Nemrégiben dr. Sunyovszki Ká
roly, Borbála-telepi képviselő kérdezett rá a
fejleményekre egy testületi ülésen. Zentai Jó
zsef, a Települési Osztály csoportvezetője arról
tájékoztatott, hogy folyamatosan keresik a
végleges megoldást, a vajúdás oka a pénztelen
ség. Ez év tavaszán tudomásukra jutott, hogy
a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal kor
szerűsítése miatt elbontják a komáromi felül
járót, amit a Győri Pályagazdálkodási Fő
nökség ócskavas áron hajlandó eladni. A
korábban szétszerelt tatai kicsinek, ez pedig
öregnek bizonyult; és a hídvizsgálat ered
ményeként csak ideiglenes beépítésre lenne
alkalmas, áthelyezése és kijavítása közel
annyiba került volna, mint egy új kivitelezése.
Ezután tett ajánlatot a MÁV Hídépítő Kft.,
hogy a korábbi költségbecsléssel ellentétben,
kb. 15 millió forintért vállalja az új gyalogos
felüljáró megépítését, bontott szerkezetekből.
Az ajánlat rendkívül kedvező, de Oroszlány
önkormányzatának még ennyire sem futja
szegényes anyagi lehetőségeiből. Most minden
a MÁV Rt. vezetőségének döntésén múlik: hoz
zájárul- e két évvel korábban a jó lehetőség
megragadásához? Ha nem, akkor 1998-ra a
15-ből 30 millió lesz, ami senkinek sem lenne
jó. Sem az önkormányzatnak, sem a MAV-nak,
de legfőképpen nem a sínek között szabályta
lanul közlekedőknek. Eddig még nem történt
baleset...
Forgács József
jából, melyet ők a saját lakásaik kialakítása
érdekében természetesen díjmentesen vé
geznének. Az érvényben lévő támogatási ren
delet nemcsak családi házra adja a támogatást
(ellentétben az OTP alkalmazottainak ál
lításával!). Saját tőkének minősülne maga az
álló épület (mert nem hiszem, hogy csak 100
ezret ér) plusz a terület, amin a házszerű falak
állnak, hiszen egy központi helyen lévő terület
m2-enkénti ára kb. 8000 Ft/m2. A minisztéri
umban jó ötletnek tartanák és segítenének is a
nagycsaládosok házának kialakításában és
ehhez kapcsolódó engedélyek beszerzésében.
Hát ennyi a régóta dédelgetett terv. Azt
mondják, hogy kár ilyesmin gondolkoznom. De
mindig az jár a fejemben, amit jó szívvel java
solok mindenkinek, hogy “gondolkodom, tehát
vagyok”.
Könyörgöm: ne tegyük tönkre nagyapáink
és nagyanyáink által ránk hagyott értékein
ket! (Lásd még a régi strandot!) Próbáljuk
megmenteni gyermekeinknek, ahogy azt a mi
szüléink is tették. Ha valakinek felkelti az ér
deklődését a terv, szívesen állok rendelke
zésére.
Kontó Attila
NOÉ helyi elnöke
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Gyermek és Ifjúsági
önKormányzat
nevet választott a testület
Mint arról a KÉTHETES is
beszámolt, városunkban is
megalakult a gyermekönkor
mányzat. Az országban már
több, mint húsz településen
létezik ilyen szervezet, me
gyénkben még Bábolnán. A
választott testület a nyáron
megkezdte munkáját. A Ge
neráció Gyermek és Ifjúsági
Alapítvány valamint a Nem
zeti Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa pályáza
tain nyert támogatás lehe
tővé tette, hogy ez a kezdet
kellemes körülmények között
teljen.
Sári Katalin{ 15) polgármester kisasszony vezeté
sével és Modrián Vilmos va
lamint Gogh Zoltán (felnőtt
segítők) irányításával a tes
tület és a választást segítő di
ákok július 13-án jó hangulat
ban bevonultak a csillebérci
táborba. Feladatként állítot
ták maguk elé saját szerve
zeti szabályzatuk megal
kotását, a bizottságok felál
lítását, munkatervük összeál
lítását.
A munkát szekciókra oszt
va kezdték meg. Saját maguk
által kialakított napirendben
a feladatok megoldása és a
szabadidős programok váltot
ták egymást. Jellemző, hogy
délelőtt, délután, sőt este is
sort kerítettek egy kis eszme
cserére. A Csillebérci Nem
zetközi Ifjúsági Tábor ideális
környezetet biztosított e tevé
kenységhez. Egy hét eltelté
vel a szekcióban kialakított ajánlásokat testületi ülésen
tárgyalták meg az ifjú képvi
selők. Legelsőként egyetértet
tek abban, hogy feladatuk
korosztályuk érdekeinek, jo
gainak védelme, javuk szol
gálata. Ezek eszközeit szán
dékozzák megkeresni és al
kalmazni.
A szervezeti és működési
szabályzat érdekes pontja az,
mely az alpolgármester vá
lasztását tette lehetővé. Erre
is a tábor utolsó napján meg
tartott testületi ülésen került
sor.
folytatás a 8. oldalon

MAJK1 M IIII CIN TIH ÁtIU M
OROSZLÁNY VÁROS RENDttÉSÉtEN
BESZÉLGETÉS SZAKÁCS KATALINNAL,
A M AiKI RENDEZVÉNYEK FŐSZERVEZŐJÉVEL
Akik több-kevesebb rend
szerességgel látogattak el
Majkra a millecentenáriumi
rendezvények
alkalmából,
gyakran láthattak feltűnni

egy örökmozgó, nagy szemű,
szőke hajú, középtermetű höl
gyet. Az operagála befe
jezésekor nem hiába kérte
meg Gregor József művész úr,
hogy fáradjon a színpadra, és
adta át virágcsokrát kö
szönetképpen Szakács Kata
linnak, “aki nélkül az előadás
nem jöhetett volna létre”.

A
budapesti Harmónia
Stúdió Bt. munkatársa hiva
tásánál fogva műveli szerte az
országban a legkülönfélébb
rendezvények szervezését.
- Kedves Katalin,
szólna-e
arról,
hogy mivel fog
lalkozik a Harmó
nia Bt. és mi egy
szervezőnek a szűkebb értelemben
vett feladata?
- Hivatásunk a
különféle színvo
nalas
művészi
rendezvények, előadások szerve
zése. A szervező
komplex feladat
kört lát el. Nem
tudunk részfela
datok elvégzésére
külön embert fog
lalkoztatni.
Ezért
rendkívül
fontos számunkra
a hatékony együttműködés
megbízóinkkal.
Ezenkívül hasz
nosítjuk a modern technika
adta lehetőségeket, és igyek
szünk gyümölcsöztetni a
hosszú évek során tisztessé
ges munkával elért szemé
lyes kapcsolatainkat a mű
vészvilágban.
- Hogyan került kapcsolat
ba a polgármesteri hivatallal,
és mikor kezdte a munkát?

O PsRAG ÁLÁ
A majki rendezvények
fénypontját kétségkívül az operagála jelentette. A világ
járó művészeket felsorakoz
tató előadás kirobbanó sikert
aratott. A mintegy ezer főre
tehető nézőközönség önfe
ledten tapsolhatott a műem
lékegyüttes udvarán. Az
opera és operett műfajának
nagyjait megszólaltató éneke
sek -valljuk meg- a szokásos
nál nehezebben oldották fel a
görcsös hangulatot. Noha az
időjárás kegyes volt, az opera
áriák fogadtatása kissé hű-

vösre sikeredett. Talán a szo
katlan környezet vagy talán a
szúnyogok bosszantó jelenléte
volt az oka? Tény, hogy a vi
lághírű basszus, Gregor Jó
zsef mozdulata (éneklés köz
ben nemes egyszerűséggel
végzett egy csapással a nya
kán rakoncátlankodó rovar
ral) feloldotta a feszes hangu
latot. Utána már csak az önfe
ledt jókedv, a felszabadult
élvezet maradt. Mindezt vi
lágsztárok
szolgáltatták:
Csavlek Etelka, Kincses Ve
ronika, Péter Anikó, Berkes

- A hivatal keresett meg. A
szervezés érdemben húsvét
tájékán kezdődött. Mivel több
javaslat hangzott el, össze
hangoltuk a kívánalmakat a
lehetőségekkel. Jóllehet nem
domináns egy nagyszabású
rendezvénysorozat alkalmá
val, mégis figyelembe kell
venni a pénzügyi vonat
kozást. Továbbá felmérjük a
helybéli közönség igényeit, a
város érdeklődési körét. Ezen
kívül a barokk környezethez,
a gyönyörű majki műemlék
együttes mítoszához méltó,
népszerű műfajok jöhettek
számításba. Számoltunk az időjárás kockázatával is. Biz
tonsági megoldást dolgoztunk
ki. Csak ezután kezdtük meg
a szervezést. Ország-világ előtt kellett megmutatnunk
mire képes a város. Találnunk
kellett egy zenekart, mely aránylag rövid idő alatt képes
lesz egy magas színvonalú előadást biztosítani, megtalál
ni azt a műszaki és szervező
gárdát, amely szerény keretek
között ugyan, de képes lesz a
Magyar Operaház színpadát a
műemlékegyüttes udvarára
varázsolni. A fellépő művé
szekkel folyamatosan egyez
tettünk, és csak ezek után
került sor a műsorfüzet kiny
omtatására.
- Megfelelő támogatást ka
pott az oroszlányiak részéről?
- Azt tapasztaltam, hogy az
János, Csák József, Gregor
József, a Magyar Állami Operaház magánénekesei. A
Tatabányai Szimfonikus Ze
nekar, Nagy Ferenc karnagy
(Magyar Állami Operaház)
irányításával biztosította a
színvonalat. Nem feledkez
hetünk meg a gálaest hátte
rében maradt, de nagyon fon
tos szereplőjéről sem. Hüttner
Kálmán, köszönjük a kiváló
hangosítást! E nélkül nehezen
ment volna.
Kedves olvasók! Fogadják
olyan szeretettel a művészek
aláírását, mint aminővel ők
adták.
Wiesenmayer Zoltán

oroszlányiak magukénak érezték a rendezvénysorozatot.
Mindenki a maximálisát nyúj
totta. Ereztem, mindenki tisz
tában van azzal, hogy pozitív
módon kell a világ szeme elé
kerülni. Ezért mi is szívesen
vettünk részt olyan dolgok
ban, amelyek nem tartoznak
közvetlenül a szervezőiroda
hatáskörébe.
- Érezte- e a munkája so
rán, hogy holtpontra jutott,
nincs további
- Nem éreztem. Ha hisz az
ember abban, amit csinál, ak
kor nincs holtpont. Különben
is, ha akadtak problémák, az
itt lévő kollégák biztosították
a megfelelő hátteret, s ez po
zitív módon pulzált. Hit és
összetartó erő működött min
den szervezőben.
- Most, hogy véget ért a ren
dezvénysorozat, elégedett a
szervező?
- Igen. És kimondhatatlan
örömet érzek, hogy a több év
százada álló falak között a
programok ekkora sikert arattak. Ezt szavakkal ki sem
lehet fejezni. Még egyszer kö
szönet és hála az oroszlányiak
segítségéért. Jelképesen sze
retnék fogalmazni: nemcsak a
karmestert és a szólistákat
illeti a dicséret, hanem min
denkit a zenekarból egészen
az utolsó kórus-tagig.
- Köszönöm a beszélgetést.
Wiesenmayer Zoltán
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KÉTHETES

Ismét Los
Augusztus 3-a jeles nap
ként vonul be a majki év
könyvbe.
Az üdülőközpont területén
dolgozó
gondnok-házaspár
hozzászokott a forgalomhoz.
A hajdani kamalduli remete
ség több száz látogatót vonz
naponta, s az idegenvezető fe
ladatot is ellátó Kulcsár Emil
bácsi és neje, Eta néni hihe
tetlen odaadással, töretlen
lelkesedéssel mesél a múltról
a vendégeknek. Érdekes, igaz
történeteket hallhatnak a
turisták a fehércsuhás, néma
szerzetesekről, szigorú-szent
fogadalmakról, a grófi csa
ládról.
Majkpuszta, ez az Orosz
lánytól néhány kilométerre
fekvő település Magyarorszáágon egyedülálló történetével.
Nem csoda hát, hogy a vi
lágörökség listáján 11. helyet
elfoglaló műemlék-falucskába
szívesen térnek vissza az em
berek másod-, harmadízben
is.
Szombaton még a szoká
sosnál is nagyobb volt a sür
gés-forgás. Szabadtéri színpa
dot ácsoltak, székeket pa
koltak, hangosítottak. A “Maj
ki nyár” rendezvény-sorozat
keretében immár 6. alkalom
mal megrendezésre kerülő
Los Andinos koncertre ké
szülődtek.
Fél nyolckor piros ponchós
férfiak lépnek színpadra. Dél
amerikai hangszereken -charango, quena, sicu- megeleve
nített chilei, bolíviai dalla
moktól visszhangzanak az
ódon falak. Az akusztika fan
tasztikus. Az együttes két éve
bővült tánckarral. A koreog
ráfia tökéletes. Az együttes
vezetője az előadást összekötő
szövegekkel gazdagítja. Meg
tudjuk, melyik szám milyen
motivációkból keletkezett, s a
számunkra oly különös andoxi táncok lépései mögött
milyen érzelmek rejlenek. Az
eredeti népviseletben előadott
táncok, s a szokatlan (aymara, kehua) nyelvű énekek
szinte elvarázsolnak.
A siker nem marad el. A
lelkes közönség háromszor is
visszahívja a szórakoztató
művészeket. A tapsban benne
van a köszönet, az elismerés s
a biztatás: zenéljetek, zenél
jetek, mi jövőre is várunk ben
neteket!
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Beszélgetés
Tárnok Ákossal a
zenekar vezetőjével

- A Los Andinos 1982-ben
alakult. Egészen véletlenül,
az osztrák TV-ben láttam egy
hasonló együttest, s megtet
szett a zenéjük. Székesfe
hérváron élő chileiektől kér
tünk segítséget az indu
láshoz.
A ruhák és a hangszerek
beszerzésénél különösen so
kat köszönhetek Hugó Romero Navarronak.
- Hogy sikerült ilyen magas
fokon elsajátítani a hangsze
rek kezeléséi
- 1989-ben 5 hetet töltöt
tünk el Ecuadorban, 1994-ben
pedig egy két és fél hónapos
út során ellátogattunk Peru
ba, Bolíviába, Chilébe. Ta
nulmányoztuk az ott élő em
berek szokásait, s dalokat ta
nultunk tőlük.
- Ami a közeljövőt illeti ter
veztek hasonló “gyűjtőutat”?
- Igen, 1997-ben szeret
nénk néhány hónapot eltöl
teni az Andok vidékén, még
többet tanulni, fejleszteni ze
nei képességeinket.
- Itt Majkpusztán hatalmas
sikert arattatok. Máshol is ha
sonló a fogadtatás?
- Igen, örömmel mond
hatom, hogy nagyon sok hely
re hívnak bennünket. A ze
nélés a főfoglalkozásunkká
vált.
- Úgy tudom, több elismerő
díjjal jutalmazták tehetsé
geteket. Pontosan melyek ezek?
- 1985-ben elnyertük a
Kaláka Nemzetközi Folk
lórfesztivál nagydíját. 1988ban a Ki mit tud? közönség
díját vehettük át, 1992-ben
pedig a Magyar Művelődési
Intézet Nívó-díjat adományo
zott nekünk. Persze, az igazi
elismerés, mikor látjuk, hogy
a közönség együtt él a zené vei, dobolja a ritmust, élvezik
a játékunkat.

Júliusban ismét a MagasTátrában járt a gimnázium
tanulóinak egy csoportja. Töb
beknek már ismerős volt a táj,
de sokan most jártak itt első
alkalommal. A program en
nek megfelelően úgy lett meg
szervezve, hogy mindenki jól
járjon, voltak kihagyhatatlan
túrák, de volt mindenki szá
mára új, ismeretlen út is.
Az időjárás idén nem fo
gadta kegyeibe a tú
rázókat, több

alka
lommal a szintkülönbségek mellett még az
esővel, széllel, hideggel is meg
kellett küzdeni. Mindezek el
lenére minden kitűzött célt
sikerrel teljesítettek az arra
vállalkozók.
Eljutottak többek között
a Zöldtavi-menedékházhoz, amely a Magas-Tátra legkeletibb menedék
háza. Bár csak 1551 m
magasan van, de aki
ide el akar jutni, an
nak előbb a Lomnicicsúcs alól fel kell mászni 2000
m fölé, majd onnan egy mere
dek lejtőn leereszkednie a
Zöld-tó völgyében lévő ház
hoz.
Jártak a Rysyn, amely
2499 méteres magasságával a
legmagasabb, turisták által
megmászható hegycsúcs a
Tátrában. Érdekessége, hogy
éppen a Szlovák-Lengyel ha
táron található, így ez a csúcs
Lengyelország legmagasabb
csúcsa.
Idén sem maradhatott ki a
programból egy kirándulás a
Szlovák Paradicsomban. A
Magas-Tátrától délre talál

Lovasi Andrea
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ható ez a terület,amely isko
la példája a víz felszínformáló
képességének. A táj képe a
szelídebb lejtésű patakvöl
gyektől a vadul zúgó, romboló
vízesések vájta szurdokokig
igen változatos. A csapat egy
ilyen szurdokot járt végig. A
rendkívül vadregényes úton
hol láncokba kapaszkodva,
hol létrákon mászva, hol fa
rönkökön egyensúlyozva kel
lett előre jutni a cél, a patak
forrása felé.
Az út kétségkívül legna
gyobb kihívást és egyben
legnagyobb élményt je
lentő eseménye az utolsó
nap volt. 6 szerencsés
kiválasztottnak lehe
tősége nyílt, hogy he
gyi vezető kíséretében
felmásszon a 2654 m magas
Gerlaehfalvi-csúcsra, amely
Szlovákia és az egész Kárpá
tok legmagasabb csúcsa. A
sportteljesítménynek is beillő
úton, amelyet a rendkívül
erős szél és a hideg még job
ban megnehezített, ja
varészt szik
1a -

f al ó n
mászva
kellett
elérni a célt. Bár az út alpin
ista szemmel csak 1-2-es
nehézségi fokozatú volt (létez
nek 7-8-as nehézségű utak is),
azért az út végén mindenki
egy kicsit már hegymászónak
érezhette magát.
Összességében mindenki
élményekben gazdagon utaz
hatott haza. Többen fogadkoztak, jövőre ismét nekivágnak,
hogy új kihívásokat keresse
nek maguknak.
Gogh Zoltán
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Ha hetente felszabadítanának,
Gyilkolnának érted ontanák önnön vérüketEs naponta megváltanák a világot helyettedEs óránként megfeszülnének,
csakhogy szabad legyen a lélekEs percenként törölnék arcod gyalázatát;
Mondd, vennél- e fáradságot,
hogy számolj végre önmagaddal?
Leráznád a lélekölő gyávaságod?

i
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AKKOR MOST VÉGÜL IS
JÓBARÁT A TÉVÉ?
Hát persze, csak tudni kell
bánni vele.
Úgy van ez, mint a kiskutyá
val. Az mindig kinézi a szád
ból a falatot, amíg látja, hogy
te eszel -még akkor is, ha már
degeszre ette magát- és majd
kipukkad. Ha jól szereted a
kutyádat, akkor nem adsz ne
ki többet, nehogy baja legye,
így van ez a tévével is, meg
kell tanulni válogatni és ha
úgy alakul, a kikapcsoló gom
bot megnyomni.
A következő teszt segít neked
abban, hogy megtudd, hogy is
állsz ezzel a dologgal:

persze, mindig
gyakran
néha
nem

3
2
1
0

5. Szoktál beszélgetni vala
kivel arról, amit a tévében
láttál?

igen, sokszor
néha
nem

1
2
3

6. Hány dolgot tudsz mon
dani, ami fontosabb neked
a tévénél? írd fel!

egyet
kettőt
hármat
négyet

3
2
1
0

1. Szoktál tévét nézni?

igen, gyakran
néha
nem

2
1
0

2. Mennyit nézel tévét?
4 órát naponta
3

kb. napi 2 órát
napi 1 órát
egyszer egy héten

2
1
0

3. Mikor kapcsolod be a
tévét?

nálunk mindig megy a tévé 3
ha éppen nincs más dolgom 2
a kiválasztott műsornál
1
4. Nálatok
este a tévé?

megy otthon

CSAK EGY GYEREK?

A pontszámod:

Értékelés:
1-8
Te már tudod, mit je
lent okosan használni a tévét.
Csak így tovább!
9-12
Számodra kezd fon
tossá válni a tévé. Ne hagyd
magad!
13-17 Te túl sokat nézel té
vét. Próbáld ki, hogyan tudod
másképp eltölteni a szabad
idődet!

FALVÉDŐ-ről vettük!
Kinek mondja Carnegie úr?

A felnőttek
alapvetően
szülők-ráhatásai
formálják
ki azt, ho
gyan tekint
majd a gyer
mek önmagára
és az őt körülvevő világra.
Milyen könnyen elfelejtjük,
milyen is volt gyereknek len
ni! A gyermek is egy önálló
lény,de a felnőttek előítéletei
nélkül.
Nyitott, bizalommal telt, be
fogadni vágyó lélek.
Mit töltesz bele: türelmetlen
séget, haragot, gyűlölködést,
mérget - vagy tiszta érzése
ket?
Próbálj megállni egy percre
és gondolj vissza a gyermek
korodra!
Ha tiszteled a
gyermekedet,
magadat is tiszteled
őbenne! A biztonság
bizalmat és örömöt ad!

HÉT SZABÁLYA CSALÁDI
ÉLET BOLDOGABBÁ
TÉTELÉRE
©
Ne légy zsörtölődő, házsártos és zsémbes.
©
Ne akard túlszár
nyalni házastársadat. “A
másokkal való érintkezésben
legelőször azt kell megtanul
nunk, hogy hagyjuk a maguk
sajátos módján boldogulni az
embereket.”
©
Ne bírálgasd élettár
sadat.
0
Becsületesen érté
keld élettársad jó oldalait.
©
Ne sajnálj apró fi
gyelmességeket a feleséged
től.
©
Légy udvarias.
©
Semmiféle téren ne
légy tudatlan a házasságban olvass el egy jó könyvet a
házasság nemi vonatkozása
iról.

A

J

“8 óra munka, 8 óra pihe
nés, 8 óra szórakozás...”
Az ismerősen csengő sorok
nem a mai valóságot tükrözik.
A legtöbb magyar családnál ugyanis luxusszámba megy,
nemhogy a napi, de a heti 8 óra szórakozás is.
Néhány évtizeddel ezelőtt
nem volt gond, hogyan töltsék
az emberek a kikapcsolódásra
szánt időt. Hangsúlyozom az
időt, ami úgy tűnik ma nem
áll rendelkezésre. Hogy régen
hogy csinálták, szinte rejtély.
A helyzet paradox. A háztar
tások nem voltak modernizál
va, nagyanyáink teknőben
mostak, s nem ismerték az Ariel vagy a Biotix mosóporok
fergeteges hatóerejét, az au
tomata mosógépekről nem is
beszélve. A főzés is bizonyára
több időt vett igénybe, mint
ma, hiszen nem sorakozott
mirelit ételek garmadája a
boltok polcain. A gyerekeket
pedig néhány évtizeddel eze
lőtt is kellett nevelni, okítani.
Egyszóval mindenkinek
megvolt a maga kötelessége,
pont úgy, mint ma, mégis,
mintha tartalmasabban éltek
volna őseink.
Az “őseink” természetesen
nem a honfoglaló magyarokat
jelenti. Nem kell évszáza
dokkal ezelőttig visszanyúló
családfát rajzolni ahhoz, hogy
képet kapjunk arról a “másik
világról”, melyben lehetett jó
kat focizni a grundon, sétál
gatni a parkban -önvédelmi
fegyver nélkül- vagy éppen
táncba vinni az imádott lányt.
Apropó tánc! Nem a nap
jainkban oly kedvelt RAVEpartikra,
Techno-klubokra
gondolok ám, ahol a fiatalok
Extasyt-t
“fogyasztanak”,
mert józan fejjel ők sem bír
nák elviselni az elektronikus
hangszerek ricsaját.
Sokkal inkább megjelenik
a képzeletemben egy kis ligeti
csárda, ahol önfeledten rop
ták a talpalávalót a “7-re ma
várom a Nemzetinél”-re, vagy
éppen csak andalogtak a pá

rok, dúdolva:”Hol van az a
nyár, hol a régi szerelem...”
Fura mód, művelődésre is
jutott idő és pénz.
Az első filmszínházak tö
megeket vonzottak. Az embe
rek izgatottan várták minden
új film megjelenését, s olyan
filmsztárokért
rajongtak,
mint Jászai Mari vagy Már
kus Emília.
Az elmúlt néhány év -úgy
érzem- fordulópontot jelen
tett. A rajongás, a lelkesedés
kihunyni látszik a lelkekből.
Munkanélküliség, megélheté
si gondok, infláció, létmini
mum. Ha statisztikát készí
tenének arról, mely szavak a
leggyakrabban használatosak
a 90-es években, e néhány
fogalom minden bizonnyal
élmezőnyben foglalna helyet.
Nem dicsőség. Ezzel termé
szetesen összefügg az életmód
változása. Másodállás vállalá
sa, bekapcsolódás a feketegazdaságba. így lehet megélni
úgy-ahogy.
Nem csoda, hogy az em
bereknek elsősorban nem a
szórakozáson jár az eszük.
Megszűntek a régi traccspartik, a baráti összejövetelek,
ahol jó kedélyű urak piros
pozsgás arccal emelgették a
borosflaskát.
Persze, van mozi, színház,
operabál - méregdrágán. A
szegény polgár egyetlen szó
rakozása az esti tévézés ma
rad. S vajon örömét leli ben
ne? Igaz, több tucat műsor
közül válogathat. Na de mi
lyenből? Köszönet a műholdas
és kábeles tömegkommuniká
ció elterjedésének.
Kis János ül a képernyő előtt. Nyomogatja a távirányí
tó gombjait: HBO: filmdráma,
DUNA TV: balett, TV 1: az
Ultra Pampers baba a leg
boldogabb baba...
Lassan elszenderül, s ál
modik. Egy gazdag szép világ
ról, mely Edenkertet varázsol
a Földből.

rKÉTHETES

Glasznoszty avagy nyil
vánosság,
tárjuk ki sarkig a szíveket!
Tiszta vizet a pohárba,
mert bárhogy is esett,
vigyázzunk rá mindannyian!
Közös a gyerek.

Akárcsak a gyereksírás:
egyértelmű és letagadhatatlan.
Miféle szerelem keltett életre?
S ki tudja miféle érdek?
Mi zajlott a tudat alatt,
ki kérdi, ha okos a gyerek...

Lovasi Andrea
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Szerkeszti: Halley Csillagász Szakkör

KONKOLY THEGE MIKLÓS, A
SOKOLDALÚ FÖLDBIRTOKOS
(2. rész)
(Az előző részben Konkoly életrajzát vázoltuk fel és meg
említettük érdemeit a magyar
műszeres csillagászat fellen
dítésében.)
A Környe község mellett
fekvő Nagytagyoson egy év
százada jelentős csillagászati
megfigyelések folytak. Az itt
berendezett kis csillagvizsgá
lót Konkoly tervezte és épít
tette, mellette meteorológiai
állomást is működtetett. A
csillagvizsgáló kupolájába egy
10 cm átmérőjű lencsés távcső
került, amellyel elsősorban
napmegfigyeléseket végeztek,
de ezenkívül sok csodálatos
rajz maradt fenn a Jupiterről
és a Marsról. (Konkoly nagytagyosi távcsövét 1914-ben a
pannonhalmi apátságnak ajándékozta “azon kikötéssel,
hogy Pannonhalmán fel le
gyen állítva, s mint egy pan

A 80-as évek végétől nap
mint nap olvashattunk a
gömbvillámok pusztításairól.
Az ország több területén is fel
bukkant a népnyelven matató
ménkűken nevezett jelenség.
Budafokon egy szakács ül
dögélt otthonának fürdőkád
jában, amikor egy fénygömb
váratlanul beúszott az abla
kon. Onnan átlebegett a kony
hába, ahol megkerülte a
gasztronómus feleséget, majd
a kamrában kötött ki. Ezután
átsiklott a szobába és felrob
bantotta a házat.
A kutatók 8-9 évvel ezelőtt
kezdtek el foglalkozni ezzel a
ritka
természeti
tüne
ménnyel. Annyit biztosan
tudni vélnek, hogy a gömbvil
lám nem más, mint a légköri
A pszichológusok azt mond
ják, azt bántjuk, akit sze
retünk. Azért, mert félünk,
hogy elveszítjük. Én ezt nem ér
tem, akit szeretek, azt sze
retem, akit nem, azt pedig nem
szeretem, de nem is bánom.
Vagy lehet, hogy mégis? Amikor az idézett nótát daloljuk
társaságban, akkor úgy gon
doljuk, hogy igenis, ha majd
nem leszünk, az a másik, az
édes párunk milyen szomorú

nonhalmi csillagda szerepel
jen a tudomány előtt.” Ma ez a
műszer az Országos Műszaki
Múzeum tulajdona.)
1906-ban Innsbruckban a
meteorológiai intézetek igaz
gatói konferenciát tartottak,
melyen arra a megállapodás
ra jutottak, hogy Nagytagyost
obszervatóriumnak kell ne
vezni. így lett a házi csillagvizsgálóból az ország egyik
legjelentősebb obszervatóriu
ma. (Ezt a címet természete
sen a megfelelő minőségű ész
lelésekkel érdemelte ki.)
Tagyoson nem csak csilla
gászati megfigyelések folytak,
hanem igen fontos meteoroló
giaiak.
Konkoly örökös híján ógyallai obszervatóriumát biz
tos kezekbe akarta juttatni, ezért 1875-ben a pozsonyi egyetemnek akarta adomá

kisülések egyik különleges
formája. Fénylő és izzó leve
gőgömb, néhány cm-dm át
mérőjű, többnyire lassan,
imbolyogva halad, majd szét
robban. Keletkezésének pon
tos magyarázatát még ma
sem ismerjük.
Megfejthetetlen, hogyan
változtatja meg az anyagok
szilárdságát, elektromossá
gát, mágneses tulajdonságát
és kristályszerkezetét.
Történt például, hogy egy
szer egy üzletember zöld au
tójával indult útnak, s mire
hazaért a kocsi aranyszínűre
változott (útközben egy gömb
villámmal találkozott). Ám
három nap múlva az autó
visszanyerte eredeti zöld szí
nét. A matató ménkű a fém
P in + lk o A '
lesz nélkülünk. Úgy elkezdjük
magunkat sajnálni, hogy egy
könnycsepp is előjön a sze
münkbe. Es sajnos eljön az idő,
amikor virággal megyünk a
temetőbe, hogy párunk sírján
legyen mindig friss virág. Öz
vegy férfiak és özvegy aszszonyok. Nem lenne jobb, ha
addig amíg élünk jobban figyel

nyozni. Ez azonban különböző
okok miatt nem jöhetett létre.
Öt évvel később a budapesti
Műegyetemmel is kudarca
fulladt jótékonysági kísérlete.
Végül 1899 májusában létre
jött az ajándékozási szerző
dés, amelyben egész műszer
parkját a magyar államnak

Károly környei földbirtokos
segítségével és ezzel meg
mentették a budapesti csillag
da alapjait. Nagytagyos mára
már szinte teljesen eltűnt a
föld színéről.
Konkoly nevét Budapesten
utcanév és mellszobor őrzi, de
az ő nevét vette fel megyénk

„Hullócsillag észlelők Nagytagyoson 1905-ben
adományozta. 1911-ben Kon
koly visszavonult, majd öt év
vel később február 17-én Bu
dapesten elhunyt.
Az ógyallai műszereket az
első világháború után Tass
Antal és Terkán Lajos csil
lagászoknak sikerült Buda
pestre menteni Posztoczky

tárgyakat keresi, s többnyire
ott robban fel, ahol kazeint,
fűtőtestet talál. Aszódon egy
hétvégi házban ‘kibontotta” a
20 cm vastagságú konyhafalat. A túloldalon egy bogrács
lógott, valószínűleg ez vonzot
ta magához a fénygömböt.
A gömbvillám rejtélyes mó
don legtöbbször bezárt szo
bákban jelenik meg, de elő
bukkant már vízből és föld alól is. Egy magyar kutató
szerint a titok kulcs a negye
dik térdimenzió.
Mostanában nem szólnak
cikkek az itt is említett ti
tokzatos esetekről. Talán sza
badnapot kaptak a gömbvillá
mok?
Mindenesetre, ha valaki
találkozna vele, azért nem árt
Í c^

cI l

nénk egymásra? Nem sírkőre
pazarolnánk pénzünket, hanem
együtt költenénk el, amíg élünk? Megosztanánk az él
ményeket egymással? Ha netán
féljünk hazajön egy szál virág
gal, ne mindjárt gyanakodjunk,
vagy azt kérdezzük: mi ütött
beléd? És ha ő háromszor is azt
mondja, körömpörköltet szeret

csillagászati egyesülete is.
Zettisch Róbert
(Elnézésüket kérjük a cikk
első részében megjelent nyom
tatási hibáért. Az ógyallai ob
szervatórium természetesen az
1870-es években vált híressé.)
sz óvatosság. Kilenc éve egy
hölgy megérintette a szobá
jában lebegő gömbvillámot: jól
megrázta és utána ötször
hámlott le kezéről a bőr. Nála
talán jobban járt az a 120 ki
lós öregúr, akit felkapott a
lócáról és négy méterrel odébb
hajított.
Talán ugyanez lehet a ma
gyarázat a rendszerváltozás
kori gömbvillám-gyakoriság
növekedésre, mint az ufóké
ra? A demokrácia beköszön
tővel nem csak a nyugati ipar
cikkek, hanem a misztikus
dolgok is elárasztottak ben
nünket nyugati, mintára.
Azóta megszűnt e sztorik új
donságereje...

Molnár Krisztián
ne enni, hát főzzük meg neki,
ha ő azt szereti. És a férfiak ha
egy kicsit figyelmesebbek, sik
kor - mi nők- nagyon tudunk örülni. Gondoltunk- e már arra,
hogy milyen sokat ér egy béké
sen eltöltött nap? És hogy töb
bet ér egy szál mezei virág he
tenként egy élőnek, mint ötven
szál rózsa egy koszorúban?
Tiszteljük, szeressük egymást,
amíg lehet, amíg élünk!
Diószegi Gáborné
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Fogyjon le most, kérdezze hogy!

S363-030
A Művelődési
Központ augusztus
havi programja

fess

jp

v e g y iá r u

KERESKEDELMI
KFT.

10-én 17.45 Top film
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
TŰZPARANCS sz. szin
M. U. 87.
kronizált amerikai film
TEL.: 361-002, 364-482
vígjáték
13-án 14.00 napközis mozi
A FESS
ÉGIG ÉRŐ FŰ
DISZKONT ÚJ
színes magyar ifj. film
ÁRAJÁNLATA:
17.45 Top film KÖZÖNSÉ
GES BŰNÖZŐK színes aTilatex akva
merikai film
17-én Top film
16 1 2990,17.45 BŰNBEESÉS I8 1 1899,DEJE színes amerikai ak
ció thriller
4 1 1039,1920-án
Pur ikercsomag
ÜNNEPI MŰSOR az
MKK és az Uszoda közötti
164,téren
20án Top film PAJZS A Domestos 0,75 kg
RÉSEN AVAGY A TÖKÉ
199,LETES ERŐ
24-én
Napközis
mozi
Trinát alapozó
HUGÓ A VÍZILÓ sz. ma
0.75
1
582.gyar rajzfilm
17.45 Top film EGY INDI
Trinát fehér
ÁN PÁRIZSBAN sz. szinkr.
francia filmvígjáték
1/1 1
854.31-én Top film TISZTA
CIN D Y habfürdő
ROMÁNC színes amerikai
film
21
278.-

Az ideális titkárnő!

EUR©HÍVÓ

-40 üzenet vagy
7800 karakteres
(4 oldalnyi)
memória
-könnyen olvasható
képernyő
(4 sor x 20 karakter)

E sk ü vő d

pD

rendezvények
kultúrált, szé p k örn yezetb en .
Ifct a nyár?
Gyermekétkeztetés nyáron is!
A Béke szállón továbbra is változatlanul
kedvezm ényes előfizetéses eb éd !

GASZTRONÓMIA Kft.
Telefon: 3 6 1 -7 8 1

HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

DEKTON IN

DISZPERZIT

25 kg 3938,8 kg 1400,3 kg 642

16 1 3434,8 1 2052,4 1 1128,2 1 625,-

Megbízható,
olcsó
üzemeltetés!

Festés,
mázolás,
tapétázás?

Csak egy
telefon!
362-404

Fax a

zsebében?

Huber Henrik

Igen!

Fürst S. u. 13.

EU R O H ÍVÓ
OROSZLÁNY

Könyv
klinika!

Mielőtt könyve lapok
ra hullna, mielőtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.

-digitális adatátvitel
- még sok érv mellette

Inform áció kérhető: S im o n M á ria '
® (3 4 ) 3 3 3 -4 2 1

EURO HÍV&. 0 6 -5 0 -3 0 7 -0 7 6

Vette az üzenetet?

Könyvkötészetünk
könyveit helyre hozza!

8363-363 TAXI 33 8363-363 TAXI 33 8363-363 TAXI 33 8363-363 TAXI 33 8363-363
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Qáillebésice*i ag, iffjjí
folytatás a 2. oldalról

A polgármester javaslatára
Oroszlány Város Gyermek és If
júsági Önkormányzatának al
polgármesterévé Torma Brigit
tát (15) választotta a testület.
Állandó jegyzőkönyv-vezetőt is
kineveztek a képviselők. Erre akárcsak az alpolgármester
esetében- titkos szavazással ke
rült sor. Három induló közül a
legtöbb szavazatot Varjú Kata
lin (12) kapta. Döntöttek arról
is, hogy milyen bizottságot hoz
nak létre. Eszerint: a gyermek
önkormányzat gazdasági, mé
dia, szabadidő, környezetvé
delmi és sport bizottsága kezdi
meg tevékenységét augusztus
ban. A bizottságok tagjai közé
nem csak képviselőket válasz
tanak meg, hanem külsős ta
gokat is meghívnak.
Az SzMSz megszavazása
után a munkaterv vitája követ
kezett. Ezen úgy döntöttek,
hogy a testület minden hónap
ban tart ülést. Ezek mellett
tankönyvbörze, diszkók, túrák,
környezetvédelmi akciók szere
pelnek a programban. A tes
tület saját havi lapot kíván in
dítani, melynek kiadásáért a
Média Bizottság lesz felelős.
A május 12-i választáson több
szavazókörben nem volt jelölt,
így a képviselő-testület létszá
ma nem teljes. Döntés szüle
tett, hogy szeptemberben pót
választásra kerül sor, melyen a
Gyermekotthon, az V.-ös számú
Ált. Iskola a Gárdonyi Géza
Általános Iskola és a Gasztromenedzser iskola egy-egy
tanulója lehet a testület új
tagja. Ugyancsak két képviselőt
választhatnak a nem Orosz
lányon tanulók, illetve nem
tanuló oroszlányi fiatalok, és

kettőt az Eötvös Műszaki Kö
zépiskolások. Lehet tehát ké
szülődni a kampányra.
Nagy segítséget jelentett a
táborban Beke Pál látogatása,
aki évek óta támogatja az or
szág különböző pontjain az if
júsági önkormányzatok létre
jöttét, munkáját. Javaslatára
az oroszlányi képviselők is részt
vesznek a nyár végén Bala
tongyörökön rendezendő orszá
gos táborban, ahol a többi, ha
sonló testület egy közös fel
készítést kap. Az egy hetes pro
gram végén megalakítják or
szágos szervezetüket is.
De visszatérve a Csillebérci
vakációra: a képviselő-testület
komoly és fontos dolgokról tár
gyalt, de a hangulat mégis ol
dott, laza volt. így is lehet! A
kemény és a felnőtteknek is be
csületére váló munka mellett azért jutott idő másra is. A szál
lás mellett található meden
cében gyakran lehetett hallani
az oroszlányiak hangját. A zálogosdival záruló játékokat hatal
mas kacagások miatt kell meg
szakítani. Gyalogtúra és a
Libegő, valamint a gyermekva
sút (az egykori úttörővasút)
sem hiányzott a programból,
sőt még egy “igazi” éjszakai
bombariadó is hozott némi
fejvesztett rohangálást.
A képviselő-testület meg
kezdte munkáját, nagy felada
tok állnak előttük. Megvalósí
tani azonban csak altkor tudják
azokat, ha rajtuk kívül kortár
sai egy emberként állnak mel
lettük, de a felnőtteknek is
nagy a felelősségük. A jövő tár
sadalmát ezek a fiatalok fogják
irányítani, úgy, ahogy most
megtanulják. És ne feledjük, mi
akkor gyámolításra szoruló idősek leszünk.
y

fit.

KEDVES OLVASÓINK!
Városismereti versenyt indítunk 5 lapszámon keresztül. Ha
felismerni véli az itt közölt képeket,
a megfejtést küldje be a KÉTHETES
szerkesztőségébe. A helyes megfej
tők között két darab mozijegyet sor
solunk ki, mely a Művelődési Köz
pontban vetített filmre szól.

fyííbeM r jjábast
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Szénakaszálás idején, amikor a füvek és virágok pollenjei telítik a
levegőt, igen sok ember szervezete érzékeny, allergiás a növények vi
rágporára. Az allergiás reakció folytán kötöhártyagyulladás és nátha
alakulhat ki.
A gyógyulást csak az találja meg, aki keresi. A leghatékonyabb antiallergiás gyógynövény a cickafark és a kamilla. Akinek szénanáthája
idegi alapon alakul ki, a keverékhez tegyen hozzá citromfűleát is. Erő
síti a szervezetet az ezerjófű, borsmenta, apróbojtorján és kakukkfű ke
veréke. Gyorsítja a salakanyagok eltávolítását a szervezetből. Csípős
fűszerek (paprika, bors, curry) helyett alkalmazzunk kellemes, enyhén
illatos gyógynövényeket. (Kakukkfüvet, borsmentát, bazsalikomot, zsá
lyát, szurokfüvet, ezerjófüvet, majoránnát.) Javasolható még a hársvirág, bodzavirág, nyírfalevél, kutyabengekéreg. Ezek epe- és vízhajtó
hatásuk miatt hasznosak, jó méregtelenítők.
A nagy melegben sokan panaszkodnak, hogy dagad a lábuk. Gyor
san segíthetünk rajta, ha 10 dkg mentára öntünk 3 liter forró vizet, s
ha már kellemessé hűlt, 20 percre áztassuk bele a lábunkat. A fáradt
lábat felfrissíti a hársfavirág fürdő. Sajnos az emberek legkevésbé
lábukat tartják tiszteletben. Pedig az egész test súlyát hordozzák és
naponta kb. 10 km-t tesznek meg.
Tehát a helyes életmóddal, az egészséges táplálkozással, bőrünk
ápolásával “felvehetjük a harcot” az idővel.
Búcsúzom Lavater Bilz bölcs gondolatával:
“Ha szebbek akartok lenni, mint vagytok, gondoskodjatok szép
lélekről, mely örülhessen szép házának, így nem csak arcotok rózsái
fognak ismét felvirulni, hanem arcotok minden vonásából ellenáll
hatatlan szépség fog sugározni.”
Jó egészséget kívánok szeretettel:
Szili Anikó

Papír,
nyomtatvány,
játék

REGGEL FÉNYKÉPEZ,
ESTE MÁR KÉSZ
KÉPEKNEK ÖRÜLHET!

I

óra alatt kidolgozzuk
Önnek színes filmjeit,
+adunk1db 24 exp.
színes filmet ajándékba, holnap reggelre!

Július - Augusztus
FÜZETVÁSÁR,
és más iskolai felszerelések,
füzetcsomagok kedvező áron
kaphatók!
Nálunk a pénze többet ér!

KÉTHIE7SS O ro s z lá n y i füg getlen la p. K ia d ja a M O N T Á Z S M a rk e tin g Iro d a B t. IS S N : 1218-4276
A Tá rs a s á g vezetője és a z ala p ító főszerkesztő: M o ln á r F e re n c. L g ^ g lc ím : 2840 O ro s zlá n y, P etőfi S. u . 20.
S ze rk e s zti a szerkesztőbizottság. Vezetője: Szabolcs A n d rá s. Felelős szerkesztő. W iesenm aye r Zoltán.
Szerkesztőség; O ro szlá n y, F ü r s t S. u. 13. (H U B E R H Á Z ) Telefon, fax; (34) 361-122/14-14
N y o m d a : a k ia d ó n yo m d á ja , a M O N T Á Z S N y o m d a (O ro s zlá n y, Felső telep)
A Tá rs a s á g es a n y o m d a vezetője: S o m o g yi A ttila . Telefon: (34) 361-122/25-71, 861-122/14 14
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Megjelenik havonta kétszer.

„Azért vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne.'

TELEFON:
565-565
0

O E O S S i i K l ' f MIK lU SC G A m W m & M J T C S A
U 1
Azaz csak egy válasz ér
kezett az egy héttel ezelőtt így
is elhalasztott lapzártáig azokra a kérdésekre, amelyeket
először Kovács Sándor VÉRT
vezérigazgató úrnak küldtem
meg azzal a szándékkal, hogy
a EE7WE7ESbányásznap előtti
ünnepi számában a cég első
embere tájékoztassa az érin
tetteket, városunk lakosságát
a várható változásokról, hogy
ne a pletykából értesüljenek
ezekről a nagy horderejű dön
tésekről.
A második körben ugyana
zokat a kérdéseket megküldtem a körzet országgyűlési
képviselőjének, a szakszerve
zeti szövetség elnökének és az
Oroszlányi Szénbányák Vál
lalat nyugalmazott vezérigaz
gatójának, Barabás Mihály
nak, aki szakmai körökben
ma is nagy tekintélynek ör
vend.
Az ő válaszait olvashatják
Tisztelt Olvasóink. Miközben a
válaszokat vártuk, történt né
hány figyelemre méltó ese
mény. Az Rt. közgyűlésének
napirendjén állítólag a köz
pont áthelyezése nem is szere
pelt, a központ áthelyezése
ellen -ugyancsak állítólagegyedül a bokodi polgármester
szavazott.
Volt munkásgyűlés is Márkushegyen, ahol Kovács Sán
dor a VÉRT vezérigazgatója és
Schalkhammer Antal a BDSZ
elnöke, Tatabánya országgyűlési képviselője válaszolt
főként az összevonásra vonat
kozó kérdésekre. Mindkét me
gyei lap tudósított az ese
ményekről. A 24 Óra tudósítá
sában
azt olvastuk, hogy
Schalkhammer képviselő úr a
változásokról konzultált a
parlamenti ülés szünetében
Keleti képviselő úrral. A Komárom-Esztergom Megyei Hír
lap tudósításában a vezérigazgató úr többek között ezt
nyilatkozta: “Az, hogy hol van
a VÉRT központja, mellékes •
nem befolyásolja a bányászok
jövőjét és jelenét, nem érinti
munkakörülményeiket!”
A BDSZ elnöke fontosnak
tartotta megnyugtatni a jelen
lévőket arról, hogy nem irá
nyítja a privatizációt és nincs
köze sem Oroszlányon, sem
Tatabányán semmiféle lobby
hoz. A többi találgatás. Biztos

csak az, hogy a Tatabányai
Energetikai Kft. megszűnik,
mint önálló jogi - és adóalany
- egyesül a VERT-tel, s a pár
huzamosságok megszüntetése
céljából a VÉRT központja
Oroszlányból
Tatabányára
költözik.
Ónként adódik a kérdés,
ha mellékes hol van a központ,
akkor időt, pénzt, fáradtságot
nem kímélve, miért kell Tata
bányára költöztetni?
A munkásgyűlésen ezzel
kapcsolatban elhangzott Ko
vács István helyi szakszerve
zeti elnök szájából, hogy az a
furcsa helyzet állt elő nálunk,
hogy a tőkekoncentráció so
rán a kis hal ette meg a na
gyot! Ez a találó megállapítás
mindkét megyei lap tudósítá
sából kimaradt.
Az idősebbek még emlé
kezhetnek arra a gazdaságpo
litikai módszerre, amely a
gyenge tsz-eken úgy segített,
hogy összevonta az erősebbel, s
nem egyszer a központ is a
gyengébb tsz-be került. Ez a
módszer már akkor sem tűnt
természetesnek - segítsd a
gyengét jelszóval -, de ma?
Most valószínűleg a priva
tizációs szempontokat, a köz
pont és Budapest közötti távol
ság csökkentését és/vagy Ta
tabánya gazdasági centrum
szerepének, erősítésének szán
dékát kell keresnünk a döntés
mögött.
Egyes vélemények szerint a
VÉRT bányásznapi ajándéka
Oroszlány számára időzített
bombát jelent, amelynek rob
banása nagy erővel a gazda
sági ellehetetlenülés felé löki
a várost.
Újabb kérdések sorát kel
lene megfogalmazni, de az
eddigiekre sincs válasz.
Kivétel a Barabás Mihály
által küldöttek, kinek fárado
zásáért ezúton is köszönetét
mondunk.
Szabolcs András

A válaszokat a 2. oldalon ol
vashatják.

OROSZLÁNY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZEPTEMBER 17-EI ÜLÉSÉRŐL
Az ülésteremben tech
nikai újdonság fogadta az ér
kező képviselőket: számítógépes szavazatszámláló és
konferencia-rendszer. Az is
mertetése és próbaszavazás
15 percet vett el a testületi ülés idejéből. A forgalmazó cég
tájékoztatója után Balogh
képviselő úr lényeglátó kérdé
sére - “Mennyibe kerül?”“562.000 forint a nettó ára”ado'tt tömör választ követően
lanyhult a csodamasina iránti
képviselői érdeklődés. (Bár
néhányszor még zavarta a
hozzászólásokat, a szavazást
követően az ülés során már
nem foglalkoztak vele.)
Az elsőre megküldött na
pirend egy sürgősséggel tár
gyalandó napirenddel bővült.
A napirend tárgyalása ezúttal
is a két ülés közötti esemé
nyekről szóló polgármesteri
tájékoztatóval kezdődött. A
testület döntött, részt vesz a
Művelődési és Közoktatási
Minisztérium könyvtár párto
ló önkormányzat pályázatán,
amelyen csak a könyvtár,
vagyis az olvasó nyerhet.
Hozzájárul a testület az
‘56-os Szövetség kérésére ah
hoz, hogy a Gyógyháznál a
meglévő kopjafa mellé a 40.
évforduló tiszteletére október
25-én emlékoszlopot állítsa
nak.
A Területfejlesztési Tár
sulás ülésén kiderült, hogy
városunk benyújtott 4 pályá
zatának jó esélye van a ked
vező döntésre- tájékoztatta a

BARTIS FERENC A KÖLTŐ 60 ÉVES
BELLA ITALIA
SZÉPSÉGIPAR ‘96.
KERESZTELŐ AZ 0VTV-BEN

testületet a polgármester. Is
mertette az Első saját laká
sért Alapítvány kuratóriumá
nak döntését, majd két jelen
tős határidőre hívta fel a fi
gyelmet: a vállalkozók a Gár
donyi Géza Általános Iskola
melletti területen szeptember
20-án kezdik el a tatabányai
hoz hasonló Penny Markét
diszkont áruház kivitelezését,
s az V. sz. Általános Iskola új
épülete úgy tűnik, december
ben már átadásra kerül.
A polgármester úr veze
tésével és az alpolgármester
úr részvételével önkormány
zati delegáció a szlovákiai Udvardon és Vágsellyén járt.
Ud-vardon részt vettek a kite
lepítettek emlékművének avatásán és aláírták a tele
püléseink közötti szerződést,
Vágsellyén a kizárólagos álla
mi tulajdonú, de a helyi köz
adakozásból felújított vár át
adási ünnepségén képvisel
ték városunkat.
Szeptember 16-án fellob
bant a gázláng Oroszlányban
is.
Új törvény született a volt
MHSZ tulajdonú sportlétesít
mények hasznosítási lehető
ségeiről. Helyi döntés októ
berben várható. (Városunk
ban a lőtér és a volt Petőfi
Művelődési Ház a két érintett
ingatlan.)
Székely Antal polgármester úr cáfolta azt a híresz
telést, hogy tatabányai kol
légájával megállapodott volna
arról, hogy a Mésztelep a Zöld
tömbbe költözik.
A volt mozi épületében
kialakításra kerülő múzeum
első szakaszának átadására
szeptember 26-án kerül sor.
Folytatás a 2. oldalon
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KÉfHETES

VÁLASZO K A
KÉTHETES
K É R D É S E IR E
Mit ünnepelhetnek az
oroszlányi szénbányászok az
idei bányásznapon?
Mivel túl vagyunk a bá
nyásznapon, már tudjuk,
hogy nem csak az idő volt vál
tozatos, hanem a hangulatuk
is a bányászoknak. Hirtelen
jött az összevonás híre, a
következményeit senki sem
látja még tisztán, a hangula
tuk az általános gazdasági
helyzet miatt változó.
Milyenek a jövő kilátásai
Oroszlány térségében?
Ez politikai kérdés: ha a
szén, illetve a villanyáram árában megfizetik a költsége
ket, akkor a medencében lévő
szenet ki lehet termelni és ad
dig ad munkát a környék
lakóinak. A költségarányos árak kormányszintű megálla
pítása politikai kérdés. Másik
oldalát nézve a dolognak, ha a
privatizáció sikerül (az azért
lehet, mert olyanok az árak)
akkor az új tulajdonos érdeke
az lesz, hogy minél tovább
működtesse a rendszert. Ha
az árak nem fedezik a költsé
geket, jön a válságkezelés, mi
vel Oroszlány város lakos
ságának nagy része az ener
giatermeléshez kötődik, lega
lább egy évtizedes válságkezelésre lesz szükség.
A küszöbön álló privatizá
ció hogyan érinti a szénbá
nyászatot?
Már az előző kérdésben
válaszoltam, hogy a privatizá
ció akkor lehet sikeres, ha va
lamilyen mértékű nyereség
keletkezésével számolhat az
új tulajdonos, ha ez megvan,
akkor a munkahelyek nagy
része is. megmaradhat. A tő
kés nem egy-két évre tervez,
főleg nehézipari beruházások
nál, ahol a megtérülés lassú.
Tehát egy sikeres privatizáció
esetén tartós működésre lehet
számítani.
Milyen hátrányokkal jár
Oroszlány számára az a tény,
hogy a VÉRT központja Tata
bányára került?
Egyértelmű;
munkahe
lyek elvesztésével járt és ezek
oroszlányi munkahelyek vol
tak, bármelyik környező tele
pülésről jártak is ide a mun
kavállalók.
Oroszlány város neve, híre

tizedére csökken a sajtóban,
rádióban, közéletben.
Ha a privatizáció nem si
kerül és következik a válságkezelés, mivel a VÉRT tata
bányai vállalat, Tatabánya
válságkezeléséről lesz szó,
nem Oroszlány válságke
zeléséről. Ebből már egyene
sen következik, hogy Orosz
lány csak kevesebbet kaphat,
mert ha csak azt nézem, hogy
munkahelyarányon kezelik a
válságot, addig már Orosz
lányban sok munkahelyet
megszüntettek és ha rövid időre is, de Tatabányán új
munkahelyek alakultak, az
arányok már felborultak.
A multinacionális nagyvállalatoknál szokásos módon
növekszik-e a helyi gazdasági
egységek önállósága, döntési
felelőssége ?
Ez a kérdés teljesen belső
szervezési és működési ügy,
kívülálló nem ismerheti.
A centralizáció nem rejti-e
magában •annak veszélyét,
hogy a központi adminisztrá
ció fólduzzad., a felelősség “el
maszatolódik” és összemosód
hatnak a gazdasági haté
konyság szempontjaiból kü
lönböző területek és tevé
kenységek?
A centralizáció nagy va
lószínűséggel azért jött létre,
hogy a gyengébb gazdasági
eredménnyel működő TE
Kft.-t is azonos eséllyel lehes
sen a privatizációra felaján
lani. A tőkés ezt az öszszevonást és telephely át
telepítést nem tette volna
meg. A tőkés a felesleges költ
ségeket nem szereti, mert az a
profitja ellen hat. Az állami
többségi tulajdonú vállala
toknál viszont politikai dön
tésekkel lehet operálni, és
azok a körök, akik jobban lob
byznak, előnyösebb helyzetet
tudnak maguknak kiharcolni.
Ha Ön mondaná az ün
nepi köszöntőt, mit mondana
a jövőről a bányászoknak és a
városlakóknak ?
Mivel túl vagyunk a bá
nyásznapon, azt mondom,
hogy sok köszöntőt hallot
tunk, biztatókat is, de minde
gyikben benne volt, hogy jó
munkát, jó egészséget és jó
szerencsét! Azért még annyit,
a munkavállalók, a lakosok
részére jobban képviseljék
vagy képviseltessék érdeke
iket és ismerjék fel időben
ezeket.
Barabás Mihály

Folytatás az 1. oldalról

A VÉRT központ áthelye
zési szándékáról előzetesen
nem tájékoztatta az orosz
lányi önkormányzatot. Az
igazgatósági ülésre a meghívó
késve (faxon), a tárgyalásra
kerülő anyag az ülés után ér
kezett. A polgármester' kije
lentette, hogy ez ügyben őt
semmilyen logikus magyará
zattal nem lehet megnyugtat
ni. E döntés miatt veszélyben
van a fejlesztés és a város jö
vője. Az Rt. döntését jogi úton
próbálja a város megóvni.
Az elhangzott polgármes
teri tájékoztató után elsőként
Balogh képviselő úr tette fel a
kérdéseit, azt tudakolva, hogy
miért nem vett részt váro
sunk polgármestere az omi
nózus ülésen, s miért nem tu
dott a 3. sz. országgyűlési vá
lasztókörzet
országgyűlési
képviselője a készülő tervről?
Tatabánya országgyűlési kép
viselője és az MSZP vezetője
ott volt. Fel lehet-e mérni vá
rosunk számára a döntés
okozta veszteséget? Kérdezte
továbbá, hogy az OTTO Rt.
szándékának előzetes ismere
te nélkül miért kellett szerző
désileg 10 évre ingyenes hasz
nálatba adni a Béke Szállót,
miért kerül milliókba a város
nak az információhiány?
Szó esett a kollégium ala
csony kihasználtságáról is.
60-70%-os kihasználtságra
lenne szükség (most a 30%-ot
sem éri el). Az ipari park két
nagy cége már nem csak Tata
bányáról, hanem Kisbér kör
nyékéről is szállítja naponta a
munkaerőt. A munkaerő utánpótlást velük együtt kel
lene toborozni, s ez jótéko
nyan hatna a kollégium feltöltöttségére is.
A VÉRT központ áthe
lyezési döntéséről és a szük
séges ellenlépésekről folyó vi
tában dr. Sunyovszki, dr. Bende Katalin, Tihanyi, Balázs,
Cserhalmi, Varga, Schmidth
és Kostyál képviselők fejtet
ték ki ezúttal egymáshoz kö
zel álló, egymás javaslatát
kiegészítő
véleményüket.
Minden felszólalásból a vá
rosért érzett felelősség, a vá
ros jövőjének féltése csendült
ki. Az elfogadott határozat
szerint a polgármester úr a
város álláspontját ismertesse
a 24 Órában, s rendkívüli tes
tületi ülést hívjanak össze a
tárgyban a VÉRT vezérigaz
gatójának s többi tulajdono
sainak képviselői, a privatizá

ciós miniszter és országgyű
lési képviselőnk részvételével.
Keleti urat felkéri a város önkormányzata, hogy interpel
láljon a döntés ellen a parla
mentben.
Szó esett még a gimnáziu
mi építkezés folytatását ki
mondó összevont bizottsági
ülésről, valamint az iskolák
beiratkozási létszámadatai
ról. A polgármester tájékozta
tóját a testület elfogadta.
Ezt követően a költségvetés I. félévi teljesítését tár
gyalta meg és fogadta el,
majd a költségvetés szüksé.ges módosítására került sor.
Jó hír, hogy a gimnáziumi építkezés III. üteme befejeéődhet, s a IV. ütem is megkez
dődhet az idén. A lakáskon
cepcióból eredő feladatok, a
lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módo
sítása újabb hosszas vitára a- *
dott lehetőséget. Végül is az
előterjesztést Sunyovszki dr.
módosító javaslatával a tes
tület elfogadta.
A 4. sz. napirendi pont
ként az állatok tartásáról
szóló rendelet módosítása
egyértelműen kimondja, hogy
a városban kutyát tenyészted
ni a jövőben csak a polgármester előzetes engedélyével
lehpt. A képviselők az előter
jesztést vita nélkül elfogad
ták.
Az 5. sz. napirendi pont
ként a Rendőrség és a Pol
gárőrség
tevékenységéről
hallgatott meg tájékoztatót a
testület. Dr. Nemes Ferenc
kapitány úr kérdésre vála
szolva elmondta, hogy az oroszlányi kapitányság szak
mai elismertsége jó. A bűnü
gyi felderítés eredményessé
gében és a közrendvédelem
területén is az 1-2. helyen áll
nak a megyei rangsorban. Az
eszközök, a feltételek, elvárá
sok és lehetőségek megfele
lése azonban hagy kívánni va
lót maga után. Sunyovszki
képviselő úr javaslata, hogy a
városi rendőrkapitányság és a
város önkormányzata között
kötendő szerződés célozza
meg a közbiztonság helyreál
lítását a Gönczi F. és a Petőfi
utca környékén. Szó esett
még a vitában a lépcsőházi
randalírozásról, a jogcím nél
küli lakáshasználatról, a ta
núk és a bejelentők védel
méről, valamint a felvilágo
sító munka szükségességéről.
A polgármester úr végül
megköszönte a rendőrség
színvonalas munkáját. .Modrián képviselő úr a GYIK
nevében mindkét testületnek
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köszönetét mondott segítő
készségükért. Lakner György
elnök úr a Polgárőrség nehéz
körülmények közötti becsü
leteshelytállásáról számolha
tott be a testület előtt. A
Polgárőrség áldozatos mun<
kája révén növekedett a vá
rosi polgárok személyi és va
gyoni biztonsága. A polgárő
rök a rendőrséggel szoros
együttműködésben végzik eredményes munkájukat] Szé
kely Antal
megköszönte
mindkét szervezet munkáját,
a testület egyhangúlag elfo
gadta a tájékoztatást.
A 6. napirendi pont tár
gyalása előtt Schmidt képvi
selő úr elmondta, hogy a ta
nárok kötelező óraszám eme
lése a törvény szerint bére
meléssel jár, ezért javasolja,
hogy városunkban erre a tör
vény adta utolsó határidővel
élve, csak 1997. szeptember
1-jén kerüljön sor. A testület
az előterjesztést elfogadta.
A 7., sürgősséggel beter
jesztett napirend: a fogorvosi
ellátás vállalkozási formában
történő támogatását kérte
egy fogorvos, melyhez a tes
tület hozzájárult.
Ezután a közérdekű kér
dések, interpellációk követ
keztek.
Metzger képviselő úr vál
lalta a Postabank által fela
jánlott 50 millió forintos ked
vezményes vállalkozói köl
csön ügyének előmozdítását,
Cserhalmi képviselő úr kö
szönetét mondott Spitzner
osztályvezető úrnak a Borbá
la telepi új buszmegállóért,
melynek egyik üvegtábláját
ismeretlen tettesek máris ki
törték. Spitzner úr elmondta,
hogy a borbálái felüljáró ügye
újabb fordulatot vett, a meg
oldás már csak pénz kérdése.
Cserhalmi úr felhívta a
figyelmet arra a jelenségre,
hogy a hideggel és a kötelező
oltással egy időben évről-évre
megszaporodik a városban a
kóbor kutyák száma.
A polgármester úr szerint
ez ebtartási kultúránkat jelzi,
a gyepmester mellé kisegítő
alkalmazását és az ideiglenes
telep állapotának javítását
teszi szükségessé, ami megint
csak pénzkérdés.
Varga János képviselő úr
az időközben távozni kény
szerült Sunyovszki képviselő
úr megbízásából az új V-ös
iskola javára hirdetett jóté
konysági estre hívta meg a
képviselőket és a város
közönségét.
Ezt követően zárt ülésre
került sor.

-------------------------------------------------

BARTIS

FERENC

- a költő 60 éves
A kolozsvári hadbíróság
1956-ban halálra ítélte. De
“csak” 10 évet ült. Ebből 4
évet magánzárkában töltött.
Éhségsztrájkot 47 napig foly
tatott. 17 csonttörés (a repe
dések mellőzhetők!) megkínzatásainak orvosi látleletek
szerinti eredménye. Hazá
jából félárva kisfiával együtt
úgynevezett hontalansági út
levéllel toloncolták ki. 19 ki
tüntetés birtokosa. A BBC
portréfilmet készített róla.
Gyergyó és Budapest-Belváros díszpolgára. 73 ország
ban fordult meg. 29 kötete
jelent meg. Közülük több for
dításban is. Az Összmagyar
Testület elnöke. A CÉH című
folyóirat főszerkesztője. A köl
tőről készülő monográfia
szerzője 1790 cikket, tanul
mányt, méltatást, interjút
gyűjtött össze Bartis Ferenc
ről.
Budapesten a Petőfi Iro
dalmi Múzeum Lotz termé
ben 34 költő- és írótárs kö
szöntötte versben és prózá
ban 60. születésnapja alkal
mából. Lukácsy Katalin szín
művész “És mégis élünk...”
című zenés előadóestjét, ame
lyet Bartis Ferenc műveiből
állítottak össze, október 7-én
délután 18 órai kezdettel az
MKK színháztermében meg
ismétli.

A költőt, írót, műfordítót,
publicistát és szerkesztőt, aki
egy interjúban -melyben azt
kérdezték tőle, hogy mit je
lent számára a haza - így nyi
latkozott: “A nagyvilágban
tett kóborlásaim során fel
sajgó hazagondolásaim, s
jócskán a nemzetféltés
Oroszlány város látja vendé
gül.
*****
ÉS MÉGIS ÉLÜNK...
Széttépve és összetörtén,
Győzelmektől meggyötörtén,
Még magzatként bajba-ölten,
Vándor bölcső-temetőkbenÉs mégis élünk...
Dobra vernek minden vágyat:
Árverezés a vasárnap;
Nászunkra is gyászhír tá
mad:
Üresek a gyermekágyakÉs mégis élünk...
Elvadult a dűlők lelke:
Kórót terem tarló, mezsgye;
Pusztul a föld egyre-egyre,
Hull a szikla tenyerünkreÉs mégis élünk...
Hogyha sírunk: kiröhögnek.
Hogyha küzdünk: fel is köt
nek.
Hogyha kérünk: odalöknek
Történelmi kárörömnek És mégis élünk

-

Magyar, szavad világ értse!
Anyanyelvűnk létünk vére.
Anyánk szíve tetemére
Átok zúdul: vége, vége...
És mégis élünk!
*****
ARAD, 1956. OKTÓBER
Imádkozom és szitkozódom
Minden szavam megalvadt ólom
Hív s kerget a bitófák árnya
Vértanúink sorsára szánva
*****
NEW YORK, 1987.
MÁRCIUS 15.
Hontalan az útlevelem,
Űzött világpolgár lettem.
Lettem, aki mindig voltam,
S az maradok élve-holtan:
Márciusok követője,
Zászlórúd a temetőben.
Eltemetett zászló-cafat
Betontornyok, kunyhók alatt.
Sikoltás vagyok a gyászban
Felhőkarcolóktól szántan...
Szánd meg Isten önmagadat,
Hogy a magyart így elhagy
tad!
Elhagyott a Kossuth-nóta
Imádkozik a templomban...
Nagyhatalmak hadd zokog
ják:
Templomunk lett Magyarország!
/

BELLA" ITALIA VALÓBAN, ILYEN MÉG NEM VOLT!
Aki veszi a fáradságot, és
megtekinti Lucilla Olivieri ki
állítását az MKK kamarater
mében, rendkívüli élmény ré
szesévé válik. Merész és egye
dülálló vállalkozás Európa leg
gazdagabb kultúrájával ren
delkező országának bemu
tatása néhány négyzetmé
teren. De -iheggyőződésünk egy-két óra elegendő ahhoz,
hogy szinte mindent, ami
lényeges és fontos, megtudjunk
Itáliáról. A csodálatosan szép
makettek (Trevi szökőkút, a
Villa d’Este, a Vettiusok házá
nak oszlopokkal övezett kert
je), az Olaszországban fellel
hető márványfajták, római
pénzek, használati tárgyak
csak töredéke mindannak, ami
elvarázsolja a látogatót.
És még valami! A nő akkor is
nő, ha olasz. Hát hiányozhat
nak a történelem különböző
korszakainak szépítőszerei?
Vagy kimaradhat-e Róma tit
kos zugainak bemutatása? A

kiállító terem pavilonjában pe
dig természetesen az emléktár
gyak, ékszerek, bizsuk mellett
ott találjuk az eredeti római és
olasz recepteket tartalmazó
könyveket is.
Mindehhez "kétségkívül olyan személy szükségeltetik, aki szerelmese az olasz életnek,
történelemnek és kultúrának.
Dr. Lucilla Olivieri is ilyen. Az
egyszemélyben régész, művé
szettörténész, restaurátor és
iparművész hölgy az olaszokra
jellemző kedvességgel, közvet
lenséggel, bőbeszédűséggel vá
laszolt néhány kérdésünkre.
■Miként született az ötlet ,
hogy Itáliát bemutassa Ma
gyarországon ?
-1970-ben kerültem a Római
Magyar Akadémia révén kap
csolatba Magyarországgal és a
magyarokkal. Két hét elegendő
volt, hogy eljegyezzem magam
ezzel az országgal. Már akkor
gondoltam arra, hogy szorosab
bá tegyük a kapcsolatokat, is-

merjük meg közelebbről egy
mást.
-Számomra döbbenetes, hogy
ilyen kis helyen, ennyire szűk
térben mennyire színesen, gaz
dagon képes bemutatni Itáliát.
-Nézze, . én voltam egye
temista. Rá kellett jönnöm,
hogy egy egyetemi előadás
vagy égy szakkönyv mennyire
unalmas lehet. A kultúrát más
képpen kell közkinccsé tenni.
Ha erre vállalkozunk, akkor
ezt közérthetővé, érdekessé
kell tenni.
-Hogy érzi magát Magyarországon ?
-Itthon érzem magam. Biz
tonságban vagyok. Sok jő, igaz
barátom van. Csak azt fájla
lom, hogy két Magyarország
van: Budapest és a vidék. Mon
danom sem kell, én a vidéket
szeretem jobban.
-Hát akkor ciao Itália, ciao
Lucilla -köszönjük, hogy eljöt
tetek Oroszlányba is.
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Hálás közönség, fények,
csillogás, vérpezsdítő zene,
hódító parfümillat, ragyogó
hölgyek, szép ruhák, igényes
sminkek, gyönyörű frizurák,
kulturált műsorközlő.
Nem akarom elhinni, hogy
ez a csoda itt, a mi kis váro
sunkban történik velünk, a
mintegy 300 főnyi közön
séggel.
Magyarország bármelyik
városában kivívta volna ez a
program a közönség elismeré
sét, színvonalas volt és ele
gáns.
A szépségipar úgy tűnik,
nagy befolyással bír a város
ban, hisz férjek, barátnők,
mindenki megmozdult a siker
érdekében, szponzorok ők is,
akik ezen a területen dolgoz
nak, fodrászok, varrónők, koz
metikusok.
Ők, akik különben kon
kurensek, egymással versen
genek a megrendelő, a vevő, a
vendég kegyeiért, most össze
fogtak annak érdekében, hogy
megmutassák, milyen csodák
ra képes városunkban a szép
ségipar.
A megmutatásban segít
ségükre voltak a Desiree Di
vatstúdió sikkes manökenjei.
Tarjánné Zsuzsa, az Orosz
lányi Ipartestület ügyvezetője
volt a rendezvény egyik mo
torja. Zárszavában minden
résztvevőnek, támogatónak és
érdeklődőnek megköszönte a
közreműködést.
■Számított-e ilyen sikerre?
-Válaszom egyszerű- nem.
Hogy miért nem? A válasz túl
hosszú lenne, talán elég, ha
az előzmények alapján indok
lom meg. A megjelent szak
mák képviselői nemigen mu
tattak hajlandóságot arra,
hogy megjelenjenek a nyilvá
nosság előtt. Kivételek ez alól
Szénási Mihályné, akitől az
alapötlet származik és aktí
van részt vett a rendezvény
szervezésében. Demeter Ferencné Julika, aki számos
ötlettel támogatta a szakmai
nap sikerét és Jakobi Imréné
Vera lelkesedésével feledtetni
tudta a nehézségeket. Ipar
testületünk alacsony létszám
mal működik, anyagi nehéz
ségei vannak, ha Szabolcs
András úr nem biztosítja a
rendezvény számára a tech
nikai, személyi és szaktudás
beli feltételeket, ez a rendez
vény nem jöhetett volna létre.
Problémát jelentett az is,
hogy rendezvényünket meg

felelően meghirdessük, hiszen
ez is nem kevés pénzbe kerül.
A Megyei Kézműves Kama
rától és a MOLTEX Kft.-tői
beígért támogatás még nem
realizálódott. Tehát kétséges
volt, lesz-e elég érdeklődő.
Ezek ellenére úgy a részt
vevők, mint a közönség szép
számmal képviseltette magát,
melyért ezúton mondok kö
szönetét. Végül csak talán
annyi, hogy ipartestületünk
szívesen rendezne gyakrab
ban ilyen és ehhez hasonló
rendezvényt, hiszen ezzel is
az iparosokat, vállalkozókat
segítjük, de ehhez elenged
hetetlenül szükséges, hogy
nagyobb taglétszámmal és
tagságunk részéről nagyobb
támogatással bírjunk.
Harangozó Jánosné, az
MKK munkatársa volt a szak
mai háttér, a másik motor.
-Ön az első pillanattól fogva
bízott, a sikerben?
-Csak kevesen reméltük,
hogy e rendezvény ilyen fo
gadtatásra talál a lakosság
körében is. Nyert a közönség,
hisz megláthatta, megtudhat
ta, milyen értékeink vannak.
Nyertek a rendezők, hisz rá
döbbenhettek, hogy a jól elő
készített, színvonalas munka
lelkes fogadtatásra talált.
Ezen túlmenően talán el
kell gondolkodni azon is, hogy
ezt milyen rendszerességgel
kellene a jövőben folytatni, és
még milyen szakmák jöjjenek
számításba. Vesztesek csupán
azok, akik e rendezvényből ki
maradtak!
Juhász József, a KomáromEsztergom Megyei Kézműves
Kamara elnöke és vezetőtár
sai egyértelműen hangot ad
tak azon véleményüknek,
hogy a Szépségipar ‘96 me
gyei szintű rendezvény volt.
Spindler Tibort a Kézműves
Kamara alelnökét, oroszlányi
vállalkozót kérdezem, hogyan
értékelte a rendezvényt.
-Oroszlányiként
elfogult
vagyok ugyan, de nagyon örü
lök, hogy a megyei vezetők
nek ez a véleménye a szakmai
napról és a divatbemutatóról.
Számomra, példaértékű volt
az az összefogás, ami a ren
dezvény előkészítése, lebo
nyolítása kapcsán megvaló
sult. Én magam is javaslom,
hogy jövőre a rendező szervek
ezt a programot eleve megyei
szintűre hirdessék meg!
Végezetül gratulálok a
közönségdíjasoknak: -Andre.a-

AZ OROSZLÁNYI SPORTELET
KIALAKULÁSA
Az oroszlányi fiatalság
körében már az elmúlt száza
dokban megmutatkozott a
versenyszellem.
Száz évvel ezelőtt a spor
tolás -bár papíron már régeb
ben is volt- ismeretiem ma
radt a falusi társadalmak szá
mára. Az iskolai testgyakor
lás az 1930-as években már
kötelező és rendszeres volt, de
Oroszlány többszáz éves falu
si iskolája nem tudott fel
zárkózni a követelményekhez.
Lovaglás, kocsihajtás,
csínytevések, testi erő fitogtatása, nagy evés-ivásokban iparkodtak kitűnni a fiatal le
gények azonban a munkában
is vetélkedtek egymással.
Mindenki tudta Orosz
lányon, hogy kik a legjobb ka
szások, zsákolok, ki tud leg
jobban bánni a lovaival, kik a
legerősebbek, legkitartóbbak
a munkában, azoknak volt a
legnagyobb tekintélyük.
A húszas évek elején a tűz
oltó-testület újraszervezése és
a kötelező leventeoktatás
bevezetésével kezdték meg Oroszlányon is fegyelmezni a fi
atalságot, nyers energiáikat
sporttal lekötni.
Az akkori leventeoktatás a
hazafiasságra nevelés mellett
a testi adottságok kiműve
lését célozta, ezért a leventee
gyesülettel párhuzamosan le
vente sportegyesület is ala
kult, melynek a levente korú
ak automatikusan tagjai let
tek. Szervezői és első vezetői
hivatalból László Zsigmond,
az akkori főjegyző fia és Bá
lint Imre, az akkor még igen
fiatal adóügyi jegyző lettek.
Zsapka Mihály molnármester
pedig, aki lelkes sportrajongó
volt, mindenben támogatta és
anyagilag is segítette a spor
tolók munkáját, főleg a labda
rúgókét. A focisták öltözője is
az ő közeli malmában volt. A
labdarúgás mellett atletizáltak és lövész szakosztály is alakult. A lőgyakorlatok a ka
vicsos gödörben folytak, ott
gyakorlatoztak a falu poten
tátjai is, á lövészklub tagjai.
A kavicsos gödör a temető
domb déli oldalán húzódott
kb. az emlékmű és a söröző
közötti részen. Ahol a domb
magasabb volt s így a gödör
mélyebb, ott állították fel a

lőtáblákat és a lejtős nyugati
oldal felől lőttek. A hosszanti
magasabb oldal fölött, a te
metőn átvezető gyalogút mel
lett egy kamraszerű épít
ményben őrizték a fegyve
reket. Bálint Imre volt a lő- és
fegyvermester, aki használat
ra kiadta és gondoskodott
tisztításukról és karbantartá
sukról. Jellemző az akkori
közbiztonságra, hogy legtöbb
ször be sem zárták a fegyver
raktár ajtaját, mégsem tűnt el
soha semmi, senki illetékte
lennek eszébe sem jutott hoz
zányúlni a fegyverekhez.
A harmincas évek híres
atlétája volt Oroszlánynak
Hanzlik János, akit a TAC
(Tatai Atlétikai Club) orszá
gos bajnokká szeretett volna
kinevelni, de nem sikerült,
mert szülei gazdaságában
nem volt más munkabíró fér
fi, s ezért nem akarták őt el
engedni, ő pedig tudta a köte
lességét. A versenyek győz
teseként családi nevét a meg
tisztelő Bajnok Hanzlikra vál
toztatták lelkes szurkolói.
Bajnok Hanzlikot ma is úgy
emlegetik régi oroszlányiak:
“Hiszen az még a medvét is lebirkózta.”
Futballozni sokan szeret
tek. Akkoriban a környék
majd minden községében Dad, Bokpd, Környe, Somló,
Gesztes- alakult labdarúgó
csapat és sorban játszották a
barátságos mérkőzéseket egy
más ellen, de a nagy ellenfél
Csákvár volt, a “köcsögösök”
és viszont, a csákváriaknak a
“meszesek”.
A futballpályának nem volt
lelátója, csak két kapufa ár
válkodott a kopár mezőség kö
zepén. Még egy pad sem volt,
ahová leülhetett volna, aki el
fáradt az álldogálásban. A
meccseket az időszaki mun
káktól függően látogatták
többen, vagy kevesebben. Ak
kor azonban sokan voltak, ha
az Eszterházy családból szár
mazó Mátyás gróf is játszott a
csákváriak csapatában és on
nan is jöttek szép számban
lelkesíteni játékosaikat. A
“meszesek és köcsögök” rnecscse ezért mindig nagy ese
ménye volt a falunak.
Egy ízben Mátyás csatár a
harc hevében összeütközött
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Geizer csatárral, mindketten
elestek, Mátyás gróf azonban
nem kelt fel, mert elájult. Volt
nagy riadalom, szaladtak fel
locsolni, ami sikerrel járt és
azután a két csatár egymást
átölelve ment a legteljesebb e-

pótlás. Vezérük Kostyál pék
volt, ő vezényelte a lelkese
dést és a lelkesítést. Ha a ka
lapját lengette, akkor don
gott a “Hajrá Oroszlány!”, ha
nem ment jól a játék, akkor
földhöz vágta az ominózus

gyetértésben, mutatva, hogy
nincs semmi baj, a játék
sportszerű volt.
Az elsőként alakult csapat
játékosai: Csernák János
(partjelző), Slezák János,
Hanzlik János, Pleva István,
Kostyál János (pék), Likerecz
Mihály, B. Hanzlik János,
Varga István, Danis Vilmos,
Debiás (?) ..........,
,
.........a Partjelző. Ez a csapat
az 1929-1933-as évek gaz
dasági válságakor feloszlott.
A gazdasági helyzet jobbrafordulása után újraszerveződött,
de a játékosok közül többen
kicserélődtek.
Az utánpótlás, mondhat
nánk úgy is, a kölyökcsapat azonban ezalatt is vígan rúgta
a labdát a határban, a planivrskai legelőn, ahová kijár
tak legeltetni, így volt után
pótlás a közben kiöregedett,
megnősült játékosok helyébe.
A második csapatot Pék
Kostyál és Suszter Kostyál
szervezte meg. A távozottak
helyébe Szmilek István, Gei
zer József, Németh István
molnársegéd és Vojnár János
cipészmester állt. Vojnár Já
nos addig mint iparostanuló,
majd segéd Tatán sportolt. A
csapat minden héten játszott
valahol, mert a barátságos
mérkőzéseken kívül sörmecscseket is rendeztek, ahol egy
hordó sör volt a tét, melyet a
vesztesek fizettek. Ezeket a
meccseket Bálint Imre szer
vezte meg, aki végigtelefonál
ta a falvakat, melyik akar, hol
fognak játszani. Ha a másik
faluban volt a színhely, akkor
stráfkocsival mentek és vitték
magukkal a szurkolókat is.
Belőlük nevelődött ki az után

kalapot, mintha az lett volna
az oka. Ha megmérgesedett
összetörte a kezében lévő bo
tot, vagy az esernyőt.
Mikor Oroszlányban meg
kezdte működését a bánya, a
bányászfiatalok is helyet kap
tak a játékosok között, sőt
egyszerre két csapata is lett a.
labdarúgó szakosztálynak.
Volt egy fiatalabbakból álló
csapat tisztán falusiakból és
egy bányászfiatalokkal ve

gyes csapat. A legtöbb bá
nyászfiatal akkor került a
labdarúgók közé, amikor
1938-ban, az Oroszlányra
került fiatal tanító, Inotai La
jos vette kezébe a sportélet
vezetését. Akkor került a
csapathoz az idegenből szer
ződött Danka nevű játékos,
azután Sztruhár István, akit
Pestről hívtak haza. Inotai
nem csak edző volt, hanem
nagy tervei voltak, atlétákat
akart nevelni és azért ipar
kodott minél több bányászfi
atalt bevonni a sportéletbe,
hogy biztosíthassa a bánya
üzem támogatását, amelyre
nagy szükségük volt. Ennek a
szépen megindult folyamat
nak azonban véget vetett a II.

világháború.
A háború befejezése után
sikerült újraszervezni Orosz
lány faluban a sportolni szere
tő ifjúságot. A Demokratikus
Ifjúsági Szövetség, az EPOSZ,
DISZ keretein belül szerve
ződtek a különböző szakosztá
lyok a MÁK Rt. támogatásá
val. Megkezdődtek az edzé
sek, továbbra is a régi Malom
út menti sportpályán. A fia
talok röplabdapályát alakítot
tak ki a régi falusi tűzoltó
szertár mellett, ahol feltöltötték a vymolát, mely egy mély
szakadék maradványa volt és
úgy nyertek ott egy nagy sima
területet. A MÁK Rt. segít
ségével új sportfelszerelést
vásároltak erre a célra és
nagy lelkesedéssel kezdték
ismét a sportolást.
Az oroszlányi
szénbá
nyászat 1945 után rohamos
fejlődésnek indult. A lakosság
szaporodott, szaporodtak a
sportolók is. Megalakult, a
Bányász Sportkör és ahogy a
széntermelés üteme fokozó
dott, mind nagyobb támoga
tásban részesült a bányaüzem
részéről.
A bányászfiatalok rendre
otthagyták a szegényes falusi

csapatot, sőt látva a jobb kö
rülményeket, a falusi fiatalok
is átszivárogtak, így a régi oroszlányi sportkör elsorvadt.
A lelkes és vidám első
oroszlá n yi futballisták em
lékét ez a kis maguk kreálta
dalocska őrzi:
“Kinek nincs futballista babá
ja.
Menjen ki az oroszlányi futballpályára.
írja fel a futballkapu fájára,
Ha nincs néki, majd lesz néki
Futballista szeretője, babája.
V. B. I.
Kérjük, aki felismerni véli
magát a fotókon, jelentkezzen
szerkesztőségünkben!

Kisdiák koromban szeret
tem az esőt. Különösjen a nyári
záport. Milyen jó volt a sza
badban szaladgálni a frissítő
égi áldás permete alatt! Mond
ják is gyakorta kedves idős em
berek: "Kisasszony, maga biztos
sokat állt az esőben, hogy így
megnőtt.”
Esőzések után gyakran gya
rapodott a ruháskosárban a
mennyiség: sáros kisnadrág,
zokni hevei't a szennyestartó
tetején; szandál, cipő a csap
alatt- súrolásra várva. Kisgyerkőc lévén nem szívesen kerül
gettem a pocsolyákat. Futkosás, fogócska, hunyó közben
nem értem rá a kis vízhalmok
kerülgetésére. Hogyisne, hogy
lassúságom lévén esetleg örö
kös fogónak kiáltsanak ki?! In
kább bele a közepébe: placcsplaccs... És különben is hamar
megszárad. Nini, már- ott a szi
várvány az égen, mindjárt tel
jesen eláll az eső, még egy-két
csepp, most épp az orromra; s
ismét kivirul a természet, üdébb, zöldebb a fű, a lakótelepi
betontömbök is mintha léle
geznének: ablak kitár', friss le
vegő be.
De ahogy cserepedtem, kez
dett “semmihez-nincs-kedvem”,
hangulatom lenni, ha sötét fel
hőpamacsok gyülekeztek az
égbolton. Pfuj, mindjárt itt a vi
har, még az utcára sem megy
szívesen az ember. Dörög és
csattog, és nem működik a lift
és 7 emeletet kell gyalogolni, és
egyébként is fázom, süssön már'
ki a Nap!
Kerülgetni a pocsolyákat,
pont, mikor sietne az ember. A
fene, ez lefröcskölt, nem tud
óvatosabban hajtani?! Nem au
tópálya! És a sár! Mennék a ko
csimért a garázsba, azzal gyor
sabb, meg kényelmesebb. És
majd adok én az embereknek,
juszt is mindenkire felspric
celem a vizet, csak úgy boszszúból, ha nekik lehet...
De aki másnak vermet ás...
Jobb, ha lehiggadok, most már
úgyis mindegy, csupa sár- a ci
pőm meg a ruhám.
Miért nem csinálják már
meg ezeket a fránya utakat?!
Nem öröm ám sétálgatni boká
ig érő sárban. A TUZÉP-soron
hány embernek is van gará
zsa? A fene fog most számolgat
ni, ilyen cudar időben még
majd ezzel fárasztom magam,
mi?! De soknak, az biztos. Hogy
jutok el a kocsiig? Na, végre,
átküzdöttem magam! Hát ezért
mosattam le a múlt héten há
romszázért? Persze, modern,
meghatározhatatlan sárpacnik,
foltok mindenütt. Fehér alapon
fekete. Örök divat. De azért ne
kem jobban tetszett szimplán,
absztrakt sárminták nélkül.
A víz meg csak folyik, folyik
a nem létező csatornák híján a
cipőmbe. Hát miért fizetem a
súlyadót? Egy nyomorult köves
útszakaszra sem telik?
Sírba, akarom mondani a
sárba visz ez az időjárás...
Lovasi Andrea
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S zerkeszti: H alley C silla g á sz Szak k ör
Egy kis csillagász tollából

A JUPITER GYŰRŰJE ÉS HOLDJAI
B olygóren dszerü n kben
mérete miatt méltán ne
vezhetjük a Jupitert a pla
néták királyának. Ennek az
óriásnak a Szaturnusz útján
van a legtöbb holdja, a négy
leghíresebb: az Európa, Io,
Callisto, Ganymedes.
A Ganymedes egyben a
Naprendszer legnagyobb kí
sérő égitestje, átmérője 5260
km. A négy közül a legkisebb
az Európa, amelynek felülete
a biliárdgolyóénál is simább.
Rejtély, hogy miért. A tudósok
véleménye szerint a holdat
vastag jégréteg borítja, amely
alatt folyékony óceánok rej
tőzhetnek. Talpalatnyi sík te
rületet sem találunk a krá
terekkel telezsúfolt, 4500 kmes átmérőjű Callistón. E
kráterek legnagyobbika a 300
km-es Valhalla. A Callisto
nagyon hasonlít a mi hol
dunkra, kráterei azonban
nem kőből, hanem jégből áll
nak.
A 3630 km átmérőjű kénvulkános Io és a Jupiter kö
zött nagy erejű elektromos
áram folyik, amit a bolygó
mágneses tere okoz. A hold

felszínén vörös és sárga fol
tok találhatók, amelyeket a
kilövellt anyag hoz létre, így
az egész egy kozmikus pizzá
ra hasonlít.
Az óriás gázbolygó leg
nagyobb részét hidrogén al
kotja. A bolygó magjában
3.500 Celsius fok körüli a
hőmérséklet és kb. kétszer
annyi hőt sugároz ki, mint amennyit a Naptól kap. Nagy
ságára jellemző, hogy egyen
lítője mentén 11-szer férne el
a Föld. Leglátványosabb kép
ződménye a déli féltekén lát
ható Nagy Vörös Folt.
1979-ben a Voyager-1 fel
fedezte a Jupiter vékony és
halvány gyűrűjét. Ha a Jupi
ter tömege 50-szer nagyobb
volna, akkor magja elég for
róvá válhatna ahhoz, hogy
beinduljon benne a hidrogén
hélium fúzió, és így akár csil
laggá is válhatna.
Maár András 6. oszt. tanuló

MŰVÉSZKERÉKPÁROSOK
OROSZLÁNYBAN
Szombat délelőtt, a bá
nyásznapi rendezvények ke
retében a baji művészkerék
páros csoport nagyszerű be
mutatójában gyönyörködhet
tek azon kevesek, akik be
kukkantottak a Művelődési
Központ színháztermébe.
Az általános iskolások által
előadott, számos akrobatikus
elemet is tartalmazó produk
ció azért érdemel külön figyel
met, mert művelői mindenféle
előképzettség, “csupán” némi
tornászmúlt birtokában, alig
két éve ismerkedtek meg ez
zel a sportággal. Ez a terem
kerékpározásnak is nevezett
sport két éve került Ma
gyarországra. A bajiak egy
testnevelő tanári tovább
képzésen ismerték meg és
szerettek bele. A megyei
sporthivatal
németországi
testvérkapcsolatának köszön
hetően hamarosan hozzáju
tottak a speciális kerék
párokhoz és azóta rengeteget
gyakorolnak. Már két alka

INDUL A CSILLAGÁSZ SZAKKÖR!

Szeretettel várunk minden, a csillagászat és az űrkutatás
iránt érdeklődő általános és középiskolást a szeptember 14étől induló csillagász szakköri foglalkozásokra, minden szom
baton 14 órától az MKK 114-es szobájában. Tagdíj nincs!

V
_________________ v

lommal szerepeltek Európabajnokságon és egyszer Világbajnokságon is. E hónapok
ban erősen tréningeznek fellé
péseik között, mivel a novem
beri Világbajnokságra készül
nek.
A Művelődési Központ szín
padán főként jó egyensúlyér
zékű kislányok adtak elő egyéni és páros gyakorlatokat,
megszégyenítve a cirkuszi ak
robatákat is.
Nem kevés sikert aratott a
biciklis fociból adott ízelítő,
ahol a fiúk lábait a kerekek
helyettesítették. Néhány ve
szélyes csel, technikai meg
oldás láttán felszisszent a
néző, szerencsére mindig alaptalanul, mert rutinosan
megoldották e kemény hely
zeteket.
Baj méltán büszke lehet a
kis falu hírnevét öregbítő
kerekezőire.
Hazánkban e fiatal sportá
gat egyelőre csak 3 egyesület
kereteiben űzik.
Aki érdeklődik iránta, ke
resse a Baji Általános Isko
lában Nagy Györgyit, illetve
Hartmann Pétert.

Forgács József, a Halley Csillagász Szakkör vezetője

- ................

^________________________ (fór)

ELFELEDETT ŐSÖK ÁRNYAI
Olyan könyvet ajánlok a
népszerűsítő tudományos iro
dalom kedvelőinek figyelmé
be, amelyet nem csak a témá
ja, hanem egyszerű és közért
hető nyelvezete is rendkívül
érdekessé tesz.
Röviden a szerzőpárosról.
Cári Sagan (akit a Kozmosz
című TV sorozatból is ismer
hetnek), a Cornell Egyetem
“Dávid Duncan” csillagászati
és űrtudományi professzora,
valamint a Bolygókutatási
Laboratórium
igazgatója.
Egyaránt jártas a csillagá
szatban és a biológiában,
eredményei fontos szerepet
A Városi Művelődési
Központ és Könyvtár Gyer
mekkönyvtára szeretettel
hív és vár benneteket az új tan
évben is. A kölcsönzésen túl a
szabadidőtök kellemes és hasz
nos eltöltése érdekében a követ
kező foglalkozásokat ajánljuk
nektek:
Kellő számú jelentkező esetén
újraindulnak klubjaink, melyek

töltöttek be a Föld történeté
nek kutatásában. Ann Druyan az Amerikai Tudósok Szö
vetségének titkára, író, forga
tókönyvíró és producer. A NA
SA két Voyager csillagközi
űreszközén elhelyezett Csil
lagközi Hanglemez-program
művészeti vezetője volt.
Könyvük fontos gondolato
kat tár elénk, visszavezet a
Nap és bolygói születéséig és
az élet felbukkanásáig. Töb
bek között arra keresi a vá
laszt, hogy hogyan alakult ki
az élet, kik vagyunk és mi
lyen múlt áll mögöttünk. Olyan kérdésekre kapunk vá

laszt, mint például: Milyen
szerepe van a véletlennek az
evolúcióban? Mi a férfi és a
nő? Mi a jelentősége a szex
nek és milyen távlatokra nyú
lik vissza? Miért szégyelljük
rokonságunkat a többi állat
tal? Mennyiben hasonlítunk
és térünk el a majmoktól
(csimpánz)? Miért nem va
gyunk bizalmasak a tőlünk
különbözőkkel?
Életünket
mennyire a szex irányítja (ha
szégyelljük is kimondani), és
csak egy vékony hajszál vá
lasztja el az erőszaktól. Mi
ben kell megváltoznunk, ho
gyan kell éljünk, hogy ezt a

csodálatos Földet a maga
élővilágával megőrizzük?
Jó néhány érdekes, új isme
rettel lesz gazdagabb az az
olvasó, aki belevág e könyv
kínálta intellektuális ka
landba. E kedvcsinálót a
könyvből vett idézettel zárom:
“Mi, emberek, hasonlatosak
vagyunk a küszöbön hagyott
újszülötthöz, kinek ruhájára
nem tűztek magyarázatot ar
ról, ki ő, honnan származik,
milyen előnyös vagy hátrá
nyos tulajdonságokat hordoz,
vagy kik az ősei.”
Nyitrai Beatrix

GYERMEKKÖNYVTÁR! HÍRADÓ

fejtéshez és szívesen verse
nyeznél társaiddal a “Legjobb
rejtvényfejtő” cím eléréséért,
re szeptember 21-ig jelentkez ton 9-től ROCK-Klub.
akkor gyere, hívd a barátaidat is
hettek nyitva tartási időben.
4.
/ Október 1-jén kedden
és kívánom, hogy érezd jól ma
16.30-tól
KÖNYVBARÁTOK
1./ Szeptember 21-én szom
gad!
Klubja.
baton 10 órától indul a REJT5.
/ HÁZI-MOZI minden pén 2./ A NYELVBARÁTOK klub
VÉNYFEJTŐK Klubja.
jának célja az anyanyelv megsze
2. / Szeptember 24-én kedden teken 14.30-től.
rettetése. Beszélgetünk majd az
A klubfoglalkozásokon két
16.30-tól
NYELVBARÁTOK
anyanyelv kialakulásáról, nyelv
hetenként vehettek részt.
Klubja.
1./ Ha kedvet érzel a rejtvény rokonságról, idegen nyelvek ta3. / Szeptember 28-án szomba
F o ly ta tá s a 7. o ld a lon
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Fogyjon le most, kérdezze hogy!
8 3 6 3 -0 3 0

A Művelődési
Központ szeptember
havi programja

Fess

E sküvők,
ren d ezv én yek
kulturált, s z é p k ö rn y e zetb e n .

v e g y iá r u

KERESKEDELMI
KFT.

17-én 17.45 TOP film
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. V. 87.
BILKO FŐTÖRZS színes
TEL.: 361-002, 364-482
amerikai filmvígjáték
21-én 17.45 TOP film
A FESS
MINDENKI
MÁSKÉPP
DISZKONT
ÚJ
KÍVÁNJA
ÁRAJÁNLATA:
színes szinkr. német film
vígjáték
T rin á t alap ozó 0,75
23- án 10.00 OVI mozi
617,A HETEDIK TESTVÉR
színes magyar rajzfilm
T rin á t m. fén yű 1/1
24- én 17.45 TOP film
896,ANGYALOK HÁBORÚJA
T rin á t alap ozó 5 kg
színes amerikai film 16
éven felülieknek
3496,27én 14.00 NAPKÖZIS
T rin á t m. fén yű 16 1
mozi
2700,MINTAMÓKUS
színes
szinkronizált
amerikai
B iop on á zta tóp or
filmvígjáték
700 gr 219,18.00 JÓTÉKONYSÁGI
MÚSOR
F ló ra sze p t 700 gr
28-án 17.45 TOP film
229,TŰZ A VÍZ ALÁ
P u r dupla csom ag
színes
amerikai
film
vígjáték
164,-

A B éke szállón továbbra is változatlanul
k ed vezm én yes előfizetéses e b é d !

GASZTRONÓMIA Kft.
Telefon: 361-781

HUBER FESTÉKBO LT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
DEKTON IN
25 KG
3938,8 KG
1400,3 KG
642,POLIPOM SZIGETELŐ
TAPÉTA
2720,-

TAPÉTA
10 M 399,-- 780,HÁRMON IKAAJTÓ
60-100-IG
PULHAB ES
SZULOPLASZT
FESTHETŐ TAPÉTA
33,5 m 890,-

r ------------- ------------------------------------------------------

!

I

2 szoba összkomfortos, 4. emeleti lakás eladó a
Takács I. út 12. 4/17. szám alatt.
Érdeklődni a fenti címen vagy Tópart u. 3. 1/3.
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GYERMEKKÖNYVTÁR! HÍRADÓ
nulásáról, játékos nyelvi feladvá
nyokat oldunk meg és készítünk,
felvetünk nyelvhelyességi és
nyelvhasználati problémákat, fo
lyamatosan gyakoroljuk a helyes
írást, melynek tétje “A nyelv
barátok klubja legjobb helyes
írója” cím elnyerése.
3./ A ROCK-Klubban a könynyűzene klasszikusairól beszél
getünk és hallgatjuk muzsiká
jukat.
4J A Könyvbarátok klubfog
lalkozásain megismerkedünk az
írás , és könyvnyomtatás törté
netével, betűfajtákkal és betűtí
pusokkal, kézikönyvekkel, a ma
gyar és világirodalom remekeivel,
a gyermekkönyvtári munkával.
Találkozunk ismert emberekkel,
beszélgetünk velük
munká
jukról, ellátogatunk más könyv
tárakba stb. A klub tagjai ezen
felül részt vehetnek különféle
programok szervezésében, lebo
nyolításában, értékelésében.
6./ A hétvégi Házi-moziban
megfilmesített irodalmi művek
kel szeretnénk benneteket meg
ismertetni. Szeptember 20. Szaffi
(Jókai Mór: Cigánybáró és Szaffi

című művéből).
Szeptember 27. A vadhattyúk
(Andersen meséjéből készült ja
pán rajzfilm).
Október 4. Az aranyember (Jó
kai Mór regényéből).
Október 11. A kőszívű ember
fiai (Jókai Mór regényéből).
Októbertől havonta új fela
datokkal, újra játszhattok pont
gyűjtő versenyünkön, melynek
címe ebben a tanévben: IRÁNY A
TUDÁS VÁRA! A részered-'
ményekről folyamatosan tájékoz
tatunk benneteket a gyermekkönyvtárban és a gyermekkönyv
tári híradóban.
Most pedig következzen ez évi
meglepetésünk:
MEGHÍVÓ MESEÍRÓ
PÁLYÁZATRA!
Bizonyára megfordult már a
fejetekben egy-egy izgalmas mese
végén a gondolat: vajon hősünk
élete hogyan alakult a továbbiak
ban? Mozgasd meg a fantáziádat,
elképzeléseidet varázsold újabb
mesévé, adj neki címet és jeligé
vel ellátva küldd be “KEDVENC
MESEHŐSÖM
ÚJABB
KA
LANDJA” című pályázatunkra.

Használd fel minél több elemét a
meséknek (mesekezdő és befeje
ző formula, meseszám, csodás hő
sök, kalandok és eszközök...). Ügyelj a helyesírásra! A meséd ter
jedelme ne legyen ’ kevesebb egy,
több hat kézzel írt oldalnál.
Ügyelj az olvasható, áttekinthető
külalakra!
A borítékra írd rá: “Kedvenc
mesehősöm újabb kalandja” pá
lyázat és a választott jeligédet.
Neved, címed, tagsági igazol
ványod számát külön lapon fel
tüntetve szintén tedd a borítékba
és arra is írd rá a jeligédet! Egy
olvasó több mesét is küldhet, de
külön borítékban, meséjét újabb
jeligével ellátva. Beérkezési ha
táridő: 1996. december 7. (szom
bat) déli 12 óra. Az eredményhir
detés időpontjáról és a pályázat
díjairól a későbbiekben értesí
tünk benneteket.
Sikeres meseírást kívánok!
Magdi néni
Címünk: Művelődési Központ és
Könyvtár Gyermekkönyvtára
2840 Oroszlány
Fő tér 1.
Telefon: 361-327/15

Festés,
- mázolás,
tapétázás?
Csak egy
telefon!
362-404
Huber Henrik
Fürst S. u. 13.

Könyvklinika!
Mielőtt könyve lapok
ra hullna, mieMtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.
Könyvkötészetünk
könyveit helyrehozza!

--_________

8

- ...—

KÉTHETES

—

KEREJZTELŐ AZ OROJZ LÁNYI
VÁRO/I TELEVÍZIÓBAN
A keresztelő örömteli csalá
di esemény, de az OVTV szep
tember 16-ai adása nem erről
szólt.
Tudatlanság, tájékozatlan
ság és az információ kritikus
kezelésének teljes hiánya kö
vetkeztében a nézők ezreit si
került megtéveszteni azzal,
hogy a műsorvezető és a tudó
sító szájából többször is el
hangzott az Erdélyföld kifeje
zés. Ezt az elnevezést sem a
köznyelv, sem a történelem,
sem a földrajz nem ismeri, ez
itt és most az OVTV stúdiójá
ban jött a világra. A remélem
rövid életű torzszülött az Erdélyország és a Székelyföld
keresztezéséből származhat.
Ennyi tiszteletlenséggel a magyar nyelv, a földrajz, a
történelem és a néző iránt - a
tudósító még nem érte be, a
saját maga által kreált “föld“nek fővárost is adományo
zott, Marosvásárhelyt.
Marosvásárhely volt “he
gyek közé szorult Debrecen”,
“magyar Göttinga” és “valósá
gos Cambridge”, de főváros
soha. Annak ellenére sem,
hogy az Erdélyi-medence kö
zepén fekszik, s Erdély arany
korában a Székelyföld legte
kintélyesebb városává nőtte
ki magát, s annak ellenére,
hogy falain belül és ha

tárában többször tartottak or
szággyűlést.
Egyedül a rövid életű, s a
Ceausescu által megszünte
tett Magyar Autonóm Terület
nek volt a székhelye, de az oly
jelentéktelen epizódja a város
dicső történelmének, hogy er
re egy szót sem veszteget a
tudós helytörténész szerző
páros Fodor Sándor (S) és
Balázs Árpád Marosvásár
helyi útikalauz c. könyvében,
amelynek oroszlányi bemu
tatójáról szólt a tudósítás.
1972 óta nem jelent meg
átfogó könyv a város meg
ismeréséhez. Most igen. Erről
az örömteli eseményről szólt a
méltatlan tudósítás. A tudó
sításból úgy tűnt ki, mintha
már-már lehetetlen volna ma
gyar nyelvű könyvet kiadni
Romániában. A Bukarest köz
pontú magyar könyvkiadás
mindig is létezett, bár napja
inkra visszaszorult. Az öröm
teli épp az, hogy a hiányt olyan új helyi önerős kezde
ményezések képesek pótolni,
mint az igazán színvonalas
könyvet megjelentető IMPRESS kiadó.
A könyv szakmai és üzleti
siker is egyben, hiszen a 6000
lejes ára ellenére az első kia
dás 1600 példányát már a
megjelenés napján elkap

FOLYTATÓDIK AZ IVJKK-BAN A
MILLjECENTJENARIUMI
BESZELGETESSOROZAT
Elsőként szeptember 23-án (hétfőn) 17 órától dr.
Gonda István tudománytörténésszel ( a TV-ből is
ismert kitűnő előadó) találkozhatnak az érdeklő
dők. “Szemelvények a magyar tudomány és techni
ka történetéből” címmel tart várhatóan nagy ér
deklődésre számot tartó előadást.

sooters
REGGEL FÉNYKÉPEZ,
ESTE MÁR KÉSZ
KÉPEKNEK ÖRÜLHET!

I

óra alatt kidolgozzuk
Önnek színes filmjeit,
+adunk 1db 24 exp.
színes filmet ajándékba, holnap reggelre!

A RENDŐRSÉG
HÍREI

kodták!
Öröm az, ha megtudjuk Er
délyben újabb kiadója, s jelen
tős piaca van a színvonalas
magyar könyvnek.
Annál szomorúbb az a tény,
hogy az egyik szerzőt és Ma
rosvásárhelyt ismertető kiad
ványt bemutató helyi TV tu
dósításában végig kolozsvári
városképeket, híres műalko
tásokat és műemlék épülete
ket mutatnak!
“Szép város Kolozsvár” ahogy az operettben éneklik,
de Marosvásárhely csúnya.
Ez a tudósítás mégiscsak a
“Marosvásár helyi útikalauz
ról” szólt. Elkeveredtek a ké
pek? Gondatlanság. “Az orosz
lányiaknak ez is jó lesz,
egyébként sincs más.” Hánya
veti nemtörődömség a néző
lebecsülése.
Végeredménye a megté
vesztés, s ha mindez tudatos,
akkor hazugság.
Ennyi kiigazítással igaz
mindaz, amiről a tudósítás
szólt. A hibák elkövetését
megelőzhette volna a tudó
sító, ha csak egyszer is felüti
az általa ismertetett kiad
ványt. Mert dolgozni - tudósí
tani pedig különösképpen -, a
költővel szólva csak pontosan,
szépen érdemes.
Szabolcs András

Őt követi szeptember 25-én szerdán 17 órától dr.
B. Gelencsér Katalin egyetemi adjunktus, műve
lődéstörténész “Kis magyar művelődéstörténet” cí
mű előadásával.
A rendezők-a TIT, az MKK és a Majki
Népfőiskolái Társaság-szeretettel várják minda
zokat, akik népünk történelméről, a honfoglalás
1100. évében többre kíváncsiak -s főként másra isr
mint amennyit az iskolai tananyagok tartalmaz-

1996. szeptember 09-e és
1996. szeptember 15-e közötti
időben 18 esetben rendeltünk
el nyomozást, ebből 17 esetben
vagyon elleni bűncselekmény
miatt. Lopással okozott kár:
1.153.660 forint. Rongálással
okozott kár: 133.300 forint.
Az Oroszlányi Rendőrkapi
tányság járőrei az elmúlt hé
ten nyolc személyt fogtak el, akiket bűncselekmény elköve
tésén tetten értek lakossági be
jelentés és járőri intézkedés so
rán.
Szeptember 10-én 10.15 és
10.40 közötti időben ismeret
len tettes az Oroszlányi Pol
gármesteri Hivatal mögötti
parkolóban lezárt Nissan tí
pusú személygépkocsi jobb ol
dali szélvédő üvegét betörte,
majd abból az alábbi tárgyakat
tulajdonította el: 1 db kínai
bőrtáska, 1 db műbőr pénztár
ca, 1 db irattartó tárca, 1 db
75.000 Ft értékű takarékbe
tétkönyv, 1.300 forint. Lopás
sal okozott kár: 100.000 fo
rint, rongálással okozott kár:
5.000 Ft.
Szeptember 05. és szeptem
ber 06. közötti időben isme
retlen tettes lakatfelfeszítés
módszerével behatolt az Orosz
lány, Takács I. út 20. szám alatti közös tárolóba, s onnan az
alábbi tárgyakat tulajdonította
el: 1 db Dakota Olimpia típusú
MTB kerékpár, 1 db Blackwood Fantastic MTB. kerék
pár, 1 db 11.5 kg-os PB gáz
palack, 10 kg fehér színű
zománcfesték. Lopással oko
zott kár: 70.000 forint, ron
gálással okozott kár: 500 fo
rint.
Akik a fenti cselekménnyel
kapcsolatban bármilyen infor
mációval tudnak szolgálni, azt
jelezzék a Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályán.
Papír,
nyomtatvány,
játék

Füzetek, ceruzák, háztartási
papíráruk kedvező áron!
Nyomtatványok nagy
választékban kaphatók.
Névjegykártya és bélyegző
készítés rövid határidővel!
Nálunk a pénze többet ér!

Kéwens Oroszlányi független lap. Kiadja a MONTÁZS Marketing Iroda Bt. ISSN: 1218-4276
A Társaság vezetője és az alapító főszerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Vezetője: Szabolcs András. Felelős szerkesztő: Wiesenmayer Zoltán
Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u 13. (HUBERHÁZ) Telefon, fax: (34) 361-122/14-14
Nyomda: a kiadó nyomdája, a MONTÁZS Nyomda (Oroszlány, Felsőtelep)
A Társaság es a nyomda vezetője: Somogyi Attila. Telefon: (34) 361-122/25-71, 361-122/14-14
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INGYENES!

Konferencia volt
Siófokon

Megjelenik havonta kétszer.

Anyanyelv=Nemzet?
„Azért vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne."
ija=

MEGHÍVÓ

C s a t á t

Az oroszlányi Mvívelőöési Központ és Könyvtár
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... d e <1 h á b o r ú t
e lv e s z t e t t ü k ?
B e s z á m o ló a z ö n k o r m á n y z a t
«

Kovács Sándor, a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazgató
ja érzékeltette a képviselőkkel, hogy kérdéseikre
válaszolhatna lakonikus rövidséggel is, de az sértő
lehetne a testületre, így mégis hajlandó elma-r
gyarázni a dolgok állását. Szerinte a VERT székhe
lyének áthelyezése sokadrangú, lényegtelen momen
tum, s csak okozata a lényegnek.
Cikkünket a 3. oldalon olvashatják

...hogy más ne járhasson
így, mint mi!
H etvenéves házaspár bilincsben
..... Ekkor kapta a könnygázsprayt! Rögtön elment a
látása, s ezért nem is tudja ma, hogy melyik rendőr, s
mivel ütötte meg a fültövénél. Összeesett! Erre rohant ki
a szobából a férje, akit a két rendőr elkapott, megbilin
cselt, be tuszkolták a fürdőszobába, s ott belevágták a
vízzel telt kádba kétszer is, közben ütötték, s befújták
könnygázzal. Majd úgy, ahogy volt vizesen, véresen, bi
lincsben lehurcolták a kocsiba és elvitték. Aztán úgy
pongyolában, alsónemű nélkül ugyanezt tették a fele
ségével is, az összecsődült házbeliek, gyerekek szeme
láttára! Bent az öregurat több mint egy órát tartották
egy jéghideg rácsos Íjaikban, csuromvizes pizsamában,
mezítláb a betonon. Közben a feleséget vallatták. A járőr
egyik tagja, a nagyobbik darab el-elment a szégyentől és
a bántalmazástól magán kívül lévő öreg hölgy mellett, s
meg-megcsavarta a kezét, s tegezve követelte: Elmondod
már, hogy mi volt, te vén lotyó!?“
A tö rtén tek rő l az érin tettek el(nem )m ondását a 2.
o ldalon o lvash atják.

a

KÉTHETES közéleti

Ia p

m c g V ú v jA

1996. október 7-én bélwtÁn 6 órÁrA
a

Művelődési Központ színháztermébe

LVKÁCSY KATALIN
„ÉS MÉGIS ÉLÜNK..."
cím ű zenés előadóestjére, Amelyet

BARTIS FERENC
müveiből Állított össze.
A z cló'AbÁst m e g n y it jA és

a

k ö ltő t k ö s z ö n ti

W ie s e n n iA V jc r Z o ltá n fe le lő s s z e rk e s z tő .

SIKOLTÓ VALLOMÁS
Hordalak magamban,
miként nap a fényét
és hamvát az üszők,
rút sorsát a virág,
atommag a titkát,
józanságát a bor
s bánatát a részeg;
hordalak magamban,
mint tűzhányó dühe
a sercegő ércet,
mint veszélyt a csönd
s lihegő fegyverek
a holnapi békét,
csemete-emlékét
a kidöntött farönk
s tegnapi felhő
szín gyászát a kék ég,
mint betűket a könyv
s gyilkoló mérgét a
jeltelen közöny,
finom remegését
vadul futó csillag
és por mivoltát a
legerősebb szikla,
mint ízét az étel
s éhségét a gyomor,
álmát a vén rab
és szabadságát a
láncszaggató álom;
hordalak magamban,
mint száj a sóvárgást,
lehelet a csókot
és kar az ölelést
és vér a szerelmet
s szerelem az embert,
ember a világot
s a mindenség téged,
hordalak magamban,
mint létet a halál
és halált az élet!

É J F É L I KÉRDÉS,
VÁ LASZ N É L K Ü L
Láttam az Embert
bitófán,
kivégzőosztag előtt,
porlasztóban
és festményeken, keresztre szögezve.
Kik
akasztották föl?
lőtték főbe?
égették el?
feszítették keresztre?
Emberek!
Hová lett az emberből az Álla
ti Méltóság?
Méltóságteljesen kérdem tő
letek:
méltó lehetek önmagam
hoz?

ARCCAL A TE N G E R F E L É
A tények zátonyok
A valóság part
A magyarázat evickélés
Föl az evezőkkel, kalmárok!
Megközelíthetetlen vagyok

Bartis Ferenc versei
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...hogy más ne járhasson így, mint mi!
Hetvenéves házaspár bilincsben
Tetemes presztízsvesztesé s szagára. No, lett erre haddget szenvedtem saját kollégá elhadd. Felhördült a haragos
im, a Magyar Televízió né családja, de a zajra lerohanó
hány dolgozója előtt, hiszen feleség kérésére végül is le
ők jobban értesültek az Orosz fogták az öregre támadni
lányban történtek felől, mint szándékozó családfőt. Némi
én. Történt ugyanis, hogy fel oda-vissza mondogatások uhívtak: mi történt szeptember tán mindenki lakásába távo
17-én az oroszlányi rendőr- zott.
Fenn a lakásban az öregúr
kapitányságon? Elkezdtem
kutatni az ismereteim között, magyaros fejmosásban része
s végül megtaláltam a vá sült párjától, amiért a fent
laszt: hát akkor fogadta el a említett kifejezéseket hasz
képviselő-testület a kapitány nálta, s hogy nem kerülte el a
beszámolóját - dicsérettel! perpatvart. Az öreg nyakát
behúzva gyorsan megmosdott,
Hm! Hallatszott a telefonból.
Kezdtem
gyanakodni, s pizsamára vetkőzve behogy valamit nem tudok! i kapcsolta a tévét, mint szokta
Mint egy vizsgán, amikor a volt általában, főleg ha asztanár arcán látja az ember szonya pöröl. Ezután a feleség
gyereke, hogy amaz észrevet is hasonlóképp cselekedett, de
te, nem a kérdésre vála már nem jutott el az ágyig,
szoltam! Rövid csend után mert csöngettek.
Ki az? - kérdezte.
megadtak egy nevet s címet,
hogy menjek el, s tudjam meg, Rendőrség!- hangzott a
mi történik saját lakhelye válasz. Erre az idős hölgy
men, mert eszerint ők jobban gyorsan magára kapott egy
értesültek, mint én! Ezután otthonkát, mert éppen a für
dőből jött, s azt hívén, hogy
rajtam volt a sor: hm!
mint már többször, most is va
Nos: a kérdéses címen laki után érdeklődnek a rend
egy nyugdíjas házaspár őrök, kinyitotta az ajtót. Ott
nyitott ajtót gyanakodva, állt két rendőr vele szemben, s
mint megtudtam később, közte a haragosuk. Az asz67 és 71 évesek. Az ő el szony meglepetten meg is kér
m ondásukból a követke dezte, hát maga mit keres itt?
zőket tudtam meg, s adom Erre a szomszéd elindult be
közzé:
felé a lakásba e szavak kísé
Az eset úgy kezdődött, retében: - Nekem nem maga
hogy a házaspárnak van egy kell, hanem a férje!
régi haragosa a házban. Hogy
Mit akar maga a fér
miből is származik ez a harag, jemtől? Magának ebben a
már nem is lehet biztosan lakásban semmi keresnivaló
tudni. Nem is lényeg. Ama ja! - háborodott fel a beteges
bizonyos napon az öregek ép öreg hölgy, s kitaszigálta az
pen a tóparti kis telkükről jöt illetőt az előszobából.
tek haza, s míg a feleség sie
Ekkor kapta a könnytett fel a lakásba, addig a férj gázsprayt! Rögtön elment
levitte a kerékpárt a pincébe. a látása, s ezért nem is tud
Ekkor már nyomult is utána ja ma, hogy melyik rendőr,
haragosa, aki férfi és mondo s mivel ütötte meg a fül
gatta neki: úgyis elkaplak tövénél. Összeesett! Erre
egyszer, majd meglátod! U- rohant ki a szobából a
gyis elkaplak!
férje, akit a két rendőr el
Szó szót követett, végül az kapott, megbilincselt, be
öregúr nem bírván cérnával, tuszkolták a fürdőszobá
egyértelműen elmondta hara ba, s ott belevágták a
gosának (akivel kapcsolatban vízzel telt kádba kétszer is,
több szomszéd bizonyította, közben ütötték, s befújták
hogy állandóan szekálja az könnygázzal. Majd úgy
öreg párt), hogy hová menjen, ahogy volt vizesen, vére
s közben félreérthetetlenül sen, bilincsben lehurcol
célzott annak nemzetiségére, ták a kocsiba és elvitték.

Aztán úgy pongyolában,
alsónemű nélkül ugyanezt
tették a feleségével is, az
összecsődült
házbeliek,
gyerekek szeme láttára!
Bent az öregurat több
mint egy órát tartották
egy jéghideg rácsos lyuk
ban, csuromvizes pizsamá
ban, mezítláb a betonon.
Közben a feleséget vallat
ták. A járőr egyik tagja, a
nagyobbik darab el-el ment a szégyentől és a
bántalmazástól magán kí
vül lévő öreg hölgy mel
lett, s meg-megcsavarta a
kezét, s tegezve követelte:
Elmondod már, hogy mi
volt, te vén lotyó!? Amikor
ő valaki felettes rendőrt
követelt, bejött egy civil
ruhás, aki nyugtatgatta! a
nénit, majd még őket hi
báztatva
m egkérdezte,
hogy miért engedték be a
rendőröket!
A hölgy közben el is
ájult, amit a rendőrök
némi hideg vízzel orvo
soltak, majd hívtak egy va
lódi orvost, hogy állapítsa
meg, az öreg pár sértetlen!
Ez megtörténvén, egy civil
ruhás rendőr hazavitte,
pontosabban kitette őket a
háznál, s így, vizesen, vére
sen, pizsamában kereshet
ték, hol van a lakásuk
kulcsa, mert azt egy jó
szomszéd bezárta, mert
másképp nyitva maradt
volna.
Nagyon dióhéjban ez tör
tént az öreg házaspár elmon
dása szerint szeptember 17-én
este, pont abban az időben,
amikor a városi rendőrkapi
tány beszámolóját dicsérettel
elfogadta a képviselő-testület.
A továbbiak: Az öregek,
szégyellvén az esetet, csak né
hány nap múlva fordultak
ügyvédhez kérdésükkel, hogy
hol panaszkodhatnak. Az
ügyvéd tanácsára a megyei
rendőrfőkapitányságon szep
tember 23-án megtették pa
naszukat, előtte pedig látle
letet vetettek magukról.
A panaszt felvevő rendőr

tiszt figyelmeztette a házas
párt arra az esetre, ha nem
lenne igaz, amit elmondtak.
Ők kitartottak a panasz
megtétele mellett. Nekem úgy
mondták, azért, hogy más ne
járhasson így!
Ezután
természetesen
(már amikor felocsúdtam) fel
hívtam a rendőrkapitányt,
hogy megkérdezzem, mi az ő
véleménye az esetről? Ő
megdöbbentő, s rövid választ
adott: az öreg házaspárt felje
lentették hatóság elleni erő
szak miatt! Merthogy ellenáll
tak! Más kérdésre nem is volt
hajlandó válaszolni, s kife
jezte, hogy ez is csak a rend
őrség elleni hangulatkeltésre
jó. Még azért megkérdeztem,
hogy ő beszélt-e az öregekkel?
Azt mondta, hogy nem, mert
nem voltak hajlandóak szóba
állni a rendőrökkel. Majd azt
kérdeztem, hogy biztos-e,
hogy ebben az ügyben jó oldal
ra állt? Azt válaszolta, hogy
amit ő tud az ügyről, aszerint
igen! Az ügy már különben is
az ügyészségre tartozik, majd
ők kivizsgálják. Mondtam
neki, jó lenne, ha a rendőrök
oldaláról is elmesélné valaki a
történteket, de ez elől ő
elzárkózott. Kár!
Nos, az ügyészségre - mint
megtudtam- a rendőrök felje
lentése szeptember 24-én
érkezett meg, érdekes módon
egy nappal később, mint ahogy az öregeké. Viszont a
rendőrség szerint ők már 19én elkezdték a vizsgálatot, így
nem viszontválasz a feljelen
tés. Hm!!
Mindenesetre az öregek
nehéz helyzétben vannak.
Odabenn a lakásban csak
négyen voltak: ők, és a két
rendőr. Nagyon nehéz lesz bi
zonyítani az igazukat, s ők ezt
tudják, mert öregek és betege
sek, de nem buták. Csak el
szántak.
Nekem viszont elég sok
fejtörésembe került a dolog,
mármint hogy közöljem-e a
hallottakat, vagy sem? Hiszen
nem szeret az ember kereszt
be kerülni a rendőrökkel!
Hogy félek? Hát igen! Miért
vigyem én a vásárra a bő-
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C s a tá t n y e r t ü n k !
. . . d e a l i á l i o n i l e lv e s z t e t t ü k ?

Folytatás a 2. oldalról.
römet, mikor azok, akiknek
ez lenne a dolga, nem teszik?
Ebben a városban különben
sem szeretik (s különöskép
pen nem honorálják!) a szóki
mondást, főleg az utóbbi két
évben! Én már tapasztaltam!
De lehet-e az ember
csendben, kushadhat-e a vac
kán, ha értelmiségi? Ha új
ságíró?
Féltsem-e maradék eg
zisztenciámat, s gyermeke
imét? Vegyek példát azokról,
kik megérezve a tehetségte
lenek újabb virágkorát, pozí
cióba kerültek, s hallgatásuk
kal szolgálnak érte?
Mint a fentiekből láthat
ják, nem így döntöttem, de
nem hősiességből, vagy bátor
ságból, szó sincs róla! Féle
lemből! Ugyanis féltem gyer
mekeimet, öreg szüléimét,
szeretteimet. Hiszen ez esze
rint velük is történhetett vol
na! S történhet is, ha a féle
lem csendje jár közöttünk to
vábbra is!
Volt még egy kétségem: jóe az, ha a rendőrök ilyen
megvilágításba
kerülnek?
Meggyőződésem, hogy nem jó!
Hiszen nekik tekintélyre van
szükségük, hogy megvédhessék a becsületes polgárok ér
dekeit. De még kevéssé jó, ha
két rendőr bemehet egy la
kásba, s így bánhat büntet
lenül hetvenéves emberekkel,
akik még soha nem kerültek
konfliktusba a törvénnyel, s
tisztességben végigdolgozták
életüket. Mi indokolhat egy ilyen bánásmódot? Szerettem
volna megkérdezni erről a két
rendőrt. Nem lehetett.
Pedig akkor kivédhettük
volna az általánosítás veszé
lyét. Mint ahogyan a megalá
zott idős házaspár, illetve a
feleség sem általánosít:
- Nem haragszom én a
rendőrökre, csak arra a kettő
re, hiszen az én öcsém is
rendőr volt, őrnagy. Csak
meghalt szegény. Nem is pa
naszoltuk volna be őket, most
is csak azért tesszük, hogy
más ne járhasson így, mint
mi!
Kormos Ferenc

(Az érintettek védelmében
nevüket nem közöljük.)
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Beszámoló az önkormányzat rendkívüli üléséről
Furcsa közjátékkal kezdő
dött a rendkívüli testületi ülés: alig kezdődött el, a pol
gármester máris leállította, s
szünetet rendelt el, mert mint
kiderült, véletlenül pont az ülés kezdetekor az egész város
ban megszűnt a tv vétel, mert
az antennarendszer fejállo
másáról valaki (valakik) elvit
ték a biztosítékokat. Vajon
miért? Ki tudja?
Miután a rendszer üzem
képes lett, újra kezdődött az
ülés. A polgármester beve
zetője után, amelyben vázolta
a VERT összevonásával kapc
solatban kialakult helyzetet,

Kovács Sándor, a Vértesi
Erőmű Rt. vezérigazgatója
kapott szót.
Kovács úr érzékeltette a
képviselőkkel, hogy kérdé
seikre válaszolhatna lakonikus rövidséggel is, de az sértő
lehetne a testületre, így mégis
hajlandó elmagyarázni a tes
tületnek a dolgok állását.
Szerinte a VÉRT székhe
lyének áthelyezése sokadrangú, lényegtelen momentum, s
csak okozata a lényegnek. Ami szerinte az, hogy a siker
telen privatizáció fő oka a
VÉRT bonyolult tulajdonviszonyaiban keresendő - amelyet szerinte az érdeklődő be
fektetők képteJÓ REGGELT OROSZLÁNYI

sajtóban, hogy Schalkhammer úr megígérte, Tatabá
nyán a közeljövőben új erőmű
épül, tatabányai szénre!)
A vezérigazgató szerint az
előző integráció - amikor lét
rejött a VERT - az elődje alatt
torzóban maradt, nem alakult
ki teljes vertikum, tehát ők
most csak befejezték az egye
sítést, amikor az eddigi Tata
bányai Energetikai Kft.-t tő
keemeléssel beolvasztották a
VÉRT-be. Azt szerették volna,
ha a két fűtőerőművet ezután
sikerül eladni, s ezzel kiala
kult volna a két erőmű két bá
nya együttese, valamint azt
vélték, hogy ezek eladásából
komoly pénzösszegekhez jut
hat a cég. A dorogi erőművet
meg is vették az önkor
mányzatok (jelképes össze
gért), de a tatabányai senki
nek sem kellett. Ezért alakult
ki a jelenlegi szerkezet, há
rom erőmű és két bánya, amely - mint elmondta - elő-,
nyösebb a leendő vevők szem
pontjából, mint a régebbi fel
állás. Elmondta még, hogy a
dolgozókat, a kétkezi munká
sokat nem érinti az átszer
vezés, hanem kizárólag a felső
vezetés szűk körében keltett
bizonytalanságot. Ugyanis az
e szinten meglévő párhuza-

tabányai igazgató!), aki nagy
elánnal foglalkozik nem csak
a tatabányai, hanem az orosz
lányi fejlesztéssel is! Még az
is nyitott Kovács Sándor úr
szerint, hogy hol épül meg az

új, 150 megawattos erőműi
blokk, akár Oroszlányban
is lehetséges!
Künszler Béla, az APV
Rt. mint a fő tulajdonos
képviselője úgy vélekedett,
hogy a több telephelyes össze
olvadt részvénytársaságot ta
lán könnyebb értékesíteni,
mint a régi formájút. Viszont
amíg az oroszlányi önkor
mányzat nem vonja vissza a
pert, amelyet a legutóbbi
(aug. 15.-i) VÉRT közgyűlés
törvénytelen összehívása mi
att indított, addig nem lehet
privatizálni.
Javasolta tehát, hogy a vá
ros vonja vissza keresetét, s
akkor ők hajlandóak egy újabb közgyűlésen újratárgyal
ni a székhely kérdését. A
jelenlegi helyzet akadályozza
a fejlesztéseket is, mint pl. a

Tatabányán
épülő
erőmű építését is!

új

Székely Antal polgármes
ter közbevetése szerint hagyo
mányosan létezik a Tata-bánya-Oroszlány ellentét, amely ebben az ügyben is tét
- ten érhető.
Egyszerűbb von tehát a Tataoányai Energetika KM beolvasztani a j * mokoűó
B a l o g h
VERTESi Erőmű Rt-be így tűntetve el annak vesz lesósét és biztos ogz.izienciél
teremtve az nmbioózus tatabányai menőarímemnek és munkavállalóknak Persze a
G y ö r g y
veszteség és a lerobbant bárvudai erőmű működtetésének felelőssége nem lünt el

csak átalakult • a VÉRT Rt tartozásává ulelve kötelezettségévé. arml mostantól
nyereséges tevékenységéből az oroszlányi bányák és erűmú eredményéből kell
fizetnie

képviselő

javasolta,
KINEK HÁTRÁNYOS EZ A DÖNTÉS ?
hogy az öna g y a r s í j í s t m í x ... — —
korm ányzat
termelésére alapozva
JELLEMEZHETŐ A TATABANYA! ENERGETIKA KFT GAZOALKOOASA 7
fogadja el Ba
A VÉRT tulajdonosainak, mert tovább kell finanszírozni a veszteséges
rabás Mihály
tevékenységet, é t a gazdálkodás áttekinthetetlenebb* vélik. Csak hab a tortán, hogy
a Cég székhelyének az összoolvadás űrügyével indoklás nélkül Tatabányára történi
volt vezéri
élhelyezése százmilliókba kerül, é t még a Tatabányai Szénbányák maradéka a
TABAX Rí is kap egy kis működési támogatási
gazgatót sza
"SSSZíCSS* *= *•»“«»«•
A VÉRT kisebbségi tulajdonosainak, mert az év elején tervezett szerény nyeresége
HOGYAN VOLT JELLEMEZHETŐ A V ÍR T MÍKOOÉSE ES GAZOALKOOASA 7
holyoll mintegy 6 milliárd lórim veszteség prognoszloáihaló az idei évre, a cég
kértőként eb
pedig banki szempontból hitelképtelenné váll Mondhatni a többségi tulajdonosok
egy 'ársaség veszteségének rondozését egy másik társasig kisebbségi
ben az ügy
tulajdonoséira áthárították.
ben. Követel
Az oroszlányi menedzsmentnek, meri indoklás nélkül leváltották Helyükbe Kovács
Sándor juialomjáiéko révén olyan tatabanyáink kerüllek, akik ez idáig az Energetika
- i
Kfl-nél veszteségei produkállak, és nem is ismerik a térség dolgait
te, hogy előbb
A* oroszlányi bányászoknak és erőműi dolgozóknak, meri Tatabányáról olyan
a VÉRT vonja
idegenek irányítják munkájukéi, akiknek a bánhidl erűmú és a mányi ( zsámbéki oj
bánya fe d é s e sokkal fontosabb az az idáig is szándékoltan késlelteteti oroszlányi
vissza a szék
fejlesztéseknél
'
Oroszlány Városnak, mert a fejlesztések súlypontiénak áthelyezésével srérmthal az
hely
áthelyezé
oroszlányi energetikai vort.kum 2003-ál történő teljes felszámolásával és ennek
következményeivel
sét, az önkor
bénhtóa erőmű Is iK iU U f
HOGYAN LEHETSÉGES. HOGY EZ MEGTÖRTÉNHETETT ?
mányzat csak
Az állami szervek állal is támogatott tatabányai többi ( Schalkhommer és Szalai
ezután álljon el
tatabányai
kéjzvisolök. Qencsik poloármoster. Kovács vezérigazgató ) hatékony és
iamonuéiték
S vaffyooav
S
H
- S
a
á
■
Miwlékot Paraze ettől H erőmű nenV
erűszakot fellépése révén, tz oroszlányi érdekképviselet elalvésa miatt Nem (alt
semmit a 8DSZ. országgyűlési képviselünk, kevés volt a villamos-szakszervezet es
a pertől. Ezu
az Onkonnányzot Ha ez így folytatódik, akkor
U K
von üzemeltetésé roú?*t*''»9 «<**«*» * birony1,l8M
tán felelősségre
JÓ ÉJSZAKÁT OROSZLÁNY I
vonta a polgármestert, hogy miért nem
lenek voltak átlátni -, és
A sokat emlegetett szórólap
ment el az aug. 15.-ei VERT
abban, hogy minden egység
kivétel nélkül veszteséges mosságokat megszüntetik, de közgyűlésre. Ezzel Székely
volt. Ennek, s a tiltás ellené még senkit sem bocsátottak Antal nem teljesítette köte
re?! a Tatabányai Energetikai el. Szerinte a város jövőjére lezettségét, s az ilyen visel
Kft. komoly összegbe kerülő sem káros, hiszen külön fej kedést manapság elbocsátás
fejlesztési tervet dolgozott ki. lesztési igazgatót nevezett ki sal szokták “jutalmazni”!
(Amiről már olvashattunk a (ez Szám Róbert, az eddigi ta
Folytatás a 4. oldalon
h ogyan
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Beszámoló az önkormányzat rendkívüli üléséről

Folytatás a 3. oldalról

A polgármester azzal vé
dekezett ez ügyben, hogy nem
okozott késedelmet semmiben
az, hogy ő nem ment el, hi
szen a képviselők már más
nap megtudhatták az ülésen
történteket a megyei sajtóból,
ő is onnan tudta meg. Ugyan
is a meghívó csak aug. 9.-én,
késve érkezett, amikor sza
badságon volt, s előterjesztés
nem is jött.

Dr. Sunyovszki Károly
szerint az APV Rt. képviselője
ellentmondásba keveredett az
összevonás indoklásakor, mi
vel semmi gazdasági indokot
nem tudott felhozni. Nem is
lehet, mert ez csak akadályoz
za a privatizációt. Hiszen egy
erősen veszteséges tatabá
nyai céget vontak össze egy
aránylag konszolidált orosz
lányival. Ha - mint ahogy a
vezérigazgató mondta - sem
mi jelentősége nincs a szék
hely áthelyezésének, akkor
miért költenek rá, s mennyi
ez az összeg? Szerinte tisz
tességtelen a kisrészvénye
sekkel szemben, hogy az Rt.
nyakába vette a tatabányai
kft. veszteségeit. Azt is meg
kérdezte, hogy a tiltás elle
nére a tatabányaiak mennyit
költöttek az új erőmű ter
veire?
Künszler úr szerint a
VÉRT tulajdonosként amúgy
is felelt kft-je ügyeiért, tehát
nem adósságszempontból ugyanez a helyzet, mint ré
gebben. Megígérte, hogy ide
iglenesen leállítják a szék
helyáthelyezés munkálatait a
következő közgyűlésig, ha az
önkormányzat eláll a pertől.

Kovács vezérigazgató
hivatkozott a városszerte
terjesztett röplapra (ő pamfletnek nevezte), amelyről
elismerte, látszik, hogy hoz
záértő írta, bár szerinte hiá
nyos adatokat tartalmaz,
merthogy nem csak a tatabá
nyai kft. volt veszteséges, ha
nem a VERT maga is. Eléggé
arrogánsán kioktatta az önkormányzatot, hogy nem
most, hanem az előző integrá
ció idején kellett volna til
takoznia az előző polgármesternek az előző vezérigaz
gatónál. Szerinte a tatabá
nyai erőművet az előző kor
mány ideje alatt kizárólag po
litikai okokból akarták be
zárni 1997-ben. Sajnálatát fe
jezte ki a jelenlegi kormány
felé, hogy még mindig nem
tudta helyrehozni az előző
kormány hibáit ez ügyben.
Modrián képviselő szerint
igenis lényeges anyagi - s nem
csak érzelmi - kérdés a szék

hely megváltozása, hiszen
ezután pl. az oroszlányi távhő
áráról Tatabányán döntenek
tatabányaiak. És a város
szempontjából lényeges kér
dés az oroszlányi műszaki
értelmiség helyzete is, amely
most háttérbe szorult a tata
bányaiakkal szemben.
Varga János képviselő
csatlakozott dr. Sunyovszki
Károly véleményéhez, szerin
te az előző integráció jó volt a
város szempontjából, így nem
volt indok a tiltakozásra, va
lamint minden gazdasági in
dok azt támasztja alá, hogy
Oroszlány legyen a központ.
Keleti György elmondta,
hogy a város hálás lehet, hogy
a fő tulajdonos képviselői leül
tek most tárgyalni, hiszen 0roszlánynak minimális része
sedése van az Rt.-ben. Meg
védte a polgármestert Balogh
úrral szemben, majd azt fe
szegette, hogy garanciát kell
kérni az elhangzott ajánlatra.
Barabás Mihály a kívá
natos garanciák mellett fon
tosnak tartotta, hogy a fő tu
lajdonosok (MVM Rt., ÁPV
Rt.) vizsgálják meg újra a
székhely kérdése mellett az
összevonás okait is! Ezt dr.
Sunyovszki képviselő hatá
rozati javaslatba is fogalmaz
ta úgy, hogy a két tulajdonos
igazgatósági ülésén fejthesse
ki a város az összevonással
szembeni érveit, ugyanis sze
rinte ez a lényeg, a székhely
csak formai, tényleg másodla
gos kérdés.
Végül is a polgármester
határozati javaslata került
szavazásra, amely arról szólt,
hogy a az APV RT. hívja össze
a Vért közgyűlését, és utasít
sa ebben résztvevő tagjait a
székhely visszahelyezésére, s
ekkor
önkormányzatunk
visszavonja bírósági kere
setét. A javaslatot a testület
egyhangúlag elfogadta. A ve
zérigazgató ezután biztosítot
ta a testületet arról, hogy a
székhelyáthelyezéssel - de
csak azzal! - kapcsolatos mun
kálatokat leállítja!
Összegezve: a Vértesi Erő
mű R t székhelye Oroszlány
marad, viszont az összeolva
dás visszavonhatatlanul meg
történik a tatabányai kft.-vei.
Ezért fogalmaztak úgy néhá
nyan az ellenzékiek közül az
ülés után, hogy a csatát meg
nyertük, a háborút viszont el
vesztettük. A polgármester és
a várost vezető baloldali koalí
ció tagjai szerint viszont ez
volt az elérhető legjobb komp
romisszum.
Kormos Ferenc

SZIGORÚ KÖVETKEZETESSÉG
AZ OTP RT. CÉLKITŰZÉSEINEK
HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
Az országban számos pénz
intézet működik. Egyik ilyen
pénzintézet az Országos Ta
karékpénztár és Kereskedel
mi Bank Részvénytársaság.
Városunkban sajnos igen sze
rény a választás lehetősége,
ha a polgár pénzügyeit kíván
ja rendezni.
Az országban egyik legje
lentősebb, városunkban pedig
meghatározó az OTP Rt.
Az OTP Rt., mint az első
ként privatizált országos mé
retű pénzintézet, különösen
az 1995. évi tapasztalatok
alapján 1996. évre elhatároz
ta azt az átfogó programot,
melynek célja a bank profittermelő képességének növe
lése és a költségmutatók ja
vítása. Ettől az évtől 12,5 mil
liárd forintos adózás előtti eredményt várnak. Ennek egyetlen lehetséges útja a be
vételek növelése és a kiadá
sok csökkentése. Úgy a
betétesek, ill. számlavezetők,
mint a kihelyezéseket érintő
ügyfeleket szegmentálni (fel
tételrendszerek alapján meg
választani) szükséges. A stra
tégiaváltás igénye ugyan
akkor a lakossági üzletágra is
érvényes, a piaci környe
zetben működő bankoknál a
profit 70%-a jellemzően a
vagyonosabb 30 százalékától
származik, következésképp
az OTP Banknak is ezt az
ügyfélcsoportot kell célba ven
nie.
Az OTP Rt. 1996-ban a
központban 25%-os, a háló
zatban (fiókok stb.) 10-12%-os
létszámcsökkentést tervez
tek. Ennek időarányos része
jórészt teljesült is. A létszámcsökkentések terén a kevésbé
fájdalmas megoldásokra (?)
törekszenek (öregségi, koren
gedményes nyugdíjaztatás
stb.).
Az OTP Bank is szükséghelyzetben van, mert válaszút
előtt áll. Vagy modern, kor
szerű szolgáltatásokat kínáló
és nagy profitot termelő bank
ká válik, vagy lemarad az
egyre kíméletlenebb piaci ver
senyben. “Nem gondolom,
hogy ép elmével bárki az utóbbi mellett voksolna. Az
előbbi pedig komoly szakmai

és anyagi próbatételt, gyak
ran egyéni áldozatokat je 
lent.” (Idézet Spédler Zoltán
OTP Rt. pénzügyi igazgató és
vezérigazgató-helyettes írá
sából - a szerző.)
Az Oroszlány és környéke
polgárai betérve az OTP Rt.
oroszlányi fiókjába alapvető
en három különböző módon
vélekedhetnek:
-közömbösen viselkednek,
-a negatív tapasztalatokat
emelik ki, túlsúlyozzák,
-a pozitív példákat tekintik
elsődlegesnek.
Előzetes egyeztetés után e
három véleményhez kapcso
lódó kérdéseimmel kerestem
fel dr. Havasi Ferenc főigaz
gatót az OTP Rt. Oroszlánja
Fiókjában.
-Tisztelt Havasi úr! Orosz
lány és környékének lakossága
örömmel vette, hogy a régi ela
vult fiókból - az átmeneti álla
potokat a “Városháza” épüle
tében türelemmel elviselve egy igen modern, az ügyfeleket
kultúrált körülmények között
kiszolgáló új létesítménybe
költözött. Az ügyintézők udva
rias, türelmes munkája mél
tán szerzett elismerést a helyi
fiók egész kollektívája részére.
Sajnos, az utóbbi időben a po
zitív minősíthetőség mellett
számos bosszantó, negatív je 
lenségnek is tanúi lehetünk.
Mi az Ön véleményei Mi lehet
annak az oka, hogy igen sok
esetben az ügyintézési idő je
lentősen megnövekedett, egyegy egyszerű csekkbeváltás is
1-1 1/2 óra időt vesz igénybe,
a kettő közül általában csak
egy működő pénztárnál igen
hosszú sor áll, várakozik, a
devizaszámla
fenntartása
gyakorlatilag veszteséggel jár,
így igen sok korábban türel
mes ügyfél is türelmetlenné
vált. Ugyanakkor a lakossági
folyószámlát kezelő hölgyek
rengeteg, úgy tűnik szinte “em
berfeletti” munkát végeznek!
-Az 1996-os esztendő meg
határozó az OTP Rt. és a fiók
életében is. A bevezetőben az
általános helyzet elemzésekor
már a hálózatról, a fiókokról
is esett szó. A profitorientált
ság fiókunknál az 1996-os
esztendőben igen kemény
Folytatás az 5. oldalon
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feladatok végrehajtásának
igényét jelenti, melynek idő
arányos részét már teljesítet
tük. így a központ előírásait
sikerült végrehajtanunk. A
fiók létszáma 4 fővel csök
kent, jelentős munkakör át
csoportosításra került sor. A
növekvő ügyfélforgalmat és
feladatokat is zökkenőmente
sen kell ellátni a vezetővel
együtt a 23 fős kollektívának,
melyből naponta átlagosan 1
fő - az új, főként számítástech
nikai ismeretek elsajátítása
érdekében - továbbképzésen
vesz részt. Az 500-zal növe
kedett (1996-ban) lakossági
folyószámlák száma 4300.
1200 db kártyacserét már
végrehajtottunk, mely ebben
az évben még díjmentesen
tovább folytatódik. A pénzkiadó-pénzbevevő
automata
1996. I. félévben több mint
110 millió forintot adott ki a
lakosságnak, ennek előkészítő
és befejező munkái is a két fő
lakossági folyószámlást (LAFO, ill. UNISYS) terheli.
Rendszeressé váltak a mun
kabér-átutalások. A teljesség
igénye nélkül: A VÉRT ré
széről kb. 1000 fő, a Koloman
Handler teljes állománya, a
Michel Kábelgyár dolgozói, a
Műszaki Középiskola oktatói,
dolgozói, a MATÁV, az ÉDÁSZ
részére napi átlagban 200-300
fő részére történik banki átu
talás.
Önkritikusan be kell valla
ni, hogy a bérfizetési napokon
a várakozási idő így jelentő
sen meghosszabbodik. Ezen
azzal is kívánunk segíteni,
hogy szeptember 1-jétől már
folyamatosan üzemeltetjük
mindkét pénztárt.
Napi munkaszervezéssel,
az üzletágak dolgozóink kö
zötti célszerű felosztásával igyekszünk a kedvezőtlen
helyzeten javítani. Október
hótól a lakossági után az önkormányzati és a vállalkozói
üzletágat is beléptetjük az
integrált rendszerbe, melybe
később a deviza, valuta beik
tatását is szervezzük. Mindez
jelentős fejlesztési forrásokat
igényel, a dolgozók szakmai
továbbképzése is igen nagy
feladat. Mindez az ügyfelek
érdekében történik. Remél
jük, hogy munkánk színvo
nalát megelégedéssel fogjuk
tudni javítani.
A számítógépes rendszerek
országos méretű továbbfej
lesztése biztosítani fogja,
hogy lényegében bármely ügy
felünk az ország bármelyik
OTP fiókjából tájékozódhat

számlái pillanatnyi állapo
táról 1 perc alatt. A létszámleépítések az eredményesség
növelése érdekében történtek,
amellett a szociálpolitikai jut
tatások körét is szűkítették,
sőt az idei évben még köz
ponti bérfejlesztés sem volt.
Pedig dolgozóink napi 8 órá
ban feladataikat nem tudják
elvégezni, így az ügyfélforga
lom után 2 órás munka a
munkaterületek számítógé
pes tevékenységének lezárá
sa. A struktúra változásával
együtt az ügyfelek köre válto
zik, nőtt a vállalkozói körben
a számlavezetés díja, de még
így is a bankok közül a leg
kedvezőbb. Az önkormányza
tot kiemelt ügyfélként kezel
jük, az Oroszlány környéki
községeken (Bököd, Dad,
Kömlőd, Szák-Szend) ügyfele
inket is ellátjuk. így forgal
munk milliárdos nagyságren
dű. Megértem a devizaszám
lások
felháborodottságát,
mert az ügyletenkénti előírt,
mindenkori 2 $ levonása igen
kedvezőtlen hatást okoz.
Igen jelentős a fiók állam
papír eladásokból származó
forgalma és az ezeknél jelent
kező várakozási idő a telefon
és a számítógép kapcsolat
(központtal) igénye miatt.
Közös örömünkre és elő
nyünkre szolgál, hogy nőtt a
kártyahasználat lehetősége és
gyakorisága. Külön kiemelen
dő, hogy a bányásznapon az
automatán 25 ügyfél jelentős
összeget fizetett be. Az úgyne
vezett “giro-rendszer” beveze
tése és elterjedése a banki át
utalások időtartamát 1-2 nap
ra rövidítette le. Mindez az
OTP-nek, az ugyancsak jelen
tős gépkarbantartási felada
tok ellátásával igen sokba ke
rül.
-Mivel magyarázható, hogy
a HVG augusztus 10-i számá
nak “Az ügyfél beleszól” című
cikke szerinti felmérésben a
nagy lakossági ügyfélkörrel
rendelkező bankok osztály
zatainak átlagértéke az OTP
Rt. esetében a legkisebb: 2,77,
a max.: 3,47 Budapest Bank
hoz képest?
-Legegyszerűbben a lapban
is szereplő adattal adhatok er
re magyarázatot: “A bank
használók 63%-a az OTP
Bank szolgáltatásait veszi fi
gyelembe. Ezen belül a leg
több a lakossági felhasználó
és az Info Fax Kft. közvé
leménykutatása az arányokat

talán nem tudta megfelelően
megválasztani a megkérde
zettek kiválasztásánál. A
kifizetések miatt minden hó
10-13-a kö-zött és 15-e körül
is jelentős a többletforgalom.
Állampapír jegyzési időszak
ban egy-egy tranzakció 30-40
percet vesz igénybe. 800-1000
vállalkozói számlát kezelünk,
a lakossági betétállomány is
jelentős (kb. 700 millió forint).
A napi pénzforgalom 10 millió
forint körüli. Sajnos az intim
pénztár és a széfhasználat
lehetőségével nemigen élnek
tisztelt ügyfeleink.
-Talán nagyobb reklám, il
letve az információ szolgálta
tása körének, módjának bőví
tése javítana ezen a helyzeten.
-Igaza lehet, igyekszünk
bővíteni ezzel kapcsolatos
munkáinkat. Tesszük ezt an
nál is inkább, mert tulajdon
képpen fiókunk a város egyet
len pénzintézete és közel
30000 ember pénzügyeit inté
zi. (A Takarékszövetkezet te
vékenysége jelentősen eltérő,
a Magyar Hitelbank furcsa
módon távozott városunkból. a szerző.)
-Mennyire biztonságos az
OTP Rt. Oroszlányi Fiókjának
üzemeltetése?
-A szakemberek és a
rendőrség véleménye szerint
egyike a legkorszerűbb biz
tonsági rendszer, mely védi a
fiók és ügyfelei érdekeit min
denféle vonatkozásban. A
riasztási helyek kialakítása,
módja, a kép- és hangátvitel
ill. ezek rögzíthetőségét is
figyelembe véve igen korszerű
rendszert jelent.
-Hallhatnánk néhány dol
got a jövő terveiből?
-Természetesen.
Halad
nunk kell a jövőben is előre,
mert a mai szlogen szerint: “A
gyors hal megeszi a lassút.”
Jövőbeli terveink jelentős ré
szét ma még, az előbbi miatt
is, üzleti titokként kezeljük.
Bevezetjük a személygépko
csi-vásárlás hitelezését. A
számítástechnikai rendsze
rünket továbbfejlesztjük. A
profilváltásnak megfelelően
az ügyfélszelekció lehető
ségével is fokozottabban kívá
nunk élni. Mindenben ügy
feleink igényeinek maximális
minőségű kielégítésére fo
gunk törekedni.
- Köszönöm a beszélgetést.
Hartmann István
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Kinek a feladata? A
Tüzép-garázsokról szeretnék
írni. Valamikor fölépítették
ezeket a garázsokat, hogy fe
dett helyen tarthassuk a gép
kocsikat. Van, aki műhelynek
is használja, de ez volna a ki
sebbik baj. A nagyobbik az, ami a garázsok között, vala
mint azok mellett vezető úton
zajlik. Nem vagyok fiatal - és
gépkocsiellenes, de ami ott
folyik, az (remélem soha) tra
gédiában fog egyszer végződ
ni.
Gyorshajtás, rodeózás, a
gyalog közlekedők vagy csak
sétálók állandó veszélyezte
tése. Ugyanez elmondható a
város több pontjáról is. Ott vi
szont bokáig érő gödrök. Ki
nek a feladata lenne az ot
tani, sokszor 80-100 km-es se
bességgel száguldók megfé
kezése? A rendőrség, a pol
gármesteri hivatalnak? Nem
lehet ezt megakadályozni?
Vagy csak azután, ha a tragé
dia bekövetkezik? A hivata
lok miért egymásra és a jog
szabályra mutogatnak? Nem
elég az, hogy az ott lévő dolgo
kért reszketni kell?
Az értelemre ható nyugodt
szó már semmit nem ér. Süket
dumának tartják azt az érin
tett fiatalok és folyik minden
tovább.
A városi autóklub miért
nem biztosít megfelelő helyet
ezeknek a fiataloknak? Rendőrségileg sem szabályozható
ennek a közlekedésrendészeti
része? A kérdésekre miért kell
annak lennie a válasznak:
Tragédia. Lehet, hogy ez a
dolog most senkit nem érde
kel, azonban, ha valami tör
ténni fog, akkor kezdődik a hi
vatalok között az egymásra
mutogatás és a felelősök (im
már jellemzően sokadszor).
megússzák a, felelősségre vo
nást.
Sok fölvetésem lenne még
ezzel kapcsolatban, de lehetsé
ges, ez is csak egy fölöslegesen
megírt levél lesz?
Tisztelt Főszerkesztő úr!
Amennyiben érdemesnek
tartja, abban az esetben el
lenőrizheti a dolgokat, de ez
viszont időigényes és nem
előre bejelentéssel egybekötve
kell megtörténnie. Igaz, hogy
az érintetteket ez sem zavar
ná. Neveket azért nem írok,
mert ez a dolog a városban
köztudott.
Név és cím a
szerkesztőségben.
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HASZON
A kereskedelmihez hason
lóan működik a kommuniká
ciós lánc is. A közszolgálati és
kereskedelmi szakemberek is
eladnak -bár más formában,
mint az “igazi” kereskedők, de
a séma ugyanaz. Utánajár
nak, interjúvolnak, tudósíta
nak, szerkesztenek.
TV-k és rádiók versenge
nek egymással - a publiku
mért. Az információdömpingből szelektálnak: mire kíván
csi a néző, hallgató, mit “vesz
meg”, s milyen áron. A cél:
mindenek előtt a versenyben
maradás- haszonnal. Ehhez
nemhogy segítenek, de egye
nesen nélkülözhetetlenek a
reklámok. Az adott termék
forgalmazója növelni kívánja
a keresletet. Ehhez megfelelő
“talaj” a TV, illetve rádió. Ért
hető üzleti fogás, mégsem tu
dok megbékélni a műsorok
közti néhány perces holt időt
kitöltő reklámokkal. Mert
kérdem én: el lehet-e dönteni,
melyik terméket érdemes vá
sárolni, ha mindegyik a
“lég...”?
Például, ha az “Ultra
Pampers-baba a legboldogabb
baba”, akkor a hagyományos
textilpelenkát viselő bébi
máris hátránnyal indul az életben, hiszen a reklám szö
vege szerint neki kevesebb esélye van a boldogságra.
S a jobb szórakozás híján
TV-t néző édesanya a Pampers-reklám után azon tűnő
dik, hogy kuporgassa össze a
pénzt a csodálatos, nedvszívó
találmányra, mert minden bi
zonnyal nem bocsátaná meg
magának, ha csemetéje lelki
sérült lenne e meghatározó,
kellemetlen élmény követ
keztében. És tűnődése közben

program

elszalasztja -ó, mily szörnyű
ség!- a többi igen értékes in
formációval szolgáló reklá
mot...
De talán jobb is, mert le
het, hogy rohanna az OTP-be,
kiváltana, kötne és befektet
ne, hogy már időben gondos
kodjon családjáról.
Hadd említsek egy másik,
igen szemléletes példát.
Ha az. összes fogorvos a
fluoridtartalmú Signalra es
küszik, a többi fogkrém ennek
csak silány mása lehet -von
juk le a (téves) következ
tetést, mintegy önkéntelenül.
Természetesen a többi fog
krém is tartalmaz fluoridot,
sőt mi több, kellemes lehe
letet is biztosít, ám erről a
reklám hallgat.
A mosópor reklámok szö
vegét is tudjuk tán betéve.
Nem újdonság hát: a bájos
hölgy pulóverét nem most vá
sárolta, csak OMO-val mosta.
A reklámok gyakran lélek
tanilag hatnak. Pszicholó
gusok szerint, ha kedvelt szí
nészünk, filmsztárunk taná
csait követjük, szokásaikat
utánozzuk, hasonlóvá válunk
hozzájuk, szépek, izmosak, kí
vánatosak leszünk.
így, ha Sharon Stone-t
vagy Steven Segalt spe
nótevés közben mutatnák a
TV-ben, miközben a sokak ál
tal zöld kotyvaléknak titulált
étel vitamin- és nyomelem tartalmát ecsetelik, valószínű
egyik napról a másikra ugrás
szerűen megnőne a spenót
kedvelők aránya azok köré
ben, akik látták a reklámot.
Tényleg ennyire hatnak
ránk...?
L.A.

Esküvők,
rendezvények
kulturált, szép környezetben.
A Béke szállón továbbra is változatlanul
kedvezményes előfizetéses ebéd!

Jó egy éve működik Orosz
lányban a Nagycsaládosok
Országos
Egyesületének
(NOÉ) helyi csoportja. A többgyermekesek érdekvédelmét
felvállaló szervezetnek 60
család a tagja. Vezetője K on
tó Attila úgy summázza fela
datkörét, hogy a lombikprog.ramtól a temetésig segíti a
problémával
küszködőket.
Kontó Attila mozgássérült,
nyugdíjas fiatalember, aki 3
gyermekével és feleségével
egy 27 négyzetméteres bérla
kásban él mint jóhiszemű,
jogcím nélküli lakáshasználó.
Saját körülményei is megtes
tesítik az oroszlányi nagycsaládosok legfőbb gondját:
nincs elég tér a gyermekek za
vartalan felneveléséhez. Ez a
sorsközösség vezette oda,
hogy kidolgozzon egy progra
mot a hátrányos helyzetű
nagycsaládosok lakáshoz jut
tatásához. Megvalósításáért
mindenféle ellenszolgáltatás
nélkül fáradozik.
■Mi a program lényegei
-A Magyar Kormány által
biztosított
szociálpolitikai
kedvezményt szeretném szé
lesebb körben kihasználha
tóvá tenni, hiszen jelenleg
csak egy tehetősebb, szűk ré
teg férhet hozzá ehhez a tá
mogatáshoz. A “szocpol” igénybevételéhez szükséges
35%-nyi saját tőkét pályáza
tok és alapítványok útján te
remtem elő a családosoknak.
Szükség van az önkormány
zat támogatására is, hogy
ingyenesen vagy jelképes áron bocsásson rendelkezé
sünkre építési telkeket. Ha
marosan
megkötöm
az
együttműködési megállapo
dást a székesfehérvári kivi
telező céggel, aki az első lép
csőben 54 négyzetméteres,
könnyűszerkezetű családi tí
pusházak építését vállalja.
Egynek az előzetes ára 3 mil
lió 385 ezer forint. Ehhez igé
nyelhet egy 3 gyermekes csa
lád 2,2 millió “szocpolt”, ha
már a 35%-nak megfelelő 1
millió 185 ezer forinthoz pá

lyázatokból hozzájutottunk. A
lakások egyenként, folyama
tosan épülnének, ahogy a
pénzek befolynak. Egyébként
a kivitelező az első öt család
nak megelőlegezi, biztosítja a
házak (saját tőkerésznek
megfelelő) 35%-os készültségi
szintjét.
A pénzkezelést kizártam a
programból, hogy visszaélésre
senkinek ne legyen lehető
sége. A program keretein be
lül mindenki magánépíttetőnek minősül, tehát egyéni
leg köt a kivitelezővel ún. vál
lalkozói szerződést, amelyben
közvetlenül neki engedi át a
“szocpolt” és pályázati pén
zeket. A kivitelező tőkeerős,
jelentős szakmai tapasztala
tokkal rendelkezik, és vállal
bármely hatósági ellenőrzést
(APEH, PM stb.)
-Kik vesznek, vehetnek részt
a programban?
-Az első lépcsőben 3-5 gyer
mekes, szociálisan hátrányos
helyzetű családok. E létszám
minimuma a legmagasabb
“szocpol” kedvezményhez kell,
a maximumot pedig egyszerű
en az épülő lakások alap
területe szabja meg. Előnyt
élveznek, akik mozgás- vagy
súlyosan sérült gyermeket
nevelnek.
Eddig 18 család jelentke
zett, de körük folyamatosan
bővül, megállítanak az utcán,
eljönnek a lakásomra érdek
lődni. Mindenkinek személye
sen, józan paraszti ésszel igyekszem elmagyarázni a
tudnivalókat. A jelentkezők
90%-a önkormányzati bérla
kásban él, zömüket cigány et
nikum alkotja, mivel az ő la
káskörülményeik a legroszszabbak. Ily módon a program
megvalósulása a Petőfi udvari
gettó felszámolását is előse
gítené.
-Hogyan történik a beke
rülők elbírálása?
-A jelentkező családokat az
elbírálás előtt meglátogatom.
Az érdekel, mennyire családcentrikusak, mennyire bizto
sított a gyermekek testi-szelFolytatás a 7. oldalon

GASZTRONÓMIA Kft.

Fogyjon le most, kérdezze hogy!

T elefon : 3 6 1 -7 8 1
< 3 )

®363-030

lemi fejlődése. Közreműködik
az elbírálásban a helyi igaz
gató-főorvos, aki képviselő
ként is támogatja a progra
mot. Javaslati szinten sze
retném bevonni még a Szoci
ális Szolgálatot és a Családsegítő Központot.
-Hol tervezi a lakások
felépítését, folynak-e már erről
egyeztetések?
-Mondanom sem kell, hogy
a város iránti személyes el
fogultságom miatt Orosz
lányon tervezem az első refe
rencia-telepet létrehozni. Jó
magam a leromlott állapotú
régi strand területének felhasználásáért kardoskodom.
Ez egy több mint 3 hektáros,
jól közművesített és viszony
lag zárt telek, kiválóan alkal
mas a U-alakú lakótelep hely
színéül. A Polgármesteri Hi
vatal ugyan nem így látja,
mert azt közölték, hogy sport
céljaira akarják fenntartani.
De kérdem én, minek, ha évek óta nem történik semmi,
és ott minden a lassú enyé
szeté?
A hivatal mindenesetre be
tekinteni óhajt a program
részleteibe. A földterület áta
dásához testületi döntés
szükséges. Ha ez megtör
ténik, akkor a tervrajzok egyeztetése után, gyakorlati
lag 24 órán belül kezdődhet
az első öt ház építése. Ezek után a program első lépcsője,
az első telep megépülése,
mintegy két év alatt lefuthat
na. Egyébként számos du
nántúli önkormányzat érdek
lődését felkeltette ez a lakásépítési terv, és jelezték, hogy
szívesen helyet adnának hoz
zá.
-Milyen érdeke fűződhet
ehhez az önkormányzatnak?
-A program elősegíti egy
térség lakásmobilizációját és
oldhatja a feszültségeket azo
kon a területeken, ahol a ki
sebbség lakáskörülményei a
legalapvetőbb emberi nor
máknak sem felelnek meg,
hogy csak a legfontosabbakat
említsem.
-Milyen garanciák vannak
a program életképességére?
-Garancia a NOÉ helyi cso
port egyéves tevékenysége,
az, hogy a hivatalok gyorsí
tott eljárásban foglalkoznak
az üggyel, garancia a kivite
lező cég hírneve, az e célra
pályázható pénzalapok soka
sága, és végezetül talán az is,
hogy magam is e program
keretein belül kívánok csalá
di házhoz jutni.
Forgács József
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Folytatás a 6. oldalról

MAJ K
A majki műemlékegyüt
tes felújításának és megnyi
tásának 10. évfordulója
egybeesett az országos millecentenárium évével. Ez a
tény Oroszlány város veze
tőit és több közintézményt
arra ösztönzött, hogy erről
méltón emlékezzünk meg.
Az ünnepi megemlékezés
rendezvényei egy részének
Majk adott helyet.
A műsorsorozatok befeje
zése után, ma elmondhat
juk, hogy a programok sike
resek voltak. E sorok írójá
nak - és bizonyára sok láto
gatónak is - örökké emléke
zetesek maradnak a július
24-i zárónapi rendezvé
nyek.
Még 1995. szeptember
14-én a Majkon megren
dezett Történész Tudomá
nyos Konferencián dr. Köpeczi Béla akadémikus és
több történész-tudós előa
dása a kamalduli szerzete
sek és Rákóczi kapcso
latáról hangzott el.
Nyilván ez keltette fel a
Rákóczi Szövetség oroszlá
nyi lelkes vezetői és tagja
inak figyelmét egy Rákócziemléktábla Majkon történő
elhelyezésére,
II. Rákóczi Ferenc feje
delem a szabadságharc bu
kása után Franciaországba
emigrált. A bujdosó ma
gyar fejedelem XIV. Lajos
király udvarában kapott
menedéket. Később a Párizs-tői 17 km-re fekvő Yerres falu mellett a Grosboisi kamalduli szerzetesektől
vásárolt házat 1715-ben. A
csendes magányban ő is

ÉL

osztozott a szerzetesek
elmélkedésében, magáénak
érezte
életszemléletüket.
Szabad idejét legszíve
sebben itt töltötte lelkigyakorlatok közepette és itt
kezdte
megírni önélet
rajzát: “Vallomásait’’.
1717-ig, Rodostóba távo
zásáig élt itt. A rodostói
végrendeletében kérte, hogy
szívét halála után küldjék
el a Grosbois-i kolostorba
egy aranyurnában.
A nagy fejedelem - Rá
kóczi szíve - a kamalduliak
kolostorának temetőjében
nyert elhelyezést. A francia
forradalom alatt a szerzete
sek szétszóródtak, birtokuk
eladásra került. A teme
tőjük is megszűnt, a kápol
nát is lebontották, helyén
virágos- és veteményesker
teket alakítottak ki. Máig
sem az urna, sem pedig a
fejedelem szíve nem került
elő. Az urna feltételezett
helyére a franciaországi
Magyar Szövetség és a Ma
gyar Kolónia közadomá
nyokból emlékművet állí
tott fel 1937-ben. A majki hajdan volt kamalduli- re
meteség több mint kétszáz
éves templomának torony
bejárata mellé elhelyezett
Rákóczi-emléktábla méltó
helyre kerülve emlékeztet
bennünket a Nagy Fejede
lemre.
Majk él, ez tény és meg
tisztelő az, hogy történel
münk emlékhelyeként is
nyilvántartják a jövőben.

Kulcsár Emil Miklós

HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
25 KG
8 KG
3 KG

DEKTON IN
3938,1400,642,TAPÉTA
384-827

FŰRÉSZPOROS TAPÉTA
890,-

POLIFORM HŐSZIGETELŐ
TAPÉTA
14 m 2720,ABLAKSZIGETELŐ
VÁRNAMO
PURHABOK ÉS
SZILOPLAST
HANNÓ

A Művelődési
Központ október
havi programja
4én 17.00 Béky László
ÖNGYÓGYÍTÓ BIOENER
GETIKA című előadása
5- én 17.45 TOP film
LÖVÉSEK A BROADWAYN szín. amerikai bűnü
gyi vígjáték
7én 18.00
BARTIS FERENC EST
8án 17.00 CIVIL FÓRUM
8-án 17.45 TOP film
MAJOMPARÁDÉ színes,
szinkr. francia filmvígjáték
11- én 14.00 NAPKÖZIS
MOZI EGY INDIÁN PÁ
RIZSBAN színes, szinkr.
francia filmvígjáték
20.00 BLUES KOCSMA
MEMORY BÁND BULI
12- én 14.00 NÉPZENEI
TALÁLKOZÓ
14.00-18.00 A GYÓGYÍTÁS
NAPJA
17.45 TOP film EGY FIA
TAL MÉREGKEVERŐ KÉ
ZIKÖNYVE szín. angol film
14- én 10.00 OVI MOZI
ABÍRÓ OKOS LÁNYA
szín. magyar mesesorozat
15- én 17.45 TOP film
LAS VEGAS, VÉGÁLLO
MÁS színes, amerikai film
18 éven felülieknek
17-én 19.00 Első bérletes
előadás: ÉN ÉS A KISÖCSÉM
19- én 17.45 TOP film
HALÁLOS ERŐ színes,
szinkr. amerikai akciófilm
20- án MAGYAR NÓTA
műsor a tatabányai Ma
gyarnóta klub előadásában
21én MILLECENTENÁRIUMI BESZÉLGETÉSEK
Fejezetek a magyar iro
dalom történetéből
Előadó: Búzás Andor
21-től
27-ig
HÜLLŐ
KIÁLLÍTÁS
24-től-27-ig DÍSZMADÁR
KIÁLLÍTÁS
24én 9.00-11.00 OVI SZÍN
HÁZ: MICI MACKÓ
25- én 14.00 Napközis mozi
TOY STORY-JÁTÉK- HÁ
BORÚ színes, szinkr. ame
rikai akció-vígjáték
26-án 17.45 TOP film
AZ UTOLSÓ TÁNC
szín. amerikai akciófilm
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A stílus maga az ember.
Amennyiben ez így van, ak
kor az anyanyelv maga a
NEMZET? Akkor pedig félő,
hogy nyelvi kultúránk ha
nyatlása aláássa nemzeti lé
tünket. Erre vonatkozóan intő
jelek mutatkoznak a társadal
mi érintkezés minden terü
letén.
A tiszteletet kifejező sza
vak, úgymint tiszteletteljes
megszólítás, köszönés, kérés,
megköszönés nagyon sok em
ber szótárából hiányzik. So
kan talán méltóságukon aluli
nak, önmagukra nézve mega
lázónak érzik a tiszteletadást,
s annak beszéddel történő
kifejezését. Elhangzott már
olyan mondat is szülők ré
széről, hogy: ”Nem tanítom
kérni és megköszöngetni, nem
nevelem szolgalelkűségre a
gyereket.” Itt csupán melléke
sen jegyzem meg: az ilyen
szülő ne csodálkozzék ké
sőbb, ha szeretett csemetéje
csupán követelőzni tud majd
tőle is, és azon se akadjon
fenn, ha élete gyümölcse nem
érez hálát szerető szülőjével
szemben, amiért a világra
hozta, felnevelte, és úgymond
neki áldozta az életét.
A hatvanas-hetvenes években dívott ez a jelszó: ”Ne
lelkizz!”
Mintegy szégyellni való-
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nak számított, ha valaki lé
lekből fakadó, tiszta érzel
mek áltál vezérelt, bensősé
ges, szép, választékos mon
datokkal fejezte ki gondolata
it, veretesen fogalmazott. Az
ilyen átlagdumától eltérő, ne
mes stílusú megnyilvánulást
a szocreál által diktált közíz
lés ezzel a kurta vakkantással
intette le, hogy: ”Ne lelkizz!”
Azonban ugyanez a fent neve
zett közízlés megengedte és
elfogadottá tette a trágársá
got, durvaságot, amely lezüllesztette az anyanyelvet.
Általánossá vált a “b...megezés” óvpdás gyermekektől
kezdve, minden korosztály
ban. Ezért aztán sokaknak,
ha meg kell szólalniuk a nyil
vánosság előtt, vagy hivatalos
helyen, hebegés, habogás köz
ben alig képesek összekapar
ni néhány épkézláb mondatot
silány szókészletükből. Fi
gyelmeztető a szülőknek,
hogy a gyermek elsősorban
otthoni környezetében tanulja
a másik embernek állandó
leszólását, pocskondiázását és
szidalmazását, valamint az
istenkáromlást. Nagyon sok
felnőtt vizet prédikál a gyer
mekének, miközben bort iszik. Káromkodik, durva,
obszcén. Az ilyen szülő mit
vár el a gyermekétől, önmaga
és mások iránti tisztelet gya-

e it e v iw z c t < z & e& $ éd ,

o tt

v p ie y / u z t a

C é£ e&

nánt? A nyelvi romlás felszá pontosan, szépen megformált
molását elsősorban önma beszédre, s ezzel egyszers
gunkon kell elkezdeni, szü mind az önálló gondolkodásra
lőknek, nevelőknek, kultu való nevelés. Ennek feltétele a
rális közösségeknek egya nyelvi sivárság és trágárság
ránt. Rendkívül fontossá vált levetése. A trágár beszéd el
a nyelvi tudatosságra való ne durvítja a lelket, lealacsonyít
velés. A gyermek a nyelven ja az embert, és elsorvasztja a
keresztül nő bele a világba. gondolkodást.
Csóri Sándor mondja a
Sok.szülő és nevelő alábecsüli
a gyermekek értelmi képes nyelvről: "Ha nem az igazat
ségét, miközben fel sem téte fejezzük ki vele, s ha nem a
lezi róluk, hogy értelmes lé legsürgetőbb, legizzőbb álma
nyek ők is. Ordítozva közli ve inkat bízzuk rá, elsorvad a
lük akaratát, véleményét, u- nyelv.”
tasításait. Sokszor csupán tő
A nyelvi nevelés vezet el a
mondatokban. Pedig emberré helyes emberi magatartáshoz
nevelni csak értelmes, jó szó is. A tiszta nyelvi közeg eszté
val lehet. Ehhez tudni kell, tikus magatartást, viselke-,
hogy mit akarunk megértetni dés-kultúrát, és erköjcsöt is
a gyermekekkel. Ordítani, közvetít, magyarságot, sőt
vagy odasózni akkor szokott a emberséget is sugall.
Értékeljük, óvjuk és be
felnőtt,
amikor képtelen
értelmes szavakba önteni csüljük meg nyelvünket! Hi
mondanivalóját, akaratát, vé szen bármerre nézünk a világ
leményét. Miközben kevés a ban, amerre magyar nyelvű
szókincse ahhoz, hogy kife “nemzetiségek” élnek, minjezze magát, becsmérli a gyer x denütt kétségbeesett küzdel
meket, lebecsülve annak ér met folytatnak magyar test
telmi képességeit, letaposva véreink az anyanyelvűk meg
emberi méltóságát.- Ha a mentése és megőrzése érde
megértés és szófogadás képes kében.
Napjainkban .fokozottan
ségét nem tudják elültetni a
gyermeki lélekben, akit nem komolyan kell vennünk Szé
szoktatnak gyermekkorában chenyi szavait:
"Nyelvében él a nemzet.”
az értelmes szóhoz, az felnőtt
ként se tud előbbre jutni
majd. Nagyon lényeges fela
Trubicza Ágnes
dat az igazság kimondására, a

BÁNYAGÉPÉSZ KONFERENCIA SIÓFOKON
Az oroszlányi székhelyű
“Bányagépészet a Műszaki
Fejlődésért Alapítvány” Siófo
kon,, a Vértes Üdülőben szep
tember 12-13-án tartotta a
sorrendben XXIX. Bányagé
pészeti és Bányavillamossági
Konferenciát.
A konferencia előadásai,
kiállítása a “Bányabiztonság”
témaköréhez kapcsolódott.
A Vért bányászati igaz
gatója, Szálkái Sándor meg
nyitó szavai után, neves hazai
és külföldi szakemberek előa
dásai következtek.
A Magyar Bányászati Hi
vatal képviselőinek előadásai
közül különösen dr. Esztó Pé
ter oki. bányamérnök előadá
sa aratott nagy sikert a több
mint 200 fős hallgatóság kö
rében. A hazai előadások kö
zül számos, köztük dr. Szirtes
László, dr. Debreczeni Elemér,
Szilvássy Zsolt, Tóth Sándor,

a külföldiek közül a DUNLOP-CCT, a DTM GmbH, a
Petrozsényi Egyetem, a GLINIK Gépgyár szakmai előadá
sai emelendők ki.
így az előadásokon hallot
tak és a kiállításon bemuta
tott termékek a hazai és kül
földi bányászat elméleti és
gyakorlati ismereteiből a bá
nyagépészet és a bányavilla
mosság jelenlegi helyzetéről
és jövőbeli lehetőségeiről ad
tak átfogó képet.
A színvonalas szervezést is
visszaigazoló résztvevői véle
mények külön elismeréssel
szóltak a baráti és szakmai
emberi kapcsolatok kialakí
tását, további ápolását lehe
tővé tevő évenként megren
dezésre kerülő találkozó ered
ményeiről, fontosságáról, to
vábbi javításának lehetősé
geiről.
A rendezvények külön ré-

szeit jelentette az alapítvány
újabb csatlakozó tagjai részé
re a bronz “Emlékérem” áta
dása, valamint az 1996. évi
“Hell-Bláthy Díj”-ak: posztu
musz dr. Bocsánszky János, a
Miskolci Egyetem Bányagép
tan Tanszék volt vezetője,
Csabay Ákos, a KBFI ny.
tudományos főosztályvezetője
és dr. Érsek Elek oki. bánya
mérnök, a KBFI ny. igazgató
ja részére történő ünnepélyes
átadása.
A jövő évi jubileumi (XXX.)
konferencia eredményes meg
tartásának reményében dr.
Debreczeni Elemér, a Miskolci
Egyetem professzora, az Ala
pítvány elnökhelyettese érté
kelte a konferenciát, köszönte
meg a résztvevők és rendezők
munkáját, a házigazda Vért
segítségét.
Hartmann István,
az Alapítvány titkára

KERESKEDELMI
KFT.
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. U. 87.
TEL.: 361-002, 364-482

A F E SS D IS Z K O N T
ÚJ ÁR AJÁN LATA:
Trinát alapozó 0,75 617,Trinát m. fényű 1/1 896,Trinát alapozó 5 kg
3496,Trinát m. fényű 5 1
4019,Biopon áztatópor
700 gr 219,Flóraszept 700 gr
229,-'
Pur dupla csomag 164,Dosia mosópor 2 kg 398,Tomi Kristály 3.6 kg
699,Persil folyékony 0.5 1

222,Tilatex akva 16 1

2700,-
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IDŐSZERŰ A Z IMPORTÁRUK
SZI GORÚ MINŐSÉGI ELLENŐRZÉSE!
Amióta hazánkban bevezették a víz
adót, gyakran mondogattuk: "Bizony,
már csak az van hátra, hogy a levegőt is
pénzért adják!”
Ki gondolta volna, hogy előbb teljese
dik ez a feltételezés, mint sejteni lehetett
volna? Márpedig, ha hiszik, ha nem, a le
vegő kiárusítása is, mégpedig originált
csomagolásban, 9 cm hosszú és 1 cm át
mérőjű tubusos kiszerelésben. Igaz, hogy
ránéztében pofás a csomagolás. Megraga
dom az alkalmat, hogy röviden szem
léltessem mindazok számára, akik még
nem estek áldozatául e csábító árunak.
Két színes kis tubus ékeskedik sze
rényen megbújva egy-egy celluloidbúra
védelme alatt. Nyilván azért borították
rájuk a celluloid burát, hogy ne lehessen
ellenőrizni, hogy. van e bennük tartalom,
avagy nincs. Zöld kartonlemez az alap,
amelyre mindez felépül. A zöld mezőben
felül arany betűkkel ékesen áll e szó: LEADERS, középen pedig sárga háromszög
ben piros szegélyű betűkkel: POWER
GLUE, melyen egy villám cikázik ke
resztül. (Mert az istennyila tudja, hogy
hova üssön.) És mindezt öt csillag fémjel
zi. Akarton alján, zöld mezőben fehér be
tűkkel, szerényen az áru nacionáléja:
Japan. Fordítsuk meg, nézzük a hátolda
lát. Itt szürke háttér az uralkodó szín
mező, fekete betűkkel olvasható a felirat:
fór WOOD RUB PAPER & LEA. A villám
azt jelzi, hogy oly gyorsan ragaszt, mint a
villám.
Képzeljék, én is bedőltem neki, ami
kor megláttam, hogy e nagyszerű minő
ségű ragasztó ezen a KGST-piacon csu
pán csak 100 forint, és nem kétszázon fe
lüli, miként az üzletekben. Megörültem
és nyomban vásároltam egy kartonnal.
Alig vártam, hogy hazaérjek a szerIsi

Integráció és beolvadás
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zeménnyel, s végre megragaszthássam a
régebben eltört és félretett tárgyaimat,
melyeket egy kis restaurálással még újjá
lehet varázsolni. Otthon azután nekiké
szülődtem a ragasztásnak. Előkészítet
tem a törött holmikat, azután óvatosan
kiszabadítottam a búrájából az egyik tu
bust, és a hozzá mellékelt hosszú gom
bostűvel felszúrva, finom nyomással pré
selni kezdtem a ragasztót. A tubus hal
kan felsóhajtott, ám ragasztó nem jött
belőle egy csepp sem. Most már erőtelje
sebb nyomást gyakoroltam rá, hátha na
gyobb erő szükségeltetik... azonban ezút
tal még a sóhajtás is elmaradt. Úgy lát
szik már az első nyomásnál kiment belő
le a szufla. De milyen is az ember, ha hi
ányzik belőle a rosszhiszeműség? Arra
gondoltam ugyanis, hogy amilyen oko
sak, kreatívak, és találékonyak ezek a ja
pánok, úgy lehet, hogy feltalálták a lég
nemű ragasztót, s csak be kell kenni a ki
áramló levegővel a ragasztandó felületet,
és összenyomni, bizonyára megragad.
Határtalan türelemmel próbálgattam,
nyomtam, kentem, illesztettem, de hiá
ba. Be kellett látnom, hogy ezúttal téved
tem a japán zsenialitás feltételezését
illetőleg.
Rá kellett döbbennem, hogy a tubus
úgy ahogy van, szájtól fenékig tök-üres.
Sebaj, itt a másik tubus, nosza bontsuk
csak fel! Nyilván azért tettek a kartonra
kettőt, hogyha üres az egyik, legyen ott
pótlásnak a másik. Optimista derűvel
láttam neki a kibontásának, és máris kö
zölhetem, hogy ugyanúgy jártam ezzel is,
mint az előbbivel.
Most pedig tessenek csak elgondol
kozni azon, hogy mennyi lehet a gyártó
és forgalmazó cég bevétele, ha naponta,
különböző piacokon kiárusít, teszem azt,
százezer darab levegővel töltött originált
csomagolású ragasztót, és elad belőle öt
venezret, s ez a folyamat naponta ismét
lődik? Nem egy rossz üzlet, ugye?
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1996. szeptember 16-a és
szeptember 22-e közötti időben 12
esetben rendeltünk el nyomozást,
ebből 11 esetben vagyon elleni
bűncselekmény miatt. Lopással
okozott kár: 827.000 forint, ron
gálással okozott kár: 82.856 fo
rint.
Az Oroszlányi Rendőrkapi
tányság járőrei az elmúlt héten
tizenöt személyt fogtak el, akiket
bűncselekmény elkövetésén tetten
értek lakossági bejelentés ésjáfőri
intézkedés során.
1996. szeptember 22-án a késő
esti órákban az Oroszlány, Fürst
S, út 12. szám alatti Városkapu
épület tetejére N.J., H.J., J.V.,
H.R. oroszlányi lakosok felmász
tak- és a födémet burkoló lemezeket

Lám, nem is kellett sokáig várnunk,
megértük, hogy pénzért, tubusonként árusítják a levegőt. Igaz, nincs még rá kü
lön rendelet, hogy fizetnünk kell a sűrí
tett levegőért, de van róla tapasztala
tunk, hogy minket mindig apránként
húznak a csőbe.
A piacon árult külföldi áruknak nincs
garanciájuk, tehát még reklamálni sem
tudunk, ha becsapnak bennünket. A ta
vasszal jártam meg egy fehér pantonettel. Ez kínai áru lévén, öt forint híján
ezer forint volt az ára. Kétszer volt a lá
bamon, s harmadszorra a jobblábas szét
hasadt. Elvittem a cipészhez, három
százért megragasztotta, majd ugyanott
mállott szét. Maradt egy egylábas pantonettem, amit majd kiteszek az ablakba
Mikuláskor, hátha a jó Mikulás apó tesz
melléje egy épet, hogy kilégyen a pár.
Sokan jártuk meg már a kínai áruk
kal. Nem vagyok egyedül a panaszom
mal.
Kedves magyar honfitársaim! Örök
igazság, hogy a koldus vámszedői a tetvek. Márpedig szeretett hazánk koldus a
javából, hiszen koldustarisznyából gaz
dálkodik, ha hiszik, ha nem. A fent neve
zett tarisznya gazdáját pedig ellépték az
élősködő férgek. Ideje lenne végre meg
tisztálkodni!
A magyar pénznek és vásárlóknak vé
delemre van szükségük. A piaci keres
kedőket és áruikat, különösen az import
árukat szigorú ellenőrzés alá kell vonni,
és állandó ár- és áruellenőrzést fogana
tosítani.
Ne engedje a magyar állam a magyar
áruk, magyar kereskedelem, magyar
pénz, és a kispénzű magyar állampolgá
rok rovására gazdagodni a piaci maf
fiákat, az élősködő gazembereket!
Védelmet kérünk! Szerveződjenek akár
népi ellenőrző csoportok is, támogatva a
hatósági megbízottak munkáját!
Trubicza Ágnes

lefeszegették, majd megkísérelték
eltulajdonítani. Az elkövetőket la
kossági bejelentés alapján, cselek
ményük elkövetése közben a já r
őrök tetten érték.
1996. szeptember 21-én az
éjszakai órákban az Oroszlány,
Alkotmány úti Czermann Italbolt
ba T.A. oroszlányi lakos ablakbe
törés módszerével behatolt. A vá
rosi polgárőrök elfogták, s mind
addig feltartóztatták, míg a
rendőrség járőrei ki nem érkeztek
a helyszínre.
A rendőrség megköszöni a
városi polgárőrök és a lakosság
együttműködését az említett bűncselekmények elkövetőinek felde
rítésében.
Hatóságunk területén az elmúlt
héten 1 sérülés nélküli közlekedési
baleset történt.
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Könyvklinika!
Mielőtt könyve lapokra
hullna, mielőtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.
Könyvkötészetünk
könyveit helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY
Felsőtelep
®361-122/25-71
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ZSÁKOKBAN TAROLT SZERZETESEK

olostor

Elfeledett
Amajki kamalduli remete
ség műemlékegyüttese, Majkpuszta számos titok őrzője.
Az egyik, melyet a környéken
élők által a legtöbb találgatás,
már-már legenda övez, a re
meteség alatti pincerendszer.
Ennek lejáratait 1983 nyarán
lelték fel a Majkon munkál
kodó régésztábor vezetői, akik
a felfedezés nyomán összefüg
gő földalatti folyosórendszert
gyanítanak az épületek alatt.
A szenzáció -vélhetően anyagi
okok miatt- nem jutott túl a
szakvélemény írásba foglalá
sán. Talán ezért is kerülhetett
újra a köztudatba az a plety
ka, vagy inkább vád, hogy a
pincék ifjú szüzek csontjait
rejtik, akiket a néma ájtatatosságot fogadott barátok raboltattak el a környék falvaiból, jó kétszáz évvel ezelőtt.
Ha végre műemléki tör
vény rendezné Májk helyze
tét, talán akadna befektető,
aki a kastély felújítása mel
lett a pincerendszer régészeti
feltárására is áldozna, fellebbentve ezzel az évszázados
leplet, egyszersmind, egzoti
kus látnivalóval gyarapítva a
hely idegenforgalmi vonzere
jét. De ezzel még korántsem
merülne ki Majk történelem adta, s eleddig még feltárat
lan emlékeinek tára.
A műemlékegyüttest övező
Kolostor-erdő északkeleti ré
szében olyan kuriózum búvik
meg a föld mélyén, amelyről
igen kevesen tudnak. Év

lm

százados fák és összekapasz
kodó bokrok növik be a terü
letet, ahol a 700 éves premon
trei kolostor romjai találha
tók. 1982-84 nyarán az Orszá
gos Műemlék Felügyelőség
középkorral foglalkozó szak
régésze, Juan Alberto Cabello
végzett itt ásatásokat. Csak
kutatóárkok ásására volt le
hetőség, így meglehetősen
nagy részek feltáratlanul ma
radtak; az alaprajzot elméleti
kiegészítésekkel sikerült re
konstruálni. Kiderült, hogy
egykoron egy 45x22,8 méte
res, bazilikális elrendezésű,
három hajós, kéttornyú temp
lom állt a kolostorban. Sike
rült feltárni a templom déli
kápolnájához
csatlakozó
32x9,5 méteres kolostor alap
jait is. Az egész területet egyébként magas kőfal vette
körül. Az előkerült leletek zö
me a 15-16. századra keltez
hető edények darabjai. Napvi
lágra bukkantak különböző
fémveretek, gyertyatartó, sar
kantyú és egy 700 éves vako
lókanál, amely megkövesedett
habarcsba ágyazva a főszen
tély alapozási árkában nyugo
dott. Ezek megtekinthetők a
kamalduli műemlékegyüttes
múzeumában. Mind e mellett
több, feltehetőleg 14-15. szá
zadi sírt tártak fel a prépost
sági templomban. A csontok
ma -a szerzetesekhez méltat
lanul- valamiféle zsákokba
ömlesztve, a kastély egyik
szobájában hánykolódnak.

m

REGGEL FÉNYKÉPEZ,
ESTE MÁR KÉSZ
KÉPEKNEK ÖRÜLHET!

óra alatt kidolgozzuk

1

tadunk Idb 24 exp.
színes filmet ajándékba, holnap reggelre!

Miért maradt félbe az ása
tás? Úgy szól a hivatalos in
doklás, hogy mivel a Kolostor
erdő természetvédelmi terüle
ten fekszik, ezért fákat kivág
ni (melyek akadályozzák a
feltárást), semmilyen in
dokkal nem lehet. A régészek
visszatemették gödreiket, s a
kíváncsi kutatók által meg
bolygatott földet hamarosan
sűrű bozótos lepte el. Ki sejt
heti miféle leleteket rejt még
az erdő mélye?
Azt, hogy Majk nevével
már a 13. századi okmányok
ban is találkozunk, az ekkor
már virágzó, számos birtokkal
rendelkező, tekintélyes pre
montrei prépostságnak kö
szönhetjük. Alapítója a 12-13.
század fordulóján a Csák csa
lád tagja lehetett. A premon
treiek (fehér kanonok), kerek
ötszáz évvel megelőzték Maj
kon a kamalduliakat, jelen
tőségük jóval túlnőtt az utób
biakén, hiszen köztudomá
súan ők voltak az oktatás ge
rincei Magyarországon.
Vajon mindezek fényében
nem érdemelne többet e rom?
Lehet-e kompromisszumot
kötni a természet óvása és en
nek a magyar kultúr-história
szempontjából értékes épületegyüttesnek legalább részle
ges nyilvánosság elé tárása
között?
A prépostság maradványa,
akárcsak a kamalduli cella
házak, Oroszlány közigazga
tási körzetébe esik. A bá

T

nyászváros önkormányzata
1993-ban tervpályázatot írt ki
Majkpuszta tájrendezésére és
építészeti hasznosítására. A
törekvés, hogy a nyertes pá
lyamű keretei alapján Majk olyan kulturális centrum le
gyen, mely bekapcsolódhat a
nemzetközi idegenforgalom
ba, s erre akár a jövőjét épít
hesse az ipar kivonulása mi
att elszegényedő város.
Majk keresettségét növel
né, ha a Boldogságos Szűz
tiszteletére szentelt kolostor a
nagyközönség előtt megte
kinthető
volna
legalább
annyira, amit a természeti
környezet megenged. Ehhez
azonban védeni kellene az
időjárás viszontagságaitól, amire a helyi önkormányzat
nak belátható időn belül egé
szen biztosan nem lesz pénze.
A prépostság mélyen
alussza Csipkerózsika álmát.
A hercegre vár...
Forgács József
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Festés, mázolás,
tapétázás?

\

Csak egy
telefon!

362-404
Huber Henrik

Fürst S. u. 13.
Papír,
nyomtatvány,
játék

F ü zetek , ceru zák , h á zta rtá si
p a p írá ru k k ed v ező áron!
N y om tatván yok n agy
v á la sz té k b a n kap h atók .
N évjegyk ártya- é s b é ly eg z ő 
k é s z íté s r ö v id határid ővel!
Nálunk a pénze többet ér!

KÉTHETES Oroszlányi független lap. Kiadja a MONTÁZS Marketing Iroda Bt. ISSN: 1218-4276
A Társaság vezetője és az alapító főszerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
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Szerkesztőség: Oroszlány, Fürst S. u. 13. (HUBER HÁZ) Telefon, fax: (34) 361-122/14-14
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Megjelenik havonta kétszer.

\„Azért. vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne.
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K€PVIS€LŐ-T€STÜL€T
OKTÓBCR 22-1 ÜL€S€RŐL
TÁJÉKO ZTATÓ

A TV-közvetítés hanghibá
ja miatt az ülés kétszer kez
dődött. A 4. napirendhez a
polgármester sürgősségi elő
terjesztésében az OVTV meg
szüntetése jött pluszként, el
maradt viszont a Vért kéré
sére a 9. napirendként szerep
lő tájékoztató a bányászat
helyzetéről. Majd februárban
már több konkrétumot fognak
tudni mondani a fejleszté
sekről, az üzleti tervről, s ta
lán a privatizációról is. (Csak
emlékeztetőül: 1997-ben ün
nepeljük az oroszlányi szén
bányászat 60. évfordulóját!) A
Vért kér egy önkormányzati
bizottságot a jövő évi távhő
árak megtárgyalására. Jó hír,
hogy a Vért nem akar min
denáron árat emelni. A tár
gyaló bizottságban Varga Já
nos, Szedlák János és Kontsclián Jenő, a Távhő Kft. ügy
vezető igazgatója képviseli a
város érdekeit.
A Megyei Egészségbiz
tosítási Pénztár -egy ma reg
geli fax alapján- még nem fo
gadta el a szakorvosi rendelő
árajánlatát, a több hónapja
kezdődött tárgyalás csütör
tökön folytatódik.
A polgármesteri beszá
molót és a napirendet a kép
viselők egyhangúlag elfo
gadták.

A második napirendi pont
nem várt fordulatokban bő
velkedő, elhúzódó tárgyalást
hozott két egyeztető szünet
tel.
A jegyző foglalta össze
tömören a rendelet új elemeit.
A vásárlás 8 részletben tör
ténhet a továbbiakban, lakó
tömb csak valamennyi bérlő
beleegyezésével, külön önkor
mányzati döntés után lehet.
Sajnos, 100%-os lakbéreme
lésre van szükség. Az ala
csony komfortfokozatú, régi
épületek miatt nagyobb a kar
bantartási igény. A tervezett
mértékű lakbéremelés sem
fedezi azonban a költségeket.
Az önkormányzati bérlakások
kiutalása szociális szempon
tok szerint történik. A bérleti
jog tulajdonjogra cserélhető.
A szolgálati lakások időtar
tam meghatározásában a
munkáltató javaslata alapján
a polgármester az illetékes.
Az összefoglaló bevezető után
a hozzászólások sora követ
kezett.

Fo lytatás a 3, o ldalon
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O roszlány vendége volt
B ánts Ferenc költő
Az oroszlányi Művelődési
Központ és Könyvtár, vala
mint a MONTÁZS Bt. és a
KÉTHETES közéleti lap látta
vendégül Bartis Ferenc köl
tőt, kinek műveiből, verseiből,
megzenésített költeményei
ből, és prózai alkotásaiból “ÉS
MÉGIS ÉLÜNK...” címmel
Lukácsy Katalin előadómű
vésznő tartott felejthetetlen,
lebilincselően szuggesztív elő
adást.
A költőt Wiesenmayer Zol
tán tanár, a KÉTHETES fele
lős szerkesztője mutatta be a
város irodalomkedvelő közön
ségének.
Amikor költőről szólunk,
hajlamosak vagyunk elvonat
koztatni őt a “köznapi” embe
rektől, s képzeljük, hogy vala
hol a Helikon magasában él,
félisteni minőségben, lantját
pengetve, fején babérkoszorú
val, miközben múzsák lengik
körül.
Bartis Ferenc emberi
alakban lépett közénk, és
szólt hozzánk szépzengésű
baritonján, gyönyörű, hamisí
tatlan, szépszavú székely szó

A CSÍK NÉLKÜLI ZEBRA
DÁNIÁBAN JÁRTUNK
MÚZEUM OROSZLÁNYBAN
HUNCUTSÁGOK, CSÚSZTATÁSOK...

kincsével. Mert Bartis Ferenc
Erdély szülötte, az erdélyi
magyarság, a székelység XX.
századi Hérosza.
Ebből az egyszerűségében
is nagyszerű, kedves ember
ből heroikus erő sugárzik. Ta
lán Dózsa György lehetett
ilyen emberfeletti erőtől su
gárzó egyéniség, akinek lel
két, konok akarását és igaz
ságérzetét az izzó vastrónus
sem tudta megsemmisíteni. S
ahogy nézem és hallgatom a
költőt, egy másik költőnk,
Petőfi sorai jutnák eszembe:
“Nem
hallottátok
Dózsa
György hitét?
Izzó vastrónon őt elégettétek,
De szellemét a tűz nem égeté
meg,
Mert az maga a tűz.
Úgy vigyázzatok,
Ismét pusztíthat a láng rajta
tok.”
Lám, Dózsa lelke nem halt
meg. Itt lángol közöttünk, vi
lágosságot tartva, fényt árasztva a lelkekbe, hogy feléb
ressze magyarságtudatunkat,
nemzeti létünk tudatát, ha
zánk és népünk iránti lelkiis
meretünket.
Sokszor el akarták pusztí
tani Bartis Ferencet, ám ő
elpusztíthatatlan krisztusi
ember, mert küldetést teljesít
a Földön.

Folytatás a 4. oldalon

FÉL ÉV U T Á N M E N N Y I VAN K Ö Z Ö S P É N Z T Á R C Á N K B A N ?

INTERJÚ SZÉKELY ANTAL POLGÁRMESTERREL
Hogyan á llt össze az idei költségvetés? M i volt a pén z
ügyi koncepció lényege? A tám ogatás és a s a já t bevétel
aránya? M ire ju to tt és m ire nem?
Tudjuk-e törleszteni hiteleinket? Hogyan valósu ltak
meg a m űködtetési és a fejlesztési feladatok?
M i v á r rá n k az év végéig, s végül m ivel lenne elégedett
a polgárm ester az idei g azd aság i évben?

A KÉTHETES kilenc kérdésben fogalmazta meg, hogy álta
lában mire kíváncsiak az olvasók a város költségvetésének,
pénzügyi helyzetének első fél évét illetően.
Könnyű lenne lakonikus rövidséggel válaszolva, néhány
számadatot ismertetve túlesni a tájékoztatáson, ám haszno
sabb egy-két mondatos magyarázatot fűzni a tényékhez.

Folytatás a 2. oldalon
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UTÁN MENNYI VAN
PÉNZTÁRCÁNKBAN?

INTERJÚ SZÉKELY ANTAL POLGÁRMESTERREL
Folytatás az 1. oldalról

Nem biztos persze, hogy
mindenki egyetért az alábbi
megállapításokkal, ugyanis a
szóban forgó pénz csak kétféle
lehet: túl sok, ill. túl kevés. A
költségvetésben szereplő öszszegek sok vitát kavarnak az
előkészítésben és az elfogadás
után is.
A képviselő-testület egyik
legfontosabb feladata az éves
költségvetés jóváhagyása. A
javaslatot legalább két fordu
lóban kell a testület elé ter
jeszteni. Az első fordulóban
koncepciót kell készíteni, amit
a képviselők megvitatnak,
majd határozatot hoznak az
elfogadásáról. A végleges költ
ségvetésről rendeletet alkot a
testület.
A költségvetési koncepció
összeállítása előtt a jegyző kö
teles áttekinteni az intézmé
nyek és a polgármesteri hiva
tal következő évi feladatait és
az önkormányzat bevételi for
rásait. Ez az alapja a koncep
ció összeállításának. Ez olyan
előkészítést igényel, amiben
már szükség van az intézmé
nyek és a hivatal együttmű
ködésére is. Az elkészült kon
cepciót véleményezik a bizott
ságok, majd ezt követően ter
jeszti elő a polgármester a
képviselő-testület elé.
Az idei költségvetés irány
elveinek meghatározásánál
figyelembe kellett venni a
központi szerepvállalás csök
kenését, vagyis az állami fi
nanszírozás zsugorodását, ill.
nagyobb szerep jutott a hely
ben képződő forrósoknak. Ez
utóbbi enfemisztikus kifejezés
azt jelenti, hogy az önkor
mányzati feladatok elvégzésé
hez még több helyi bevételt
kell előteremteni. A koncepció
novemberben készül, a min
dent eldöntő költségvetés pe
dig a parlament döntésétől
függ, amiről csak előzetes hí
reket kap az önkormányzat,
vagyis “csak sejtjük, mint
macska az esőt”.
Mégis, mire lehet számí
tani? Az állami normatívák
összegükben nem, szerkeze
tükben azonban megváltoz
nak. Bevezetik az ún. nettó
bérfinanszírozást. Bizonyta
lan a személyi jövedelemadó
helyben maradó nagysága.
Kevés remény mutatkozik az

egyéb bevételek, növelésére.
Az intézmények működése,
az infláció, az energiaárak
emelése, stb. miatt egyre ne
hezebben biztosítható.
Át kell tekinteni az önként
vállalt
feladatokat.
Az
adósságszolgálatot vállalni,
rendezni kell. A megkezdett
beruházásokat folytatni kell
stb., stb,
A koncepciót tehát úgy
kellett megalkotni, hogy fi
gyelembe vegyük a várható
hatásokat, biztosítsuk a város
működését, és ha lehet, te
gyünk szert némi “biztonsági
tartalékra”.
Az irányelvek, vagyis a
koncepció hat fő követelményt
fogalmazott meg:
-az ésszerű takarékosság
mellett az intézmények mű
ködőképességének megőrzése,
az ellátási színvonalak romlá
sának mérséklése,
-a megkezdett beruházá
sok befejezése, a saját forrá
sok biztosítása,
-a közbeszerzési törvény
érvényesítése,
-valóságos tartalék terve
zése,
-a kiadások finanszírozása
lehetőleg hitelfelvétel nélkül,
-új feladat vállalására
csak többletbevétel esetén ke
rüljön sor.
A koncepció szép elkép
zelés volt, az országgyűlés
költségvetési törvénye, ill. a
város helyzete némileg módo
sította az eredeti szándékot.
Nem sikerült hitel' nélküli
költségvetést készíteni, így
valóságos tartalékot sem tud
tunk képezni.
A költségvetés elkészítése
és megvitatása több fordulós
egyeztetések után végül ren
deletté érett.
Az első “félidő” minden önkormányzat számára nagyon
nehéz. Az intézmények mű
ködtetése, a szociális kiadá
sok, a város fenntartása folya
matos kiadásokat jelentenek.
Az adóbevételek és más forrá
sok viszont a második fél év
ben állnak rendelkezésre.
Két jelentős dolog se
gítette viszont az idei gaz
dálkodást: a MATÁV-adósság
eladása, ill. a kedvező gáz
beruházási megállapodás.
Korábban kezdődött a
Gimnázium beruházás, de
sajnos később indult az 5. sz.

iskola új épületének átalakí
tása (ez utóbbi nem pénzügyi
nehézségek miatt).
Időarányos volt a felújítás
teljesítése, az adósságfizetés
nem került veszélybe, bérhi
telt nem kellett felvenni, az
1/13-as finanszírozás nem
okozott lehetetlen helyzetet,
bár tartottunk tőle, az intéz
mények nagyon takarékosan,
olykor “takarékon” működtek,
ügyeskedni kellett, egyszóval
sok fejtörést okozott, de az el
ső fél évet sikerült a költségvetési terveknek megfelelően
zárni.
Néhány főbb adat talán
mutat valamit az arányokból.
-az első fél év összes bevé
tele: 1.307.860 E Ft
-az első fél év összes kiadá
sa: 1.271.180 E Ft
-intézményi
kiadások:
404.595 E Ft
-hivatali, városfenntartási
kiadások: 241.557 E Ft
-adósságszolgálat: 276.406
E Ft
-felújítások: 4.678 E Ft
-felhalmozási
kiadások:
343.944 E Ft
(A költségvetés módosított
bevétele 1.956.096 E Ft, kia
dása: 1.996.574, a hitelfelvé
tel tervezett összege: 40.478 E
Ft.)
A város hitelállománya
mintegy 300 M Ft, ezt üte
mezve 2001-ig kell vissza
fizetni. A költségvetés nagy
ságát tekintve ez biztonsá
gosan vállalható, a hitellel tá
mogatott célok megvalósul
tak.
Talán nem szerencsés ki
ragadni néhány adatot az első
fél év beszámolójából, hiszen
a költségvetés “teljesítése”
egy folyamat, az év zárása, az
áthúzódó kiadások rendezése
pontosabb képet mutat.
Ha az első fél évi adatokat
nézzük, akkor a saját bevé
telek és az állami támogatá
sok is más arányt mutatnak,
mint az év egészét vizsgálva.
Az állami támogatások üte
mesen, a saját bevételek in
kább a második fél évben
érkeznek. A fejlesztési kiadá
sok az “első félidőben” csak
szerény mértékűek, hiszen
ezek nagy része csak a be
vételekből fizethető. A bevé
telek egy része pedig megle
hetősen bizonytalan (pl. va
gyonértékesítés,- hasznosítás)
a pályázatokon nyert összeg is
“összekócolja” a költségvetést,
hiszen a saját részünket az
elnyert összeg mellé kell ten
ni, pedig eredetileg nem ter

veztünk a pályázati összeggel.
A költségvetésből ugyan
így' nehéz kiragadni és szem
beállítani az önként vállalt
feladatokat és a fejlesztése
ket, mert ez egyébként azt su
gallja, hogy az egyik elmarad
a másik miatt.
Egy város költségveté
sének azt kell tükröznie hogy,
megtartja eddig elért pozí
cióit, vannak tervei a jövőre,
arányosan fejlődik, igyekszik
biztonságban tudni magát.
A költségvetésből is lát
ható, hogy az intézményrend
szer működtetésére fordítjuk
a város pénzének nagy részét.
A másik nagy tétel a hivatali
kiadások címén található, ám
ez nagyobbrészt az úgyneve
zett városfenntartást jelenti.
Fejlesztésre és beruházásra
nem annyi jut, mint amennyit
szeretnénk, de úgy gondolom
nincs okunk a szégyenke
zésre: befejeződik a gimnáziu
mi beruházás, folytatódik az
ipari park fejlesztése, a város
csatornázása hamarosan ké
szen lesz, folyik a gázberuhá
zás, tervezzük a távhőellátás
fejlesztését, megoldódik az 5.
sz. iskola elhelyezése, az Ady
Mozi épületéből múzeum lesz,
nem kellett intézményeket
bezárni stb.
Van mire büszkének, s
egyszerre szerénynek len
nünk, mert továbbra sincs
felüljáró, Városkapu-felújítás,
a “Zöldtömb” sorsa nem meg
nyugtató, utakat kellene épí
teni, javítani, sok ház fel
újítása elmaradt, a parkokra
is több pénz kellene stb.
A költségvetés, különösen
egy év költségvetése nem cso
daszer a bajokra. Arra kell ügyelnünk, hogy ne “fagyizzuk
el” a közpénzeket, 10-15 évre
gondolkodjunk előre, a más
pénzével -mert “nem illik.”- ne
vállaljunk könnyelműen koc
kázatot, s ha lehet, rendben
adjuk át a kasszát az utánunk
jövőknek.
Mi vár ránk még az év vé
géig?
Reméljük, semmi rend
kívüli, nem kell több kelle
metlen intézkedést hozni! Jó
lenne megállítani a különböző
“csomagok” áldatlan hatá
sait...
Mivel lennék elégedett?
Az évi tervek megvalósu
lásával, a beruházások, fej
lesztések folytatódásával, s
ami a lényeg: minél kevesebb
-lehetőleg
semmi!hitel
felvételével.
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GYALOGÁTKELŐHELYEK A
BIZONYTALANSÁGHOZ
Múltkor festették a gya
logátkelőhelyeket, s akkor fi
gyeltem fel rá, hogy az Eden
nél és a postánál kialakított
lejáratokhoz nem festettek
zebrát. Eleddig azt hittem,
hogy azért nem csíkosak ezek
az átkelők, mert majd amikor
a többit festik, majd akkor
ezeket is. De nem! Ezek most
is pizsamás lő nélkül marad
tak!
Kíváncsi lettem! Talán
nem is gyalogátkelők ezek?
Csak úgy maradt néhány lej
tős járdaszegély-idom a fel
újítás idején, s lerakták ide?
Ezután már jobban megfigyel
tem, s rájöttem, hogy közle
kedési tábla sem jelzi az autó
soknak, hogy e helyeken vi
gyázni kéne! Még gyanúsabb
lett a dolog! Viszont az úgyne
vezett csúszásgátlóval beken
ték, s a télen tisztították is a
hótól ezeket az átkelőket,
vagy valamiket. (Le is csáká
nyozták a csúszásgátló egy
részét.)
Még teljesebb lett bizony
talanságom, amikor kezembe
került egy kis színes nyomatú
füzetecske, amely e nagy mű
ről, vagyis a lejtős megoldású
oroszlányi gyalogátkelőhe
lyekről szól, dicsekedvén a kí
sérlettel. E füzetecske, mely
ben polgármesterünk is ott
feszít, s méltatja a művet, két
képen is ábrázolja eme talá
nyos helyeket! Tehát akkor
mégis átkelők?
Megkérdeztem egy szak
embert -éppen kapóra jött egy
társaságban- ő meg azt állí
totta, hogyha nincs tábla és
zebra, akkor az nem is átkelő!
mert hogy szerinte -és a szab
vány szerint- csak ott lehet
felfesteni, kitáblázni gyalogátkelőt, ahol kiépítik a hozzá

megfelelő speciális közvilá
gítást. E helyeken viszont
olyan nincs! Aztán hallottam
is, hogy azért nincs felfestés,
merthogy elfogyott a “mám”, s
nem jutott a világításra.
Tripla haszon, mert ezu
tán már a táblát, s festést sem
kellett kipengetni.
S hogy miért érdemes e
kérdésre ennyi betűt pazarol
ni? Nos, csak azért, mert bi
zony hiába hiszi a gyalogos, s
annak gyereke, hogy ő szabá
lyosan megy át az úttesten, az
nem így vala! Tehát, ha vé
letlenül elüti egy j árgány, ma
gára vessen! Nem a sofőrre,
hiszen őneki semmi nem jelzi,
hogy a gyalog azt hiszi, ez
átkelő! Ő legfeljebb azt látja szerencsés esetben elég ha
mar- hogy az öngyilkosjeiöltek tömegesen özönölnek!
Tehát kedves atyámfiai:
ezen helyek nem azok, minek
első pillantásra látszanak, s
mi ne "legyünk szamarak,
hogy zebrának nézzük, mert
így lóvá lennénk téve! S az
építőket se tévesszük össze
semmiféle más állatfajjal!
Az állami közútkezelőt
meg nyugodtan szidhatjuk,
mert hogy nem nálunk, ha
nem Tatabányán székel, s
odáig a mi észrevételeink úgy
sem hallatszanak. Mint ku
tyaugatás az égig!
A műtét sikerült, a beteg
meghalt - szól a mondás.
Ez esetben: a kísérlet sike
rült (íiják a kis kiadványban),
de szerencsére eddig még nem
halt meg senki (emiatt)! Re
mélem, nem is fog! Bár ez ed
dig sem azokon múlott, kik
ezt így átadták, s átvették!

Qtméiwíi

Köszönjük szíves meghívá
sukat székhelyükre, mivel a
postán joggal nem fogadják el
befizetési dokumentumként.
Nincs helyi érték táblázata a
T. ORITELNEK, illetve a ki
töltéssel, nyomtatással megbí
zott személynek? Helytaka
rékos megoldásra törekedtek?
Egy rubrika két szám! Vagy
már a jövő évi összeg került rá
elcsúszással? Új tömegsport

KÖSZÖNET? BOSSZÚSÁG
Az ORITEL lift. az itt lát
ható módon kitöltött átutalási
megbízásokat küldte ki váro
sunk lakóinak.

Kormos

Folytatás az 1. oldalról

Varga Sándor a szolgálati
lakások bérleti szerződésének
időkorlátozását
hiányolta,
Balogh György túlságosan ra
cionálisnak tartotta a terve
zetet, s a szociális szempontok
alapján javasolta, hogy a félkomfortos és a komfort nél
küli lakások bérlőinél ne le
gyen lakbéremelés.
Varga
János,
Smidt,
Molnár, dr. Bende, Kostyál,
Szedlák és Cserhalmi képvi
selők is hozzászóltak a vi
tához, majd 6 módosítási ja
vaslat következett, s végül a
képviselő-testület az eredeti
előterjesztést és határozati ja
vaslatot változatlan formában
elfogadta.
A harmadik napirendi
pont, a város fenntartásában
működő nevelési-oktatási in
tézményekben fizetendő térí
tési díjak megállapításának
szabályai, nem okozott izgal
mat, de a 4., a polgármester
által sürgősséggel előterjesz
tett városi TV megszüntetés
ismét felborzolta a kedélye
ket. A közalkalmazotti lét
számcsökkentés költségeit
egy október 25-ei határidős
pályázat révén a kormány
biztosítja. Megnyugtatóan ha
tott a szándék, hogy az OTV
más formában ugyan, de to
vább fog működni. A hogyan
tovább kidolgozására bizott
ság alakult, de a polgármes
ter úr bárkit szívesen lát,
akinek ötlete, javaslata van,
részt vehet az előkészítő
munkában!
A 4. napirendi pontot a
testület egyhangúlag elfogad
ta. Az 5. pontban az önkor
mányzati saját erő biztosítása
ügyében kellett dönteni egy
közmunka támogatási pályá
zat, elnyerése érdekében. (A
középiskolák és a kollégium
közös udvarának kialakítása
a cél.) Ezt is egyhangú dön
mozgalmat szándékozak létre
hozni Móricz Zsigmond emlé
kére? “Gyalogolni jó!” Nem hi
szem, hogy sok köszönettel tar
toznánk!
Ui: Javasoljuk, hogy leg
közelebb kitöltés előtt olvassák
el az utalvány hátoldalán a
“Tájékoztató a készpénzátuta
lási megbízás használatához”
című írásművet.

téssel fogadta el a testület,
miként a 6. pontban előter
jesztett TURINFORM szol
gálat 5 éves biztosításának
önkormányzati garanciáját
kimondó határozatot is.
A 7. pontban a tanév
kezdés tapasztalatairól ké
szült alapos tájékoztatót elis
meréssel fogadta a testület.
A következő napirend a
háziorvosi ellátás helyzetét
ismertette, amely városunk
ban jobb, mint a megyei átlag.
Büszke lehet az az önkor
mányzat, ahol ennyi tehetsé
ges orvos működik, mondta
hozzászólásában többek kö
zött Molnár Ferenc képviselő,
az egészségügyi és szociális
bizottság elnöke, s javasolta a
szolgálat további önkormány
zati támogatását.
A 9. napirendi pont el
maradt, így ezután a ' kérdé
sek, interpellációk követ
keztek.
Szó esett az 5. sz. Álta
lános Iskola várhatóan de
cemberi költözéséről, az utak,
lefolyók pénz hiányában ta
pasztalt karbantartottsági ál
lapotáról, a volt Éden és Éldi
elhagyott városközponti épü
letéről, a szénszállítással oko
zott zöldterületi károkról és a
csapadékcsatorna eltömíté
séről, a Zöld-tömb kilátá
sairól.
Megtudtuk, hogy váro
sunkban nem volt és nem is
lesz sikerdíjas botrány, vala
mint azt is, hogy alap nélküli,
légből kapott híresztelés a
Tatabánya mésztelepi cigá
nyok Oroszlányba telepítése
is. Balogh képviselő úr kérte,
hogy a volt buszpályaudvar 4
kandeláberét kössék rá a
közvilágításra. Csak pénz
kérdés a megoldás, mondta
válaszában Spitzner Csaba
osztályvezető.
Ezután zárt ülés követ
kezett.
Sz.A.
KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
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Szerkesztőségünk információja
szerint az ORITEL képújságában
elnézést kért a történtekért és a
postán már jól kinyomtatott csek
keket helyezett cl.
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Méghozzá barnaszén erőművet, amely a
szélenergia feléért állítja elő az elektromos
áramot. A szén tengeren érkezik Afrikából, DélAmerikából, Lengyelországból, Kínából.
Rend és patikatisztaság mindenütt. Az 1100
MW-os erőművet összesen 270 fő működteti.
Egy műszakban még soha nem dolgoztak 100nál többen. A Midthraft erőmű minden
vonatkozásban " alulmúlja” az igen szigorú -és
igen szigorúan ellenőrzöttdán kör
nyezetvédelmi előírásokat. (A kénkibocsátás pl.
1-2% között mozog.)

Az elégetett szén 80%-osan hasznosul. 46%ban az áramtermelésben, a többi a távfűtésnek
köszönhetően. A távhőt szolgáltató erőműi
primer vezeték hossza 100 km, a házilag
kiépített vezetékhálózat teljes hossza eléri az
1000 km-t! Ennek köszönhetően 270 ezer
emberhez jut el a legolcsóbb, legkényelmesebb,
s légkörnyezetbarátabb távfűtés! Nem kellene-e
a fentieken szakembereknek is elgondolkod
niuk? Bár állítólag pár éve már jártak szakem 
berek arrafelé...
-András-

1948. május 23-án a dán parlament meg
szavazta a kén-dioxid kibocsájtás radikális
csökkentését a foszilis fűtőanyagú erőművek
ben (mint térségünk erőművei). A hazánkbéli
kén-dioxid kibocsájtás összességében 100.000
tonnákra tehető, ellenben az Európai Közösség
államaiban az összes emisszió 1-2 százalékára
csökkentették a kén-dioxid kibocsájtást. Ez
utóbbit úgy érték el, hogy kéntelenítő üzeme
ket hoztak létre az erőművekben.
Azonban környezetvédelem
és ésszerű
gondolkodás szempontjából nem haladunk
nyugat felé, s belátható időn belül nem is fo
gunk, mivel az óceán felé élők nem dőlnek be a
magyar professzionális köpönyegforgatásá
nak, honatyáinknak, s az ipari, illetve energia
lobbi lelkiismerete könnyebb, ha holmi kör
nyezetvédelmi bánatpénzeket fizetnek, mely
bagó, hiába tízmilliókról van szó, de ellenében
ott van az emberek egészsége, a környezet
pusztítása, s ezek után bármekkora összeg tör
pévé válik.
Nézzünk néhány rémisztő érdekességet - a
Vért létesítményeinek kibocsájtását Nyíregy
házán is mérik (akkor itt pláne érezzük). Az
egészségügyi problémák - daganatok, légző

szervi betegségek jelentős része a kibocsájtott
szennyezőanyagoknak tudható be. A kerté
szettel foglalkozók minden bizonnyal tudják,
hogy bizonyos konyhakerti növényeket a tér
ségben nem lehet termeszteni a savas esők mi
att -ezért senyvednek a fenyőfák is a térség
ben- mely köztudottan a kén-dioxid kibocsáj
tás következménye.
A “szakemberek” azt mondják, a kéntelenítés drága -egy külön üzem, melynek ára több
tízmillió, - de a lelkiismeret súlyos dolog, ezért
fizetnek a településeknek, melyek korántsem
környezetvédelmi célokra használják a kifi
zetett összeget. A vezetők központáthelyezésekről beszélnek, miközben a kén-dioxid, a
betegség, a savas eső marad. Arról az illegá
lisan terjeszkedő (lakossági megkérdezés nem
volt) zagytérről nem is beszélve, mely egyre in
kább közeledik a lakott területek felé beteg
séget okozó testével.
Mondják, hogy az erőművek stratégiai cé
gek -ez nem ment fel semminemű felelősség
alól, s ugyanakkor van egy, az irányítók szá
mára örvendetes hírem - a bioszféra összeköt
bennünket - így most már önök is menthe
tetlenek.
P.H.M. press

F o ly ta tá s a z 1. o ld a lr ó l
Éppen ez a küldetéstudat
tette őt halálmegvetővé, hó
hérai számára megtörhetetlenné, és minden poklon felül
emelkedni képessé. Mert ben
ne a szeretet lelke lakozik; ha
zája, népe és az egész embe
riség iránti szeretet, mely sze
retet jegyében mindent képes
vállalni. Nem törhették meg őt
a Securitate börtönei, mert a
kozmikus szeretet tüzet az
erőszak ki nem olthatja. Össze
törhették csontjait, rozsdás
szeggel átdöfhették a dobhár
tyáját, szétlapíthatták az or
rát, de a lelkét nem tudták
megtörni, szellemén hatalmat
venni semmilyen erőszakkal
sem tudtak, miként Márton
Áron lelkén sem, aki Bartis
Ferenc sorstársa volt a szen
vedések Via Dolorosáján.

Bartis Ferencet múzsái a
szenvedés nagyon rögös útjára
terelték. Versei a Securitate
börtöneiben, megkínzatásainak gyötrelmes poklában
születtek, amikor részeg pri
békek, csontjait törve élték ki
szadisztikus ösztöneiket. Nem
egy esetben korbácsolták egé
szen a halál küszöbéig, miköz
ben rabtársai ápolták, és saját
szájuktól megvont ételadag
jukat megosztva vele, táplál
ták. Papír és toll nélkül öntöt
te szavakba gondolatait, me
lyek sajgó lelkében nemesed
tek költeményekké, s azokat
emlékezetében rögzítve, elpusztíthatatlanul, a pribékek
számára hozzáférhetetlenül
mentett át az örökkévalóságba,
és szabadulása után, már itt
Magyarországon tett köz
kinccsé. A verseket, születésük
perceiben megtanulták a közös

szenvedésben osztozó rabtársai
is, hogy közülük, aki túléli a
poklot, magával hozhassa a
gyötrelmekben fogant kincse
ket. Bartis Ferenc lelkét nem
szennyezi gyűlölettel; amint ez
már a legnagyobb szellemekre
jellemző, megbocsájtott kínzói
nak. Meggyötörtetései felől
nem beszél, mert úgy véli, úgy
sem hinnék el, akiknek nem
volt részük benne. Életének po
koljárását úgy értékeli, mint
téglát, amely alkotórészül szol
gál léte épületének.
“Széttépve és összetörtén,
Győzelmektől meggyötör
tén,
Már magzatként bajbaölten,
És mégis élünk...”
-írja: “És mégis élünk...”
című költeményében. S hogy
mégis él, kész isteni csoda.
Meghatványozott erővel küzd a

1996. október 13-a és ok
tóber 20-a közötti időben 14
esetben rendeltünk el nyomo
zást, ebből 12 esetben vagyon
elleni bűncselekmények mi
att.
Lopással okozott kár:
213.110 Ft.
Rongálással okozott kár:
3.000 Ft.
***
Az Oroszlányi Rendőrka
pitányság járőrei az elmúlt
héten 3 személyt fogtak el,
akiket bűncselekmény elkö
vetésén tetten értek lakossági
bejelentés és járőri intézke
dés során.
***
Ismeretlen tettes 1996.
10.10-én az Oroszlány 25 C
erdőrészben lévő munkásme
legedő bódéba ajtóbefeszítés
módszerével behatolt és on
nan az alábbi tárgyakat tulaj
donította el: 10 db sarló, 9 db
tisztító olló, 5 db fejsze. Lo
pással okozott kár: 20.000 Ft,
rongálással okozott kár:
1.000 Ft.
♦* #
1996. 10.15. és 10.16. kö
zötti időben ismeretlen tettes
az Oroszlány, Kertalja út 8.
sz. alatti lépcsőház közös tá
rolójába ismeretlen módon
behatolt és onnan az alábbi
tárgyat tulajdonította el: 1 db
UNO típusú MTB kerékpár,
melynek színe sötét, díszítése
sárga, kék foltokkal.
Lopással okozott kár:
18.000 Ft.

szétforgácsolt magyarságunk
egyesítéséért. Szervezi az
Összmagyar Testületet. Meg
alapította a CÉH című folyói
ratot, melynek ő a főszer
kesztője. Mondanivalóinak for
rása kiapadhatatlan. Töretlen
munkabírással alkot és adja ki
sorra műveit, verseit, prózáit.
Bartis Ferenc 60 éves.
Ebből az alkalomból köszön
tötte őt az oroszlányi Műve
lődési Központ és Könyvtár és
a KÉTHETESvárosi közéleti lap.
Az oroszlányi olvasók táborá
nak nevében tisztelettel kö
szöntőm, kívánok jó egészséget
és még sok-sok alkotásban
gazdag esztendőt!
Trubicza Ágnes
A költői est szervezői meg
köszönik a szponzorok szives
támogatását: OTTO Rt., Kapu
lerakat, Saci Virágbolt, Czermann Vendéglő.
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Midiiéi
Az oroszlányi Bakfark Bá
lint Zeneiskola vendége volt
Michiel Oldenkampf világhírű
holland szaxofonművész októ
ber 17-én. A jazz- és klaszszikus szaxofonjáték nagy
mestere egynapos látogatása
során megtekintette Majkpusztát, délután néhány órás
kurzus keretében a szakma
mesterfogásaira tanította az
iíjú
növendékeket,
majd
hangversenyt adott a katoli
kus templomban.
-A legtöbb embernek már
gyermekkorában van elképze
lése arról, mi szeretne lenni,
ha felnő. Ezek persze inkább
csak irreális vágyak, melyek a
pályaválasztás korszakában
módosulnak. Önnek mi volt az
ifjúkori álmai
-Már tízévesen eltökéltem,
hogy a zenével szeretnék fog
lalkozni, s ez a vágy az évek
múltával csak fokozódott. Az
iskolában sok mindent kellett
tanulni; matematikát, földraj
zot stb., de engem igazán
csak a zene érdekelt.
-A környezete támogatta
ezt az ötletet?
-Épp ellenkezőleg. A csalá
dom, rokonaim, ismerőseim
inkább megpróbáltak lebe
szélni e tervemről. Azt mond
ták, gazdag zenészt még nem
láttak. Az intő szavak ellené
re beiratkoztam az Enschedei konzervatóriumba.
-Mely hangszeren próbálta
ki először tehetségét?
-A dinamikus hanghatású,
expresszív zenei élményt
nyújtó hangszerek vonzottak.

Ji JsJU í

zenb

Leginkább szaxofonozni sze
rettem volna. Mivel Hollan
diában mintegy húsz évvel
ezelőtt nem voltak kimondott
szaxofontanárok, klarinétozni
kezdtem. Szabadidőmben ter
mészetesen kedvenc szaxofo
nomon is gyakoroltam. Egy
helyi zenekarhoz csatlakozva
már 15-16 évesen magam mö
gött tudhattam az első szerep
léseket. Szerencsém volt- tet
te hozzá szerényen Michiel hiszen az embereknek nem
volt sok összehasonlítási
alapjuk - hazámban kevesen
játszottunk szaxofonon. Ké
sőbb mesterkurzusokon vet
tem részt. Sokat köszönhetek
Kari Veennek, aki igazán el
mélyítette bennem a zene
iránti szeretetet. Jelenleg
klasszikus szaxofonistaként
több együttesben játszom, és
jazz-muzsikusként is szívesen
fellépek.
-Mesélne egy érdekes tör
ténetet, melyre szívesen emlék
szik vissza?
-A konzervatórium befe
jezése után nem volt állásom.
Felhívtam az egyik zeneiskola
igazgatóját, s megkérdeztem,
szükségük van-e szaxofonta
nárra. Azt mondták, igen.
“-Ezek szerint most nincs
tanáruk?
-Nincs.
-Rendben, jövő héttől lesz.”
Azóta tanárként is dolgo
zom, két zeneiskolában taní
tok.
-És eleget tesz a külföldi
meghívásoknak.
-Igen, ez mindig nagy

,

z íh b

“Az ormokra nem hívják az embert: oda fel
kell kapaszkodni.”
Még a művészeknek is. Sőt, tán nekik a
legnehezebb. Olyat alkotni, ami kelendő - nem
csak fizikai értelemben.
Melyik stílust válassza például a zenész?
Örökzöld filmslágereket komponáljon át, ma
gyarnótákat daloljon, esetleg rockkoncerteken
szabadítsa fel a fiatalokban tomboló szabad
ságvágyat elektromos gitárral a kezében; ne
tán a manapság oly kedvelt szintetizátoron
tornáztassa ujjait; avagy bantu négerek táncát
idézze fel dobszólójával?
Melyik irányzattal tud tömegek leikéig ha
tolni, s egyben egyéniségét kifejezni, adni ma
gából valamit. Valamit, ami elérhető, és fel
emelő a nyitott szívek számára.

*

megtiszteltetés. Örömmel jöt
tem Magyarországra is. Nyolc
hétig tanítok a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán, Bu
dapesten.
-Lát különbséget a holland
és a magyar oktatási stílus
között?
-Igen. Meglepett a tanárok
szigorúsága az Akadémián.
Néhány hónappal ezelőtt
Moszkvában jártam, ott lát
tam hasonló módszereket.
Nálunk, Hollandiában nincse
nek ennyire kötött tanítási
formák. Igaz ugyan, hogy a
zeneiskolában inkább hob
biból tanulnak, a zenea
kadémiára járók pedig pro
fesszionálisak szeretnének
lenni - természetesen a kettő
nem zárja ki egymást -; de a
zenészekben általában közös,
hogy önként, szívesen jönnek
tanulni. Minek hát akkor a
túlzott keménység? Persze, ez
csak az én magánvélemé
nyem.
-Nem jelent problémát,
hogy Ön a magyar diákok szá
mára szokatlan stílusban
tanít?
-Eddig ez semmiféle gon
dot nem okozott. Nagyon sze
retek tanítani, s mind az Aka
démián, mind itt a zene
iskolában akiket meghallgat
tam, tehetségesek. Az én fela
datom, hogy bemutassam azo
kat az apró trükköket, fogá
sokat, amitől még jobb lesz a
hangszerkezelés, és élvezete
sebb a játék.

z ü

Lovasi Andrea

i
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De bármely kategóriához tartoznak is,
összetartoznak. Hozzánk szólnak - a muzsika
hangján. Hangulatot közvetítenek, érzéseket
tolmácsolnak, melyeket szavakkal sokszor oly
nehéz kifejezni.
Hol táncra perdítenek, hol ábrándozásra
késztetnek.
Haydn, Mozart, Beatles, Benkó Dixiland,
az Illésék, Kovács Kati, az ABBA, Ákos, Szt.
Martin, ... és még sorolhatnám.
Értünk zenéltek és nekünk dalolnak.
Mert hisz ahogy Nietzsche mondotta:
“Az élet zene nélkül egyszerűen tévedés,
vesződség, száműzetés.”
Lovasi Andrea

Október a bogyók gyűj
tésének hónapja.
Szedhetünk: galagonya
bogyót, kökényt, bodza- és
csipkebogyót.
Galagonyabogyó: Éretten,
majdnem gömbölyű, vörös
színű, vékony húsú, egymagvú. Vérkeringési, szív
ás érgyőgyszer, szívideges
ség, elégtelen szívműködés,
magas vérnyomás, érelme
szesedés esetén használják.
Kökény: Erdők szélén, bo
zótos, cserjés helyeken elő
forduló cserje. Levelei nyele
sek, csipkésen fűrészesek.
Termése gömbölyű, kékes
hamvas fekete, fanyar ízű
bogyó. Tartalmaz C-vitamint, cukrot, almasavat.
Főzetét bélhurut ellen fo
gyasztják.
Bodza: Termése gömbölyű,
feketéslila színű. Érett ál
lapotban kell gyűjteni. Für
tösen kell szedni és fel
aggatva k?ll szárítani. U
tána a kocsányokről kell le
morzsolni. Kb. 5 kg friss bo
gyóból lesz 1 kg száraz. Tar
talmaz C- és A-vitamint,
cukrot, cseranyagot. A friss
bogyóból lekvárt készíthe
tünk, a száraz termésből ké
szült teát enyhe hashajtó
ként, vizelethajtóként hasz
nálják.
Csipkebogyó: Bogyóter
mésé tojás vagy gömb ala
kú, gyakran ovális, húsos fa
lú, meggypiros színű, aro
más ízű. A csipkebogyó igazi
értékét a modern tudomány
kutatta fel, és kimutatta,
hogy több C-vitamint tartal
maz, mint bármely más
gyümölcs. Még a citromnál
is tízszerte több a csipkebo
gyó C-vitamin tartalma. En
nek hiánya legyengülést és a
betegségekkel szembeni fo
gékonyságot okoz. A csipke
bogyó különösen télen érde
mel nagy megbecsülést,
mert akkor szinte egyedüli
C-vitamin forrásunk. Á csip
kebogyó kétféle alakban ke
rül a kereskedelembe. Egészben megszárítva vagy
felhasítva, magvaitól, szőre
itől megtisztítva, “csipke
húsként”. Gyakran teaként
fogyasztják, de készítenek
belőle ízt, bort, mártást is. A
csipkebogyó-készítmények
nem csupán erősítő, üdítő és
élvezeti célokat szolgálnak,
hanem gyógyítanak is.
Főképp a vese* és hólyagba
jokat. 2 kg friss bogyóból
lesz 1 kg száraz.
Jó egészséget kívánok:
Szili Anikó
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N A P FO G Y A TK O ZÁ S
Október 12-én délután több
mint két órán keresztül az
egész országban megfigyelhe
tő volt a napfogyatkozás. A
Halley szakkör távcsöves be
mutatójára közel száz érdek
lődő jött el.
Magyarországon utoljára
1842-ben volt teljes napfo
gyatkozás. Élt akkoriban egy
makacs ember, aki elhatároz
ta, hogy szabad szemmel vé
gignézi a jelenséget. A követ
kezmények súlyosak voltak:

HOLDFOGYATKOZÁS
Gyakori csillagászati jelen
ség a holdfogyatkozás, évente
kettőt is láthatunk belőle, hi
szen a napfogyatkozással el
lentétben ez a Föld minden
pontjáról látható. Két fajtája
van: részleges és teljes. Az utóbbi úgy zajlik le, hogy a
Hold a Föld árnyékába kerül
és így néhány percig szinte egyáltalán nem látható, mert a
Nap fénye nem éri a Holdat.
Holdfogyatkozás csak teli
hold alkalmával lehet, hiszen
a Hold csak ekkor kerülhet a
Földről nézve ellentétes i-

hetekig alig látott és később
sem tudta kiheverni hebehurgyaságát. Két év múlva
“Szemfájásomkor” címmel írt
verset vakmerő tette miatti
merő vakságáról:
“Teremtő Isten szemeimre
A vakságot tán csak nem
küldöd?
Mi lesz belőlem, hogyha
többé
Nem láthatok lyányt s
pipafüstöt!”
Ezt a meggondolatlan fia
talembert ügy hívták, Petőfi

rányba. De vajon miért nincs
minden telihold alkalmával
holdfogyatkozás? Mert a Hold
Föld körüli keringési síkja
nem esik egybe a Föld pá
lyasíkjával, tehát hol alatta,
hol felette jár.
Holdfogyatkozáskor szokat
lan sötétvörös színben játszik
a Hold. Ennek a földi légkör
az okozója, amelyben megtö
rik és kiválogatódik a sok
összetevőjű fehér napfény. A
kék szín kiszóródása után (ez
festi kékre az eget) a vörös jut
el a Holdig.

ŰRTAN
Hamarosan megvásárolható
lesz a könyvesboltokban az SH
Atlasz: Űrtan című könyv. Régi
hiányt pótol, seza sorozat első olyan
kiadványa, amit magyar tudósok
szereztek. A több mint 300 oldalas
kötet bemutatja az űrkutatás tör
ténetét, a naprendszer-kutatás esz
közeit, a súiytalansági kísérleteket,

szól a távérzékelésről, katonai alkal
mazásokról és az űrhajózás jö 
vőjéről. Táblázatokban foglalja
össze az eddigi űrbéli expedíciókat.
Állítólag több iskolában tan
könyvként kívánják bevezetni. Min
den adat megtalálható benne, amit
a huszadik század végén tudni illik
az űrhajózásról-űrkutatásról. Egyet
len hibája a borsos ára: közel 2000
forint.

A Hold helyzete a szeptemberi és októberi
hold- és napfogyatkozáskor

A NAP
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Benedek Ferenc 6. pszt. tanuló

AMIKOR A SZÁNDÉK ES A CEl KÓZOS

MAGYAR TECHNIKÁS MUZEUM OROSZLÁNYBAN
Október 10-én megnyílt Magyarország
első olyan technikai múzeuma, amely
nem szakirányú, nem a technikai fej
lődés egy szeletét, hanem annak egészét
kívánja bemutatni. Bíró György ügy
vezető igazgatótól tudtuk meg, hogy az
ötlet ugyan nem eredeti (pl. Kassán a há
ború előtt már volt ilyen), most ha
zánkban ilyen jellegű csak Oroszlányban
van. Mindez Bíró György hobbijának
köszönhető, aki több mint húsz éve fa
natikus szenvedéllyel gyűjtöget minden
olyan tárgyat, eszközt, gépet, ami műsza
ki szempontból érdekesnek, értékesnek
számít.
-Igazgató úr! Mikor született meg az
ötlet, hogy a passzióból összegyűjtött tár
gyakat ki kellene állítani'?
-Kezdetben az ember olyan műszaki
cikkeket vásárol, amelyek saját szükség
leteit elégítik ki. Aztán lecseréli őket, de
sajnál tőlük megválni. Később megtet
szenek ezek a tárgyak és tudatosan gyűj
teni kezd. Egy régi rádió, telefonkészülék
annyira hozzánő, hogy képtelen lesz
megválni egy-egy darabtól. Végül egy
belső kényszer alakul ki, mely a régi tár
gyak szerelmesévé teszi az embert. Ez

pedig azzal jár, hogy örömében mást is
részesíteni szeretne. S ha már ezek a tár
gyak, eszközök ellepik az embert, raktá
rozási nehézségei vannak, akkor fel
tétlenül keres egy helyet, egy épületet,
ahol kiállíthatja eket.
-Hogy talált Oroszlányra?
-Mikor eldöntöttem, hogy épület kell,
több száz levelet küldtem olyan tele
pülések polgármesteri hivatalába, me
lyek Pesttől nincsenek messze. Rengeteg
ajánlatot kaptam, de a kör szűkült. Vé
gül Oroszlány városára esett a választá
som. Itt találtam meg a megfelelő épü
letet. Az önkormányzatnak is jól jött,
hogy a volt Ady mozit végre megfelelő
célra tudta hasznosítani,
-Kétségkívül az önkormányzat és a
város is jól járt. Ön, igazgató úr, úgy gon
dolja, hogy egy múzeum alapítása ma
napság kifizetődő vállalkozás?
-Nem nevezném annak. Legkevésbé
nyereségorientált vállalkozásnak. Ala
pítvány működteti a múzeumot. Olyan
szponzorokat keresünk, akik kis öszszeggei támogatnak művelődési intéz
ményt. Ez csak hosszú távon kifizetődő.
Mindenkinek megéri. De mi elsősorban

iskolákra gondolunk. Nem csak a kör
nyékbeliekre. Megállapodtunk a majki
műemlékegyüttes vezetőjével, hogy az
ország összes iskolájába meghívóle
veleket küldünk. Amennyiben jönnek,
árkedvezményt kapnak.
-Mit árulna el az önkormányzattal
kötött megállapodásról?
-Nem titok. Számomra kedvezőek.
Százezer Ft plusz apport. A feltételeket
pedig állom. Felújítom az épületet és köz
vetlen környékét rendbehozom és kul
turális intézményként fogom működtet
ni. Gondolom, ez a városlakók számára
sem közömbös.
-További tervek?
-Megnyitom a nagytermet, ahol csép
lőgépet, traktort, vegyipari és nyomda
gépeket fogok kiállítani. Mindenből egyegy jellemző darabot. A látogatók szá
mára régi gramofonokat, rádiókat, fonog
ráfokat működés közben is be fogunk
mutatni. És még egy ötlettel kacérko
dunk. Az iskolák, a tanulók bevonásával
helytörténeti kiállítást, is szeretnénk
nyitni.
-Sok sikert kívánunk, és köszönöm a
beszélgetést.
Wiesenmayer Zoltán
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Festés, mázolás,

Csak egy
telefon!

A Művelődési
Központ október
havi programja

362-404
Unber Henrik
Fürst S, u. 13.

E sk ü vők ,
ren d ezv én yek
kulturált, s z é p k ö rn y e zetb e n .
A Béke szállón továbbra Is változatlanul
kedvezményes előfizetéses ebéd!

GASZTRONÓMIA Kft.
Telefon: 561-781

21-től
27-ig
HÜLLŐ
KIÁLLÍTÁS
24-től-27-ig DÍSZMADÁR
KIÁLLÍTÁS
24-én 9.00-11.00 OVI SZÍN
HÁZ: MICI MACKÓ
25-én 14.00 Napközis mozi
Trinát fehér 1 1847,- Ft
Hanno termékek,
TOY STORY-JÁTÉK- HÁ
BORÚ színes, szinkr. ame
purhab, gom baölő és
rikai akció-vígjáték
Tapéta 384-827 Ft-ig
sziloplast.
26- án 17.45 TOP film
Várnamo ablak
AZ UTOLSÓ TÁNC
szín. amerikai akciófilm
szigetelő.
Hőszigetelő ta péta
27én 18.00 FÚVÓS KON
1 m 377,- Ft
CERT
Dekton és Dekton-ex
29-én 17.45 Top film
diszperziós faifesték
VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI
Textilöblítő
4
1
274,Ft
30- án 17.00 MILLECENkapható!
TENÁRIUMI BESZÉLGE
TÉSEK. A MAGYAR KÉP
Fogyjon le most, kérdezze hogy!
ZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ÉVSZÁZADAI
8363-030
@
Előadó: Szemadám György

HUBER F E S T É K B O L T
Oroszlány, Fürst S» u. 13.

Q)

g y e r m e k k ö n y v í ári
IRÁNY A TUDÁS VÁRA!
PONTGYŰJTŐ PÁLYÁZAT
Köszöntelek benneteket. Az új tanévben az új
feladatok mellett a tavalyi legsikeresebb fela
dattípusokkal is találkozhattok. Kellemes szó
rakozást kívánok!
Magdi néni
I. FORDULÓ: határidő 1996. novem ber 2.
szombat, déli 12 óra

1. TÁRSASJÁTÉK
Haladj végig a “Csiga-biga palota” című könyv
tári társasjátékon. Gyűjtött pontjaitokat a
könyvtáros segítségével folyamatosan jegyez
zétek a tőle kérhető eredménylapon, ezek öszszege lesz az első pontszámotok.

2. SZÓKINCSKERESŐ
Tavaly egy jó hosszú összetett szóval játszhattátok, ami egy nem túl kedvelt étel neve. Mi volt
az a szó? (1 pont)
Most pedig egy mesehős nevét bonthatjátok
betűkre:
HÉTSZÖNYŰ
KAPANYÁNYINYOMÓK
Ki ő, és melyik magyar népmese szereplője? ( 4
pont) Ki gyűjtötte ezt a mesét? (2 pont) Kik a
mese szereplői? (18 pont)
Emlékeztetőül: csoportosítva írd le, 2, 3, 4, ...
betűje segítségével milyen szavakat gyűjtöttél.

3. APRÓHIRDETÉS
Melyik irodalmi mű (szerző, cím) melyik sze
replője adhatta fel a következő apróhirdeté
seket? Kik szerepelnek még a történetben?
a.) Csalánlelőhelyet keresek. Értesítést írásban
várok, cím: Néma lányka, Kiserdő, Odvas fa.

h íra d ó

Jelige: Nem csíp a csalán, csak az átok.
b. ) Különlegesen súlyos és hegyes tárgy kiope
rálására szakácsorvost keresek.-pont pocómba
ólomsúllyal pottyant, pontytestem abba rop
pant. Jelige: sürgős segítség.
c. ) Logopédusz szegítszégül sziesszen, unalmasz
már folyton-folyvászt sziszegnem. Jelige: Egynaposz kisz mérgesz cuszi.
d. ) Szorgalmas házvezetőnőt keresek, s ahogy
illik, szurokkal vagy arannyal fizetek. Jelige:
Hull a hó.
e. ) Különlegesen hosszú ideig tartó álompor
receptjét keresem “Átokenyhítő receptek” c.
gyűjteményembe. Jelige: Aranytányér-mondd
mit ér?
Az új rejtvényfejtők kedvéért megismétlem a
tavalyi kedvenceiteket:

f. ) Alvilági királylány-szabadításhoz társakat
keresek. Jelige: Anyám ló volt, szamár lennék
egyedül vándorolni.
g. ) Sovány gyermekek hizlalását szívesen vál
lalom. Egyéb szolgáltatás: üdülés Lapáttal a
Kemencébe útvonalon. Jelige: Mézeskalács-falvi
tiszta levegő.
Segítségül elárulom nektek, hogy a 2. feladat
összefügg a 3. feladat f. részével.
Örömmel értesítlek benneteket, hogy jneseíró
pályázatunkra (részleteket lásd a KÉTHETES
1996. szeptember 20-i számában) beérkezett az
első mese. Izgalommal várjuk a további pályáza
tokat!
Kedves pályázóink! Jeligével ellátott meséitek
beérkezési határideje, ne felejtsétek el:
1996. december 7. szombat, déli 12 óra.
Mindenkinek szerencsés meseírási kíván:

Magdi néni

Könyvklinika!
Mielőtt könyve lapokra
hullna, mielőtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.
Könyvkötészetünk
könyveit helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY
F e lső te le p
^

3361-122/25-71

FESS &
v e g y iá r u

KERESKEDELMI
KFT.
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. U. 87.
TEL.: 361-002, 364-482

A F E S S D ISZ K O N T
Ú J ÁR AJÁ NLATA :
Limit szintetikus
zománcfesték 1/1 830,Levis lux zománcfesték
0.75 1 805,Sadolin extra 0.75 748,Sadolin classic 0.75 748,Tiszalux lazur 0.75 930,8 tekercses Crepto 183,Papír zsebkendő
100 db 69,Tip mosogató 1/1 199,Perlux mosószer 3.6 kg
799,-

ff

.............................. - - -
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HUNCUTSÁGOK, CSÚSZTATÁSOK, FURCSASÁGOK.
Sokáig nem tudtam, ho
gyan írjam meg azt a dolgoza
tot. Történt ugyanis egy tes
tületi ülés október elsején,
mely a Vértesi Erőmű Rt. éle
tében történt, városunkra néz
ve kedvezőtlen változásokról
szólt. Nem volt szerencsém
hiányozni. Pedig jobb lett vol
na. Az ott történt események
egy kissé megviseltek és mi
közben hajnalig ébren feküd
tem ágyamban, az ülésen el
hangzott mondatok foszlányai
kergették egymást fejemben.
Már akkor elhatároztam, hogy
az. eseményről készült vide
ofelvételt kölcsönkérem és
kielemzem. Akkor úgy gondol
tam, hogy mondatról mondat
ra kísérve leltárt készítek, ki,
mikor, mit nem az igazságnak
megfelelően mondott. Persze,
amíg készülődtem, azon is
gondolkodtam, hogy van-e egyáltalán jogom megírni mind
ezt, hisz kérdéseimnek, aggá
lyaimnak, véleményemnek a
testületi ülésen is hangot ad
hatok. Adtam is, ám a vála
szokban is torzítások, csúsz
tatások voltak. Ezért kényte
len vagyok tollat ragadni.
Nos, a leltár ennek elle
nére sem készülhetett el. Hisz
a legtöbb, valóságnak nem
megfelelő állítás (lehet egy
szóval is fogalmazni!) olyan
ügyesen volt álcázva, hogy
akár igazságnak is tűnhet.
Emellett hosszú perceket
emésztett fel a mellébeszélés,
a megérzések. A politika már
csak ilyen. De ezen túl is, az
ülésen minden illetékes gaz
dasági szempontokra hivatko
zott, holott - véleményem
szerint - egészen más oka volt
a VÉRT augusztus 15-i köz
gyűlésén született 'dönté

seknek. De ez már csak elmé
let, melyre az írásom végén
még visszatérek.
Lássuk a huncutságokat!
Kovács
vezérigazgató
úr
mondta, és később mások is
megerősítették, hogy a szék
hely a VÉRT lényegét, műkö
désének feltételeit nem be
folyásolja. Nos, akkor miért
kellett ilyen határozatot hoz
ni, miért kellett volna erre
pénzt költeni, mi célt szolgált
volna, kinek az érdekeit- szol
gálta volna. (A kérdéseket
innen kezdve az olvasónak kell
megválaszolnia! A helyes
megfejtők között nem sorso
lunk ki semmit.)
Elhangzott, hogy a VÉRTnek törvény szerint kezelnie
kellett kft-inek deficitjét. A
törvény ilyen kötelezettséget
nem ír elő a tulajdonosnak,
hiába erősítette meg az “il
letékes” még kérdésre is e va
lótlanságot. A VÉRT mégis hi
telezette!) önként, végül - egy
helyütt szervezeti racionali
zálásnak nevezve - magába
olvasztotta e cégeket. Pedig
gazdasági szakemberek tud
tak volna más megoldásokat
is. Refrén: Mi célt szolgált ez,
kinek az érdekeit szolgálta ez?
Elhangzott az is, a VÉRTnek nincs fejlesztési projektje,
bezzeg a tatabányai kft-knek a tiltás ellenére is - már el
készült. Hogyan lehetséges ez?
Kinek az érdekeit szolgálta ez?
Furcsaságok. Több kérdés
re nem érkezett válasz. A Ver
senyhivatal véleményét nem
tudtuk meg (vagy jól volt ál
cázva); nem tudhattuk meg,
mennyibe kerülne a székhely
áthelyezés; mennyibe kerültek
a fejlesztési tervek; stb.
Ennél érdekesebb, hogy

Sooters
REGGEL FÉNYKÉPEZ,
ESTE M Á R KÉSZ
KÉPEKNEK ÖRÜLHET!

I

óra alatt kidolgozzuk
Önnek színes filmjeit,

-i-adunk 1db 24 exp.
színes filmet ajándékba, holnap reggelre!

.... .. .

megszóltttatott az előző önkor
mányzat, miért nem tiltako
zott a bánya-erőmű integráció
ellen, hisz’ az egy torzó lett,
hibás döntés volt. Aki ezt
mondta, beszédének későbbi
részében hitet tett a bánya
erőmű integráció mellett.
Cselekedetei is ezt igazolják,
hiszen tehetett volna olyan ja
vaslatot a VÉRT közgyűlésen,
mely alapján visszafordul az
integráció, ehelyett tovább
bővítette azt.
A legfurcsább azonban
most következik. így visszate
kintve úgy tűnik, az egyezség
az ülés elején készen állt.
Mégis csak a négyórás ülés
végén szerezhettünk tudo
mást annak végső formájáról.
Addig “cseppenként” kaptunk
belőle. Vajon még ekkor is po
zícióharc folyt, vagy csak a
képviselők és a tévénézők ide
geinek edzése volt a szándék á
la Hollywood? Én az előbbire
tippelek. Különben miért
hangzott volna el az a javaslat,
hogy a város azonnal vopja vis
sza a a pert, és ha az új, sza
bályosan összehívott köz
gyűlés nekünk nem tetsző ha
tározatot hoz, újra perelhe
tünk. Ez félrevezető valótlan
ság volt, mellyel alkudni pró
bált kijelentője. A szabályos
közgyűlés határozatait semmi
lyen perre! nem lehet megtá
madni.
Ha volt előzetes alku, ab
ban biztosan közreműködött
országgyűlési képviselőnk is.
Különben miért harcolt volna
oroszlánként a város érdeké
ben - másfél hónap késés után
- mintegy két órán keresztül
néma csendben. A ztán amikor
megszólalt, elsőként arról biz
tosított minket, hogy milyen

nagyszerű dolog, hogy' ezek a
nagy emberek ellátogattak kis
városunkba. Volt azonban
mondandójában három igen
fontos és pozitív pont. Az első
az, hogy újra felhívta figyel
münket a perrel kapcsolatos
igen jelentős csúsztatásra.
Szólt arról is, hogy a perrel
nem csak a székhely áthe
lyezést, hanem a többi, szá
munkra hátrányos döntést is
hatályon kívül helyeztethet
nénk. Végül pedig és az előbbi
ellenére: megegyezésre szólí
tott fel. Azonban azt is javasol
ta, hogy erre garanciát kér
jünk.
A videofelvétel már nem
zaklatott fel, mint az ülés.
Azonban egy elmélet azóta
sem hagy nyugton. A VÉRT
augusztus 15-i közgyűlésének
határozatait nem gazdasági,
privatizációs indokok moti
válták. Sokkal inkább bizo
nyos körök, személyek sajátos
érdekei. Refrén.

M odrián

Színes, egy- és többszínű
céges levélpapírok,
borítékok,
nyomtatványok gyártása.
Rövid határidővel
1997. évi kártya
naptárak készítése.

MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY

Fe.lsőtelep
-122/25-71
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Papír,
nyomtatvány,
játék
Olvasószemüvegek
nagy választékban, kedvező áron.
Nyomtatványok nagy
választékban kaphatók.
Névjegykártya- és bélyegző
készítés rövid határidővel!
Nálunk a pénze többet ér!
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EGY LJJAEE (NEHÉZ) GEGEATÉTEL ELGTE
VÁEGSGNE EEEEVÉZÜGJA
Napok óta utcai beszédtéma a legutóbbi külföldi forgatásról, ugyancsak megsűrűsödött
képviselő-testületi ülés óta az Oroszlány Vá az élet körülöttünk. Fogalmazhatok úgy is,
rosi Televízió sorsa. Az emberek - akik meg hogy felgyorsult. Az 1996-os Magyar Közlöny
szokták, szeretik, akiknek hétfő csak az OTV- 80. számában megjelent a következő felhívás:
vel teljes - többsége aggódva várja a fejlemé “Pályázati kiírás az 1996. évi költségvetési tör
nyeket. Természetesen, mint az életben min vényben a helyi önkormányzatok létszámcsök
dig, most is vannak a túloldalon állók, akik az kentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hoz
előzőekkel ellentétben másképpen gondolkod zájárulás igénylésére.”
-Mit lehet erről tudni?
nak. A hírek szerint azonban az “előzőek” van
-Röviden: állami támogatásból lehet meg
nak többségben. A tisztánlátás érdekében
megkerestük Tóth Tihamért, az OTV intéz valósítani egy létszámcsökkentést a köztiszt
ményvezető-főszerkesztőjét - aki időközben a viselők, közalkalmazottak és egyéb munkavi
munkatársaival egyetemben megkapta a fel szonyban álló dolgozók körében. Vagyis pályá
függesztésükről szóló okiratokat -, hogy tőle zatot nyújthat be az önkormányzat a végkie
tájékozódjunk, onnan belülről, az érintettség légítési és a felmentési időre járó pénz
súlyos terhétől nyomva, hogyan látják a dolgok összegek elnyerésére. Ugyan a felmentési idő
alakulását, hiszen nem kevesebbről, mint a re járó pénzösszeg esetében egymásnak ellent
város televíziójának jövőjéről, ezen belül pedig mondó jogászi vélemények vannak, számunk
kilenc embernek és családjának egziszten ra ebből egy a kellemetlen, hogy egyelőre az a
mérvadó, hogy nem illet meg bennünket.
ciájáról van szó!
-Akkor most
-Profán kér
arról
van
déssel kezdem,
szó,
hogy
hogy van, azaz
EMLÉKMŰAVATÁS A HARASZT-HEGYEN
megszűnik
hogy vannak?
SOPRONI ÜDVÖZLŐLAPOK
az OTV?
-Október 14VENDÉGÜNK VOLT WITTNER MÁRIA
étől, amikor is
Folytatás az
hazatértem egy
KÖZTÜNK ÉLNEK, VELÜNK VANNAK...
5. oldalon

SZÉJHTGH
Szójáték és mégsem keresztrejtvény kö
vetkezik itt, mellyel értékes jutalmakat így nem
nyerhetnek, Tisztelt Olvasóim.
Nem Vitray Tamás telefonon való el
érhetőségéről fogok értekezni, a “Hogy is van ez?”
kapcsán; még csak nem is teszünk dupla téteket,
hogy esetleg mindent elveszítsünk Vágó István
műsorában. Hogy miről szeretnék elmélkedni itt e
keretben?
Huszonharmadikáról. Októberről, természe
tesen. Érdekes szójáték alakult ki ugyanis ama
bizonyos nap kapcsán.
Nemhiába mondják nehezen tanulható, ám
annál szebb anyanyelvemre, hogy rugalmas.
Tökéletesen biztosítja az átmenetet egyik foga
lomból a másikba. S az árnyalatnyi különbségek
az évek múltával csak halványodnak. Pontosan 4
évtized alatt annyira fakultak, hogy a negyedikes
középiskolai történelemkönyv egy lapon, sőt egy
mondatban nevezi meg az eseményt tüntetésnek,
forradalomnak, ellenforradalomnak, szabadságharcnak, épp csak a népfelkelést felejtette ki a fel
sorolásból a tananyag írója. Holott ez is voltállítólag.
Én nem tudom. 19 éves voltam akkor - nul
lától visszafelé lépdelve a számegyenesen. Csak írott formákra, s a nép nyelvére, úgymond a szájhagyományra hagyatkozhatok. Márpedig a ha
gyomány sem állandó, fél emberöltő alatt is egész
sokat módosulhat.

Ami nem is lenne olyan nagy baj, hisz jól
tudjuk: aki “hagyományőrző” lévén görcsösen
ragaszkodik a kialakult rendszerhez, sosem lép
előre.
Csakhogy a történtek végleges tisztázását
megnehezíti, hogy ahányan átélték, annyiféle ‘56ot éltek át. Tán ezért is kíméltek meg a gimnázi
umban a II. világháborút követő események túl
adagolásától. Annyi azért hozzám is lejutott e
információs világban, hogy országunkban a XX.
sz. derekán nagyfokú elégedetlenség alakult ki a
fennálló kommunista rendszer ellen.
Az egypárti önkényeskedést tovább tűrni nem
akarók Sztálin-szobrot döntöttek, “szabad vá
lasztásokat” - transzparensekkel tüntettek, s har
coltak. Sokan az életükkel fizettek a ki nem vívott
szabadságért, a meg nem valósult demokráciáért.
A tényeket figyelembe véve, azt hiszem,
tökéletesen mindegy, miként nevezzük a történ
teket. A szavak átformálása nem enyhíti az el
hunytak hozzátartozóinak fájdalmát.
7 éve- ha visszaszámolunk, épp a rend
szerváltás időszakára esett -, hogy október 23-át
nemzeti ünneppé nyilvánították. Azóta koszo
rúzunk, emléktáblát avatunk, verset szavalunk.
Nyíltan, immáron a rég megálmodott de
mokrácia tág keretei között.
De mi a biztosíték arra, hogy nem lesz többé
‘56, több értelmetlen áldozat.
De hát ez csak negatív utópia.
Játék - a szavakkal.

Lovast Andrea

Az alelnök
látogatása
Tagok és szépszámú érdek
lődő részvételével beszélgetésen
vett részt az oroszlányi
FIDESZ-MPP szervezésében
Kövér László, a párt alelnöke.
Tájékoztatót adott a parla
ment munkájáról, a jelenlegi el
lenzéki pártok lehetséges együtt
működéséről, valamint elemezte
pártja jelenlegi s jövőbeni
előretörésének esélyeit.
A tájékoztató után a részt
vevők mondták el a várost érin
tő felvetéseiket, különös tekin
tettel a Vért -többek szerint is nem gazdasági, hanem poli
tikai átszervezéséről.
A résztvevők felvetették,
talán jó lenne, ha nem csak az
FKGP szólalna fel a várost
súlyosan érintő Vért átszer
vezés miatt a parlamentben,
hanem a FIDESZ-MPP politi
kusai is napirenden tarthatnák
e visszás átszervezést.

Támadásban
Tatabánya
A k a l a u z h a l m egeszi
g a z d á já t? a v a g y b e ta r t
ja -e a z egyezséget a z
ÁJPV R t. ?
A több milliárdos vesz
teséget összehozó tatabányai TE
Kft. -s vezető személyei- a tata
bányai parlamenti képviselők
segítségével már szinte teljes
egészében lenyelte a nála jóval
nagyobb s gazdaságos Vért-et,
már csak a központ hovatar
tozása vitatott.
Úgy tűnik, e kis szeletet sem
óhajtja a megyeszékhely képviselő-testületé meghagyni Orosz
lánynak, mert képviselői az
ÁPV Rt.-nél tiltakoznak az oroszlányi önkormányzat és az
ÁPV Rt. között létrejött egyezség
ellen, s követelik, hogy a már
egyébként is -nem hivatalosana bánhidai erőműben működő s szinte csak tatabányai szemé
lyekből álló- vezetés telephelye
legyen a megye legnagyobb vál
lalatának törvényes központja.
Ezzel szinte teljes egészében
megszűnhet a kapcsolat Orosz
lány és a Vért között, mely a
későbbiekben súlyos gondokat
jelenthet a városunk foglalkoz
tatásban, és működésében.
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Az új katolikus templom mellett a tör
ténelmi falusi temető területén városunk
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata kezde
ményezésére, társadalmi munkában régi
töredezett sírkövekből emlékművet állítottak.
Mivel az eső vigasztalanul esett, Kutschi
András plébános úr a katolikus templomba
hívta az ünneplőket. A templomban a magyar
és a szlovák himnusz elhangzását követően
Szabó Istvánné köszöntötte a résztvevőket:
“Tisztelt Megjelentek, Hölgyeim és
Uraim!
Engedjék meg, hogy az Oroszlányi Szlo
vák Kisebbségi Önkormányzat, a Szlovák
Érdekképviseleti Szervezet, a Szlovák Klub
és a saját nevemben nagy szeretettel köszönt
sem Önöket.
Nagy megtiszteltetésnek vesszük, hogy
körünkben köszönthetjük kedves vendégein
ket: a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
képviselőjét, az anyaországból érkezetteket, a
baráti kapcsolatban lévő Udvard község
képviselőit, akik 1948-ig Oroszlányban éltek,
a Szlovákiai Helsinki Polgári Gyűlés kép
viselőjét Bratislavából (Pozsony), a Regi
onális Kultúrcentrum igazgatóját Ko
máméból (Révkomárom), a Komárom-Esztergom megyei Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzat képviselőit, városunk vezetőit,
Nobik Erzsébet szarvasi tiszteletes asszonyt,
Molnár József tiszteletes urat, a város önkor
mányzati testületének tagjait, parlamenti
képviselőnk oroszlányi titkárát, a megyei
lapok munkatársait, az Oroszlányi Városi Te
levíziót és nem utolsósorban minden jelenlévő
oroszlánja lakótársunkat.
Kedves Vendégeink!
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a
megalakulásánál célkitűzésként felvállalta
szlovák őseink gyökereinek felkutatását,
ápolását, ismereteink gyarapítását. Ezek
közé tartozik a mai ünnepségünk is -a régi
evangélikus temetőkert-műemlék avatása,
szentelése.
Elhatároztuk, a mai naptól kezdve kezel
ni, ápolni fogjuk őseink emlékműveit. Itt ma
már csak sírköveket látnak, a temető mint
olyan már 40 éve nem működik. Büszkék va
gyunk munkánk eredményére.
Köszönet illet meg minden oroszlánja
lakost, akik nem kíméltek erőt, energiát,
fáradságot és időt erre a munkára. Tár
sadalmi munkában végeztük e tevé
kenységet, nem vártunk érte pénzbeli jutta
tást. Ingyen azonban nem lehet mindent el
végezni, így pénzre is szükség volt. A Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat erre a munkára
elkülönített egy összeget, a Magyarországi
Nemzetiségi és Etnikai Kuratóriumtól pedig
pályázaton nyertünk pénzt.
Köszönetét mondok továbbá szponzo
rainknak: Oroszlány város Polgármesteri Hi
vatalának, az OTTO Oroszlány Rt.-nek, az
oroszlányi egyházaknak és a médiáknak el

képzeléseink, munkánk támogatásáért.”
- fejezte be szlovák nyelvű ünnepi kö
szöntőjét Szabó Istvánné, a kisebbségi önkor
mányzat elnöke.
Az ünnepi köszöntőt magyar nyelven
Ócskái Simon ismételte meg, majd Szabó
Istvánné Gregor Papucew versét szavalta. A
Ságvári Általános Iskola két tanulója, Babai
Heléna és Czeiner Petra részleteket adott elő
József Attila: A Dunánál c. verséből. Em
lékeztetőül álljon itt az utolsó versszak,
amely az ünnepség lírai összefoglalója is
lehetne.
"... Én dolgozni akarok.
Elegendő harc, hogy a munkát be kell vallani.
A Dunának, mely múlt, jelen, s jövendő
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez á mi munkánk, és nem is kevés!”
A vers elhangzása után a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat elnök asszonya
felkérte Székely Antal polgármester urat az
ünnepi beszéd megtartására.
Székely Antal beszédében a nemzetiségi
és felekezeti megbékélés jelkép értékű meg
nyilvánulását látta abban, hogy az evangé
likusok a katolikus templomban és a hozzá
tartozó területen állíthatnak szlovák
őseiknek kétnyelvű ünnepség keretében
emléket. “Halottaink tiszteletével, őseink
megbecsülésével elsősorban a saját ember
ségünknek tartozunk!”- mondta többek között
a polgármester.
Csaknem 300 évvel ezelőtt, a török idők
pusztításait követően idetelepült szlovák
ősöknek köszönhetően kelt új élet a romokon.
Erőfeszítéseiknek köszönhetjük a falut, mely
napjainkra várossá fejlődött. Lakói szabadon
vállalhatják nemzetiségüket ésAmgy ma
gyarságukat, felekezetűket és származá
sukat.
A Kárpát-medencei történelmi hányat
tatások következtében minden magyar család
büszkélkedhet más nemzetiségű felmenőkkel
is. Illyés Gyula szavaival: nem az számít, ki
honnét jött, hanem, hogy hová tart.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
által kezdeményezett és megvalósított emlék
mű előtt elhaladva gondoljunk valamennyien
tisztelettel településünk alapítóira, előde
inkre!
Az ünnepi beszédet követően evangélikus
istentiszteletet mutattak be közösen Nobik
Erzsébet szarvasi tiszteletes asszony szlovák,
és Molnár József tiszteletes úr magyar nyel
ven.
Az istentisztelet befejezéseként került sor
a volt evangélikus temetőkertben kialakított
emlékmű megáldására.
Szabolcs András

EMLÉKEZET
OKTÓBER 23 NOVEMBER 4.
Az Emlékezés teljesen egyéni. Abennünk lévő' sajátos
közeli és távoli ismereteink
ből egyszer csak előbukkanó,
egyedi megnyilvánulás.
Mindenki önmaga szívejoga, képessége, lehetősége,
igénye, egyéni akarata alap
ján dönti el, hogy mikor, mire,
kire, miért, hogyan,......
Emlékezik - nem emléke
zik.
Az emlékezés szuverén,
emberi jogunk, de belső köte
lezettségünk is egyben. így
már következménye, a meg
nyilvánulás minden formája
egyfajta példamutatás.
Nem könnyű a példamu
tatás, mert azzá igazán csak
akkor válik, ha megfelelő fo
gadtatásra, elfogadásra talál.
Kitől, mitől, hogyan függ
mindez?
Tőlünk, magunktól, első
sorban a bennünk lévő isme
retektől függ, melyeket az igaz, hogy torzított valóság a1apján szereztünk és adtunk
tovább. Nagyon függ attól is,
hogy a valóság élményét átélhettük-e egyáltalán, s ha át
éltük, hogyan adtuk, adjuk
azt tovább.
Gondjaink közepette -egy
elenyésző kisebbséget kivévea Halottak Napja körül min
denkor szakítunk időt arra,
hogy szeretteinkre emlékez
zünk. A velünk egy célért
küzdők mellett az ellenünk
vétőkre megbocsájtással em
lékezünk.
A temetőkben az Emlé
kezés megannyi virágai, a
szellemüket is idéző pislákoló
gyertyák imbolygó fényei ta
núsítják: Emlékezünk. Van
itt is sírhalom, ahol már több
éve nem gyúlt fény, nem jel
zett csokor virág, mely ben
nünk is fájdalmakat okoz.
Emlékezünk, szívünk lo
bog, hogy bánat járja át, meg
annyi Emlék kéri-keresi iga
zát. A szűk családi, baráti, is
merősi körön túl, inkább ez
zel együtt egy nemzet -akár
több ajkú népe- emlékezik.
Csak múltunk igaz isme
retén nyugvó ismereteink alapján jelenünk gazdagabb,
jövőnk
reményteljesebb,
Folytatás a 3. oldalon
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melyben kell a szűkebb, de tágabb értelemben vett “együvé
tartozás” önbecsülő igénye is.
A jövő egészséges gyümölcsé
nek magvait szinte minden
században elvetettük, s talán
csak vártuk a csodát. Legu
tóbb e században, 1956-ban
látott a világ ilyen “magyar
csodát”. Akkor a világ csak
annyit tett, hogy magáénak is
érezte a csodát, mely nem vál
hatott valósággá. Ma úgy tű
nik, hogy a világ többet is tesz
és mi csak lessük a csodát.
Csodát? Nem! Hiszen hihet
jük, hogy valósággá vagyunk
képesek tenni a régi csodát.
Ma, november 4-én még
igen kevesen -számosságuk
pontosításához elegendőek
két kezem ujjai- voltak, akik
csendben, tisztelettel, virág
gal, kis fáklyácskákat és gyer
tyát gyújtva áldoztak október
23. - november 4. Emlékének.
Akkor még Dávidot legyőzte
Góliát. Győzelmét sokáig “ide
iglenesen” ülte. De lettek a
szűkebb és tágabb birodalom
ban újabb csodák. Tény, hogy
immár hetedik esztendeje ma
gad ura vagy hazádban, Ma
gyar. Veled együtt környeze
tedben más nemzetek és né
pek ugyancsak szabadok. Igaz
valósággá hosszú távon a jö
vőben e népek az egymásért

érzett kölcsönös felelősséggel
és tisztelettel csak együtt
lehetnek önmaguk és szaba
dok. Tegyük hát valósággá a
lehetőséget, ne várjunk több
csodát és a történelemnek, az
utókornak nem lesz mit szá

EMLÉKEZ É /
OKTÓBER 23.- NOVEMBER 4.
mon kérni tőlünk.
Türelem, idő kell minden
hez, de a példamutatás hoszszabbítja a türelmet és lerö
vidíti az időt. Hisszük, hogy a
türelem mielőbb, mind több
példát terem.
Az elmúlt napokban a jeles
időszak alatt emlékeztünk - a
teljesség igénye nélküli fel
sorolásban és vissza az időben
- az Emlékszobor leleple
zésekor október 25-én, a kop
jafánál október 23-án, a Mű
velődési Központ színházter
mében október 22-én. Hol
többen, hol kevesebben mu
tattak követendőt és arra nem
méltó példát is, mint ahogy ez
eddig - sajnos - lenni szokott.
Hogy igazán mi és hogyan
történt, azt elmondani a jelen
lévők közül sem lenne könnyű
senkinek sem, hogy hiteles le
gyen. Bemutatni hitelességét
még nehezebb, mert mint ko
rábban is volt rá példa most is
hiányzik hang- és videóanyag.
Képek sem készültek, úgy,
hogy az igazolás pontos és ala
pos legyen.
Az “Emlékszobor” megal
kotása, felállítása, a hősök
iránt érzett tisztelet méltán
aratott elismerést bel- és kül
földön egyaránt. Köszönjük
nektek, akik ezért
oly sokat fáradozta
tok, segítettetek itt
hon és külföldön
egyaránt. Hazánk
nak fiai.
Sokan vannak, va
gyunk, kik még
eléggé értjük a pél
dát, az időszakot,
mit másként láttat
tak velünk és így
adták tovább.
Segítsetek ti tovább,
akik átéltétek ak
kor, átélitek most is
ezt a változást. Akik
átélték, akik átél
tük akkor a csodát
és azt is, ami utána
következett, az áru
lást, állítsuk együtt
a fejéről a talpára a
múlt tetteit, igaz
szavát.
A nép volt Dózsa, Rákóczi
Kossuth vagy Nagy mellett
mindig az első, mely “csak”
mint Istenadta nép nevesíthető.
Ahhoz, hogy ez mielőbb

bekövetkezzék, ti, ‘56-os test
vérei egymásnak kell elsősor
ban, hogy példát mutassatok
egymás elfogadásá
val, megértésével,
nézetkülönbségei
teknek a helyet, s
időpontot szem előtt
tartó toleráns tisz
tázásával.
Ne vétessen aj
kára nyilvánosan
senki szót, aki arra
el nem hivatott,
mert nagyon nagy
súlya van annak és
sok kárt okoz, mi
ma különösen sú
lyos.
Példát
csak
példás ember fia ad
hat- ne feledjétek.
A nép közül egy a
B. Gyula és segí
tőtársai, kik roha
mosan szaporodtak,
fáradhatatlan szor
galommal kora ta
vasztól mostanáig
segítettek a “MEMENTÓ”
létrehozásában, példát mutat
tak.
Most egy kis időre ő, a
Gyula is emlékezik: Kiskatona volt 56-ban Pesten és a
Daróczi út környékén ragadta
magával az októberi forra
dalom vihara. Itt ismerte meg
az oroszlánja “Kocsedó“-ról
szabadultakat, majd váro
sunkba került. Azóta is itt él,
kereste
kenyerét,
keresi
igazát, igazukat ma is. Igaz
ságunkat akarja, segítsük őt,
hogy együtt megtaláljuk. Pél
dát mutattak ők, az akkori
rabok, amikor őrzőiket is
meghívták az Emlékezésre.
Itt élnek közülük is még
ma is azokkal együtt, akiket,
mert saját házi nevelésű és
tulajdonit disznajukat, vagy
bárányukat levágták, besú
góik, kik ugyancsak ettek az
esküvői ebéden a sültből- ju
tottak “fekete vágás” címén a
rabság sorsára.
Most pedig nagyon kevesen
találták meg egymás kinyúj
tott kezét, nem születhetett
meg az igaz megbocsájtás.
Előbb-utóbb a kinyújtott job
bok egymásba fonódnak, a
vétkek és a bűnök is megbocsájtatnak.
így válhatunk csak ENekké, együtt, hogy erősek
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legyünk, közös céljaink meg
valósításában megrendíthe
tetlenné váljunk.
A Kopjafánál és a színház
teremben városunk polgármesterének szavaiból a múlt
történelme igaz értelmezésé
nek hite, a közös jövő építé

sének reménye hangzott ki:
“Ne írjuk át a történelmet
soha többé és csak az igazra
emlékezzünk”.
Közös célunkért együtt
munkálkodva lesz erőnk, ké
pességünk ahhoz, hogy tole
ráns módon megértsük, elfo
gadjuk egymást gyengesége
inkkel, hibáinkkal együtt.
Tegyük lehetővé egymás
számára, hogy emelt fővel jár
junk.
így nézhetünk fel csak egy
másra anélkül, hogy bárki
nek a tiszteletet és elismerést
külön is kiérdemlők számára
lehajtani kellene fejét.
De hajtsuk meg illendően
egy kissé, igen rövid időre
minden embertársunk részére
fejünk, akik egy átlagon felüli
cselekedetükkel érdemesekké
lettek.
Az ünnep, az Emlékezés
után tegyük dolgainkat, mert
vágyaink, álmaink, reményünk, hitünk csak hétköz
napjaink szorgos, fáradhatat
lan fizikai és szellemi munká
ja által válhat valósággá.
így legyenek e sorok mind
annyiunk szolgálatára.

H.I.
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Soproni üdvözlőlapok Oroszlánykart
“Nagyszerű érzés, hogy ez
a több éves kapcsolat, amely a
két város között szövődik és
főleg a képzőművészet terü
letén gyümölcsöző, ilyen tar
tósnak bizonyul. Nem szürkül
és nem tűnik el az idő szín
padának süllyesztőjében, ha
nem egyre színesedik, új haj
tásokkal gyarapodik.” - mond
ta október 25-én beszédében
Füri Edit népművelő a sop
roni művészek kiállításának
megnyitóján az MKK-ban.
“Gondolom, Önök is sejtik,
hogy mindez csak azért lehet
séges, mert igazán jó szándék,
még azt is mondhatom nyu
godt lelkiismerettel, hogy sze
retetteljes emberi akarat áll
mögötte. A gyújtópont az Önök által is bizonyára ismert
és szeretett Zsombolyai Mária
festőművész, akinek emberi,
művészi kisugárzása egészen
Sopronig ér. Ma már ő is tagja
a soproni Képzőművészeti
Társaságnak, állandó, aktív
részese városunk művészeti
életének, mint ahogy itt
Oroszlányban is. Köszönet
érte, Mária.”
Valóban csak köszönet
illeti a művésznőt fáradozá
saiért. Három évvel ezelőtt az
MKK-ban rendezték meg első
ízben a soproni művészek
gyűjteményes, reprezentatív
kiállítását. 1995-ben Sopron
fogadta az oroszlányi tárlat
anyagát. Most a 3 évvel ez
előtt bemutatkozó 30 mű
vészből hárman hozták el al
kotásaikat erre a kiállításra,
hogy művészetükkel köze
lebbről és mélységeiben is
megismerkedhessünk: Borso
di Zsuzsa keramikus, Grabner József festő-akvarellista és
P álhegyi Árpád grafikusművészek. Mindhárman “tős
gyökeres” soproniak. Sopron
ban születtek és ma is ott
élnek. így aztán életük min
den mozzanata, művészetük
kibontakozása, kiteljesedése
Sopronhoz fűzi őket. Termé
szetes, hogy művészetükben
meghatározó szerepe van a
“hely szellemének”, a nem csak lakói által gyönyörűnek
tartott város minden zegének-zugának.
Borsodi Zsuzsa művésze
te, alkotásai a fiatalság, a fia
talsághoz kapcsolódó merész
ség, lendület, vibrálás, a kí
sérletező kedv, a bátor női
esség hordozói. Műveinek ez

az intenzív hatása az évek
múlásával nem csökkent, ha
nem erősödött. Borsodi Zsu
zsa olyan művész, olyan em
ber, aki külsőleg, belsőleg,
testben és lélekben örök fia
tal. Sopron művészeti életére
a képzőművészek nagy száma
jellemző. Iparművészettel fog
lalkozó művész kevés van.
Zsuzsának tehát nem adatott
meg az, ami a festők, grafiku
sok, éremművészek esetében
oly természetes, hogy helybéli
mestertől tanuljon, nagy elő
dök műhelyeit látogathassa.
Ami ebben a tényben esetleg
hátrány lehet, az érzésem sze
rint Zsuzsánál előnnyé válto
zott, mivel minden kötöttség
nélkül, szabadon, saját ösz

tönös megérzéseire és az is
kolában megszerzett szakmai
biztonságra hagyatkozva jár
hatja egyéni útját. Talán in
nen gyökereztethető a kísér
letező kedve, az új, eddig még
nem alkalmazott technikai
megoldások keresésének bű
völete. A leghétköznapibb
használati tárgynak készülő
kerámiái is mindig hordoznak
anyagukban, díszítésükben,
színükben valami újat, eddig
még nem próbáltat. A kerá
miák díszítéséről el kell mon
danunk, hogy azok saját
kísérleteinek
egyedülálló
eredményei. Gondolom, ez a
kiapadhatatlan kísérletező
kedv, az agyag tisztelete,
ugyanakkor briliáns techni
kai tudással történő meg
szelídítése a titok. Az a titok,
amely ott van Borsodi Zsuzsa
egy belső harmóniában élő, a
szépség üzenetét közvetíteni

képes művész minden alko
tásában, hogy áttüzesítse
azokat.
G rabner J ó z s e f talán
soproninak is nevezhető nagy
ívű festőiskola, az akvarellfestészet kiemelkedő alkotó
ja. Ha valaminek, akkor az
akvarellfestészetnek óriási
hagyományai vannak, meste
rei élnek és éltek Sopronban.
Grabner József felelőssége ép
pen ettől a ténytől még foko
zottabb, mint egyébként azoké az alkotóké, akik az ecsethez nyúlnak. Őneki meg
adatott, hogy helyi mesterek
től tanuljon és ellesse ennek a
nem könnyű technikának
minden csínját-bínját, forté
lyát. Jó tanítványnak bizo
nyult és e merész kijelentés
bizonyítékai, képei itt tündö
kölnek, ragyognak és légies
könnyedséggel varázsolják
ide szűkebb hazájának, szü
lőföldjének és a bensőséges
szeretettel tisztelt természet
nek minden szépségét. Grab
ner József a saját hitvallása
szerint is a hétköznapok, az
egyszerű témák festője. A tü
nékeny, elillanó hangulatok
nagymestere. Művei, az azo
kat átjáró, átütő erejű városés természetszeretet mellett
hordoznak valamilyen hangu
latot, amely mintegy leheletfi
nom fátyol, beburkolja az al
kotásokat és ettől többek az
egyszerű táj- vagy városkép
nél.
Pálhegyi Á rpád által vá
lasztott technika, a tus- és a
tollrajzok nélkülözik az akvarellre oly jellemző színek erejét. Ő a visszafogottabb, szi
gorúbb, rendkívüli rajztudást,
precizitást, aprólékosságot
követelő technika mellett kö
telezi el magát. A vonalak
csak látszólag egyszerűbb vi
lága hordozza a rá jellemző,
rendkívüli érzelemgazdagsá
gú hitvallását. Sopron kime
ríthetetlen téma, ám Pálhegyi
Árpád más felfedező utakon is
jár, s itt nemcsak az egyéb táj
- és városképeire gondolok,
hanem elsősorban az elvont
témák iránti vonzódására. Itt
három kép - a mítoszsorozat
ból - képviseli művészetének
ezt az irányát. Külön is kö
szönjük nekünk, vendéglátói
nak szóló szép művészi gesz
tusát, a majki sorozatot!
A nagyszerű kiállítás no
vember 14-ig az MKK kiállítóterm ében tekinthető meg.

DÁNIA
ÉLMÉNYEIM A
SILKEBORGI
NÉPFŐISKOLÁN
Szeptember végén, október
elején többek között a Majki
Népfőiskolái Társaság egy cso
portjával látogatást tehettünk
egy “igazi” népfőiskolán.
Érkezésünk estéjén megö
rültem az otthonos, meleg
hangulatú iskolának. Szíve
sen álldogáltam a szép fest
mények és szobrok előtt. Már
akkor éreztem, milyen nagyra
becsülik itt a művészetet, azon
nal tudtam azonosulni az is
kola légkörével, és úgy érez
tem magam, mintha egy ked
ves nagy családban lennék.
Minden reggel megörültem a
közös éneklésnek, jó volt így
indítani a napot. Az egészsé
ges táplálkozás fontossága
már a reggelinél kiderült.
Frissítőleg hatott 3 napon ke
resztül vegetáriánus ételt fo
gyasztani. A konyhán minden
étel biotermékből készült. Ezen
a népfőiskolán sok ismeretet
szerezhettek a tanulók, ho
gyan kell a testi és lelki egész
séget megőrizni. Ezt igen értékelendőnek találom. Nemcsak
elméletben beszélnek róla, ha
nem így is élnek a népfőis
kolán 4 hónap alatt. Csodála
tos, hogy mennyire tanulmá
nyozzák a természet “hang
ját”, és oktatják annak védel
mét. Erre nagy szükség lenne
már az egész világon. Én a
képzőművészeti órára jelent
keztem. Meglepődtem, milyen
kellemes érzéseket válthat ki
belőlem a festés öröme, szépsé
ge. Nem egy átlagos tanár tar
totta ezt az órát, hanem egy
igazi művész, akinek kiállí
tását is megcsodálhattuk. Lel
ki szemeimmel még ma is meg
nézem őket. Keresztfeszítés,
Bolygó Hollandi, Irgalmas
Szamaritánus képei óriási
hitet, szeretetet és erőt árasz
tanak.
A közös kosárlabdameccs is
felejthetetlen marad számom
ra. A zenei oktatás nagyon
magas színvonalon folyik.
Óriási élmény volt a ghanai
est. Jó volt látni a sok lelkes
gyermeket, akik szívből éne
keltek. Szükség van olyan
nagyszerű tanárra és karmes
terre, mint amilyen ebben az
iskolában van. Ók képesek a
gyerekekkel megszerettetni a
zenét. Óriási zenei tudással
rendelkeznek, és emberileg
nagy hatással voltak a felnőt
tekre, gyerekekre egyaránt.
Úgy érzem, ennek az okta
tási módszernek semmivel nem
pótolható, összekovácsoló ereje
van.
Felejthetetlen marad szá
momra a négy dániai népfőis
kolái nap.
Bankó Lászlóné
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EGY IJJABB (NEÜEZ) EEC EA TETEL
ELŐ TT VÁECSLNE TELEVÍZIÓ JA!
Folytatás az 1. oldalról

-Nem, vagyis az én véle
ményem szerint nem szűnik,
nem szűnhet meg. Ezt senki
sem akarhatja. Városunk pol
gárai nagy többségben szere
tik, megszokták, várják a hét
fő estéket. Sőt, bármilyen fur
csán is hangzik, de nagyon so
kan nézik a testületi ülések élőben való közvetítését is. Ezt
onnan tudjuk, hogy adásaink
alatt, és utána is sokszor
csörren meg a telefonunk.
Legutóbb például, amikor is a
házi betegápolásról láthattak
a nézőink stúdióbeszélgetést,
két vendégünk negyed tizene
gyig válaszolt a szűnni nem
akaró kérdésekre. Vélemé
nyem szerint nem a kell-e a
kérdés, hanem a hogyan to
vább?
-Igen, mivel titkok nem lé
teznek, így tudjuk, hogy a tes
tületi ülésen felállított, bizott
ság által összehívott m egbe
szélésen egy harmadik, külső
jogi személy is jelentkezett.

-Az információt csak meg
erősíteni tudom. Ugyan a dol
gok úgy indultak - és akik
nézték a testületi ülés élő köz
vetítését, azok láthatták,
hallhatták is, hogy a testület
több tagja is megfogalmazta,
hogy külső személy nem jöhet
szá-mításba, vagyis az OTV
nem eladó -, hogy önkor
mányzati és dolgozói kft. lét
rehozása a cél. Nos, ez egé
szen a bizottsági ülés kezde
téig igaz is volt, ahol is Szé
kely Antal polgármester úr
ismertette és közreadta az
antennarendszert üzemeltető
ORITEL Kft. ajánlattevő le
velét, amely arról szól, hogy
kivásárolnák a városi televízi
ót. A bizottság tagjai megsza
vazták egyöntetűen, hogy
bekérik az ORITEL Kft. üzleti
ajánlatát is. így az általuk
összeállított ajánlat mellett
egy másik is az asztalra ke
rül, vagyis november 7-én a
következő bizottsági ülésen a
tagoknak dönteni kell, hogy
milyen javaslatot fogalmaz
nak meg és javasolnak meg
fontolásra a testület tagja
inak. A tárgyalást ezek után
zárt ajtók mögött folytatták.
Én az “utolsó szó” jogán a
következőt kértem: “Tisztelt
Hölgyeim! Uraim! Arra kérem
Önöket, hogy felelősségük tel
jes tudatában döntsenek a
város televíziójának sorsáról.
Nem utolsó sorban azoknak
az embereknek és családjaik
nak az egzisztenciájáról, akik
ez idáig tudásuk legjavát

adva végezték ezt a felelős
ségteljes munkát.” Ki szeret
ném jelenteni, hogy egy al
kotó közösség készíti a heti
adásokat, látja el az élő köz
vetítések feladatát, és gyárt
olyan, műsorokat amelyekből
nagyon sok visszaköszön a
Magyar Televízió, a műholdas
DUNA TV és az utóbbi időben
a TV3 programjaiban is. Meg
győződésem, hogy a szakma
ilag jól felkészült - jelenleg a
második operatőr-szerkesztő
páros végzi a nemzetközi dip
lomát adó Amerikai Újságíró
Központ által szervezett tele
víziós híradós kurzust és de
cemberben újabb két fő, va
gyis a teljes stáb - csapatunk
megfelel a kihívásoknak és
biztosítani tudja kft. formá
jában is a további működést.
Természetesen ehhez a város,
az önkormányzat vásárlóereje
szükséges. Nagyon fontos
tudni, hogy az átalakulás után szerződésekkel alátá
masztott, jól körvonalazható
üzleti kapcsolat jön létre a
dolgozók és az önkormányzat
között. A támogatás helyett a
megrendelt műsorokért járó
pénzösszeg kerül kifizetésre a
tisztességesen elvégzett mun
ka után. Ehhez tesszük hozzá
pluszban azt, amit eddig is
tettünk, de ezek után még in
kább tennünk kell, vagyis ar
ra törekszünk, hogy még több
eladható filmet készítsünk
úgy, hogy ez ne menjen a helyi
adások rovására, amely el
képzelhetetlen is, hiszen mint
már említettem, az önkor
mányzat nem támogatást ad,
hanem megrendelővé lép elő
és az üzleti életben jártasak
tudják - így mi is - , hogy a
megrendelő szent és sérthe
tetlen. A megnövekedett be
vételek kellő biztosítékot szol
gáltatnak arra, hogy folyama
tosan magas színvonalon tar
tott technika álljon az alkotók
rendelkezésére. A mostani ugyanis az előrehaladott idő és
más egyéb okok miatt a végét
járja. Ennek a célnak a meg
valósításához kérem kollé
gáim nevében is a jóindulatú,
jóhiszemű oroszlányi polgá
rok és természetesen nem utolsó sorban az igen tisztelt
polgármester úr és a képvi
selő-testület bizalmát.
Úgy gondolom, ehhez a szer
kesztőnek nincs is mit hozzáten
ni, mint azt, hogy mit is bízunk
abban, hogy azok, akiket a kép
viselő-testület felruházott a ja 
vaslattétel felelősségteljes jogá
val. a város és az eddig bizonyí
tott dolgozók is szem előtt tartva
hozzák meg döntésüket. Ehhez
kívánunk mindannyiuknak be
folyásmentes, szabad vélemény
alkotó munkát.
W. Z.
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Az oroszlányi Rákóczi Szö
vetség meghívására városunk
vendége volt Wittner Mária,
aki október 20-án délután ke
gyeleti megemlékezést tartott
a katolikus templomban.
Ezt a törékeny asszonyt
1957-ben bebörtönözték, meg
verték, módszeres lelki és fi
zikai tortúráknak vetették
alá, majd halálra ítélték. A
halálos ítéletet később fog
házra változtatták, amelyből
13 év után, 1970-ben szaba
dult. Ezen idő alatt állandó
aggodalomban és félelemben
telt az élete. Aggodalom az
akkor még egyetlen fiáért, és
félelem az újabb szeszélyes
ítéletektől. Ugyancsak aggó
dott a rabságban vele együtt
szenvedők sorsa miatt. Amint
elmondja, sokat ítéltek halál
ra közülük, javarészt fiata
lokat, tizen- és huszonéve
seket. 0 maga húszéves volt
elítélése idején. Amint beszél
getünk és felidézi a börtön
éveket, csupa könny a szeme.
“Úgyszólván mindennap vol
tak kivégzések, mikor nyol
cat, mikor ötöt, vagy hármat
vittek kivégezni. Ez attól füg
gött, hogy hányán estek egyegy csoportból halálos ítélet
alá. Akiket kivégezni vittek, a
börtön folyosóján vettek bú
csút a többi rabtársaktól,
hangosan nevüket kiáltva, és
Isten veletek! kiáltással kö
szöntek el.”
Magára a forradalomra és
szabadságharcra így emléke
zik:
"Nagy dolog a szabadság!
Gyermekkorunk március 15éin lelkűnkbe csepegtették a
haza szeretetét, és ezt a szeretetet gyújtotta lángra szí
vünkben az 56-os forradalom.
A haza és szabadság szeretete
küldött minket akkor a bari
kádokra. Nem latolgattunk,
nem gondolkoztunk, hanem
szívünk által tettük, amit ak
kor tennünk kellett, amit ha
zaszeretetünk és szabadságvágyunk diktált... Talán a
szabadság reménye, talán egy
szebb világ reménye ösz-tönzött bennünket? Talán mind
kettő. Azokban a napokban
nagyot lélegzett az ország a
szabadság levegőjéből. Aztán
megérkeztek az orosz tankok
és a hatalom túlereje eltapos
ta a mi szabadságharcunkat.
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És utána megkezdődött a
félelem időszaka; - a letartóz
tatások, a verések, a pufajkás
verőlegények gátlástalan bru
talitása, és a bitófák.”
Hangja ismét sírásba hal
kul, amikor megszólal:
“Most az emlékezés perce
iben azokra emlékezünk, akik
már nem tudnak együtt ünne
pelni velünk.”
Táskájából kis könyvet vesz
elő, majd felolvassa a meg
öletett bajtársak emlékeze
tére írott versét:
1989. október 23.
M a értetek szól a harang, a lé
lek harangja
ma értetek szól a fohász egy
nemzet ajkán,
ma értetek gyűl sok-sok ki
csiny mécses,
ma Rátok emlékezünk, együtt
járjuk a régi helyeket.
M a gondolatban együtt járjuk
a régi helyeket.,
ma lélekben Veletek em léke
zünk.
A felnövekvő lelkes ifjúság
méltón a helyetekre áll.
És jön , jö n az eleven áradat.
Kezünkben apró kis gyertya
ég,
mintha tenyerén tartaná égő
szívét.
K önn ytől csillogó
ezernyi
szempár, emelt fő és hatalmas
méltóság,
ez hát a Nép,
a kicsiny és mégis oly hatal
mas, büszke
Magyar.

A vers Dunakeszin szüle
tett, 1989. október 24-én. Em
lékezem és elgondolkodom. A
forradalom után négy évtized
szállt el felettünk, és most
megkérdezem: vajon megértee? Megérte-e annyi magyar fi
atal élet eltaposása, tönkreveretése, és elpusztítása? Euró
pa akkor jólesően borzongott,
s a nyugati államok ígérték a
segítséget, csak tartson ki a
magyar. A segítség elmaradt,
mint mindig a történelmünk
során. És negyven év után
megkérdezem, miért, kikért
vittétek bőrötöket a vásárra,
ti szegény fiatalok? Magyarország akkor is, mint az egész
történelem során, csupán Eu
rópa balekja volt és maradt. S
ti voltatok az áldozati bárány
a politika mögül leső, önző ér
dekek oltárán.
Trubicza Ágnes
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BESZÉLGETÉS TERI LÁSZLÓVAL
Hogyha a szerénység, tisztelettudás,
segítőkészség és becsületesség fogalmát
kellene anyagba mintázni, akkor Túri
László szolgálhatna méltó modellként.
Laci bácsi; -így nevezem, mert min
denki. így szólítja... Talán a kora miatt,
noha öregnek még nem mondható, vagy
bölcsessége és helytállása teszi őt rang
időssé? - Méltóságot sugárzó szerény
sége, embersége szeretetre és tiszteletre
ösztönöz mindenkit, aki ismeri, mert
tudják felőle, hogy bármely feladat meg
oldásában, bármilyen segítségért fordul
hatnak hozzá, senkitől meg nem tagadja
a segítséget, aki rászorul. Sohase mond
ja, hogy nem ér rá, soha nem keres kibú
vót a feladatok elől, de mindig ott van, ahol szükség van a helytállásra, és vállal
ja mindenütt a munka nehezét. Számára
Nincs ÉN, csak MI. Aszerint cselekszik
mindig, amint azt a közös érdekek kíván
ják.
Mint egy mentőangyal, ahol emelni,
vagy húzni kell az elakadt “szekeret”, ott
Laci bácsi megjelenik szelíd mosolyával,
s nem kérdi, mit segítsek, hanem alázat
tal teszi, amit tennie kell.
Pedig Túri László is mondhatná, mint
sokan mások: ”Nem érdekel senki és
semmi, csalódtam az emberekben, dolgo
zom magamnak, és senki sem érdemli
meg, hogy tegyek bármit is az érde
kében.”
Laci bácsi nem tartozik a törpelelkű
fanyalgók táborába, akik mindent a saját
önző, anyagias, beszűkült szemszögükből
szemlélnek. A törpelelkűségtől megóvta
őt az Istenbe vetett, szilárd hite, amely
ből emberszeretete táplálkozik. Ez a ren
díthetetlen hit és szeretet adott reményt
számára a meghurcoltatása, és kenyér

vesztése idején, amikor hamis vádakkal
börtönre ítélték. Könnyen ment abban az
időben a “lázító, izgató, népellenes, a
rendszer megdöntésére szervezkedő”...
vádjának kimondása, ha valaki az egye
dül üdvözítő, marxista eszmerendszerrel
szemben képes volt megvallani hitét, vál
lalni Istent, amikor az istentagadás biz
tosította a kenyeret és karriert.
így vall életéről:
“Egyházi iskolába jártam, Szegeden.
Magyar-francia szakos tanárként diplo
máztam. Mi, az akkori egyetemi ifjúság,
szellemi csoportokat alkottunk, melyek
keretében, a mindent anyagiságba mere
vítő marxista filozófia ellensúlyozása
céljából, ideológiai, vallási, filozófiai esz
mecseréket és vitákat folytattunk. Cé
lunk a szellemi értékek átmentése volt.
Oroszlányba 1961-ben kerültem s az
Arany János iskolában tanítottam. Rövi
desen letartóztattak, és két év, két hó
napra ítéltek, népellenes ideológiai szer
vezkedés vádjával. 1963-ban amnesztiá
val szabadultam, azonban a hivatásom
ban elhelyezkedni többé nem engedtek.
Végül a bányánál, az aknamélyítőknél si
került munkához jutnom, és onnan men
tem nyugdíjba.”
Laci bácsi most sem pihen. Áldásos
tevékenységet folytat a katolikus egyhá
zon belül és kívül, ahol segítségét, tudá
sát és szakismereteit igényli a közösség.
A Katolikus Egyház Képviselő-testü
letének világi elnöke. A templom épí
tésében aktív részt vállalt, és a legnehe
zebb munkákban is nélkülözhetetlenné
tette magát. Tetemes része volt az orosz
lányi Keresztény Demokrata Párt létre
hozásában, megszervezésében és mega
lakításában. Az Etikai Bizottság elnöki

SZERETETTEL, EMBERSÉGGEL
Ezúttal az állatok érdekében kívánok
szólni a szívükkel értő emberekhez.
Talán ott kezdeném, hogy a minap orr
facsaró bűz ütött mellbe, amint egy bokor
mellett elhaladtam. A bokor alján egy kis
állat hullája feküdt, hajói vettem ki, macs
ka lehetett, amíg élt. E riasztó élményben
pedig a Rákóczi úton, a Művelődési Köz
ponttal szembeni tömb parkjában volt ré
szem. Nem ez az első eset, máskor is ta
lálkoztam már hasonlóval. Gyakran látni
elhullt, temetetlen állattetemeket a csóna
kázótó vízében, vagy a partján, patakok
ban, dűlőutakon, a Haraszt-hegyen és műutak mentén heverve, sok esetben napokig,
nyár hevében, forró napsütésben, legyek
által ellepetten.
A pusztulás és az azt kísérő emberi kö
zöny mindig felháborít. Hát ennyit ér egy
élet? Ha az oszló porhüvely lakója állat
volt is, de amíg élt, szerette és szolgálta az
embert, a gazdáját. Amely lényben pedig
szeretet élt, annak éppúgy joga van a ke
gyeletre, és tisztességgel való eltemetésre,
mint bármelyik embernek. Az állatok is Is
tentől kapták az életet, ezt bizonyítja szeretetük és hűségük, ahogy ragaszkodni

tudnak gazdájukhoz, amint azt a szeretett
embert még az életük árán is képesek vé
delmezni, ha bajban van.
A teremtő az ember kezébe adott minden
életet és csupán az az ember dolga, hogy
becsülje meg, óvja, gondozza a rábízottakat. Tiszteljük az állagokat életükben és
halálukban egyaránt! Ők is útitársaink a
földi halandó életünkben, s rájuk is érvé
nyes az élet és halál törvénye, miként ránk
emberekre. Az állatoknak is kijár a jog,
hogy porhüvelyüket kegyelettel elhantolják, a “Porból lettél, porrá válsz, Földből
lettél, Földbe szállsz...” elve szerint.
Amennyiben bárki is gúnyolódó elmél
kedéssel fűz kommentárt fenti soraimhoz,
annak azt mondom: gondolja végig egész
ségügyi szempontok alapján mérlegelve,
milyen káros következményekkel jár az
embertelen gondatlanság. Közönyösen néz
hetünk-e el a legyektől ellepett oszló állat
tetemek felett?
Gondolom, nem minden esetben hulla
nak el ott az állatok, ahol találjuk őket, ki
véve az elgázoltakat, melyek szintén gyak
ran, napokig hevernek az utakon és utak
mentén, temetetlenül. Sokan, mert nincs

tisztségével ruházta fel az oroszlányi Rá
kóczi Szövetség. Elvállalta és lelkiisme
retesen vezeti az oroszlányi Máltai Sze
retetszolgálatot, melynek világi veze
tésével bízták meg. Ebben hűséges segí
tőtársa a felesége.
Amikor arról kérdezem, hogy milyen
kérését tolmácsolhatnám a város vezető
sége felé, így válaszol: “ A régi templom
teteje beázik, és az ott összegyűjtött, a
Máltai Szeretetszolgálat adományozásra
szánt anyaga tönkremegy, ha sürgős se
gítséget nem kapunk. Jó lenne, ha ebben
segítene az önkormányzat.”
Azután, szükséges lenne a templom
park kivilágítása, s ehhez kéri az önkor
mányzatot, hogy a világítórendszert szí
veskedjék rákapcsolni a közvilágításra.
Ugyancsak a városi önkormányzat segít
ségét kéri a Deák Ferenc utca és a Haraszthegyi út összekötéséhez, amely kb.
50 méternyi útszakasz lebetonozását
feltételezi. Azután ismét visszatér a Mál
tai Szeretetszolgálathoz, mert mélyen a
szívügyének érzi, s azt mondja, Csornán
az önkormányzat 300.000 Ft támogatást
adományozott az ottani segélyalaphoz.
Jó lenne, ha az oroszlányi Máltai Sze
retetszolgálat részére is megszavazna a
város önkormányzata egy bizonyos
összegű segélyalapot. Aztán arra kér,
hogy tolmácsoljam a város lakossága fe
lé, hogy akinek szüksége van a Szeretet
szolgálat segítségére, az hétfőnként,
délután 1-4-ig a régi katolikus templom
ban igénybe veheti az adományokat, ru
haneműt és élelmiszert.
Mit is mondhatnék mindehhez? Kí
vánok nagyon jó egészséget, töretlen
munkabírást, és sikerekben gazdag, ál
dásos tevékenységet!
Trubicza Ágnes

kertjük, vagy ásójuk, hát egyszerűen kivi
szik valahová, egy félreeső helyre lerakják
hajdanvolt kedvenceiket, és úgy gondolják,
majd eltemeti, akinek nem tetszik, hogy ott
van. Megoldatlan probléma még váro
sunkban, hogy nincs az elhullott állatok
számára egy erre a célra kijelölt hely. So
kan, akik szeretett állatukat veszítik el,
mert számukra családtagként létezett, amíg élt, szívesen megfizetnék a temetési
díjat is, hogy a végtisztességet megadják
számukra. Akik pedig szerényebb anyagi
körülmények között élnek, azok is eltemet
hetnék az állattetemeket az erre a célra
kijelölt helyre. Éppen ez okból és a város
lakóinak nevében kérem Oroszlány város
önkormányzatát, hogy létesítsen egy állat
temetőt.
Túl ezen, szólnom kell még a kóbor álla
tok védelmében. Sok kis állat kerül bajba
vagy az utcára, válik gazdátlanná és kóbor
rá, melyeknek gazdái megbetegszenek,
kórházba, kerülnek, elutaznak, vagy meg
halnak. Éppen emiatt szükséges egy állat
menhely létesítése is, ahol biztonságot
nyújtó gondoskodó felügyelet alá helyez
hetők legyenek az állatok, amíg nélkü
lözniük kell gazdáikat.
Mindehhez nem kell egyéb, csupán
emberség és szeretet.
TÁ.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

A GASZTRONÓMIAI KFT*

FUTOTTAK A HIVATAL
PÉNZE UTÁN!

1996. december 7-én, 19 órakor tartja

1996. október 28-án 8.56
órakor bejelentés érkezett az
Oroszlányi Rendőrkapitány
ság ügyeletére, hogy az
Oroszlánja Polgármesteri Hi
vatal tulajdonát képező, OTPből felvett 1,5 millió pénz
összeget a pénzt kísérő alkal
mazott kezéből ismeretlen
tettes kivette és a helyszínről
elmenekült. A sikeres rendőri
intézkedések eredményekép
pen október 29-én az elkövető
kilétére fény derült.
* * *
Október 28-a és november
03-a közötti időben 20 eset
ben rendeltünk el nyomozást,
ebből 19 esetben vagyon
elleni bűncselekmény miatt.
Lopással
okozott
kár:
1.942.700 forint, rongálással
okozott kár: 45.500 forint.
Az Oroszlánja Rendőrkapi
tányság járőrei az elmúlt hé
ten három szeméijd fogtak el,
akiket bűncselekmény elkö
vetésén tetten értek lakossági
bejelentés és járőri intéz
kedés során.
* * *
Október 25-én 17.30 és
19.00 óra közötti időben is
meretlen tettes az Arany Já
nos Általános Iskola melletti
parkolóban parkoló Ford Escort típusú személygépkocsi
ból ablakbetörés módszerével
eltulajdonított 1 db Benefon
típusú rádiótelefont.
* * *
Hatóságunk területén az
elmúlt héten 2 közlekedési
baleset történt.

'K anácéM qi, <
íídütéáe&
I(fétfeőwfriówdf
Gyula:
Visegrádi
Mezőőrs:
Bükfürdő':
Szilvásvárad:
Pécs:

L

11.800,- Ft
25.600,- Ft
12.800, - Ft
20.800, - Ft
17.500,- Ft
13.700,- Ft

a Béke szálló éttermében

hagyom ányőrző

Borbála-napi bálját
Hangulatos zene, nyitótánc!
Belépőjegy vacsorával egybekötve:
600,- Ft

HUBER FESTÉKBO LT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
Trinát zom.f.

Szigetelőtapéta

1 1 847,-

1 m 377,-

Trinát zom.f.

Tapéta 10 m

5 1 3976,-

399-800 Ft-ig

Trinát alapozó
51

Várnamo ablak-

3456,-

szigetelők
Fűrészporos tapéta
335-890 Ft-ig

Öblítők 4 I 274,-

Fogyjon le most, kérdezze hogy!

® 363-030

FESS

f --------------------------------- "N

Festés, mázolás,
tapétázás?

v e g y iá r u

KERESKEDELM I
KFT.
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. U. 87.
TEL.: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA:

Csak egy
telefon!

362-404
Huber Henrik

Fürst S. u. 13.

Limit szintetikus
zománcfesték 1/1 830,Levis lux zománcfesték
0.75 1 805,Sadolin extra 0.75 748,Sadolin classic 0.75
1059,Tiszalux lazur 0.75 930,8 tekercses Crepto 183,-

KISBÉR
TOURIST

Papírzsebkendő
100 db 69,-

KISBÉR,
KOSSUTH U. 21.

Tip mosogató 1/1 199,-

TELEFON:
352-824

Perlux mosószer 3.6 kg
799,-

Könyvklinika!
Mielőtt könyve lapokra
hullna, mielőtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.
Könyvkötészetünk
könjrveit helyrehozza!

MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY
Felsőtelep
©361-122/25-71

A Művelődési
Központ
november
havi programja
9-én 14.00-18.00
A GYÓGYÍTÁS NAPJA
17.45 TOP film JADE
színes amerikai thriller
12- én 17.45 TOP film
DRÁGÁM ADD AZ ÉLE
TED! színes, szinkr. ame
rikai filmvígjáték
13- án 17.00 MILLECENTENÁRIUMI BESZÉLGE
TÉSEK Népszokások, nép
hagyomány, népdal
Előadó: dr. Barsi Ernő
13-án 12.00 OLDÁS ÉS
KÖTÉS filmvetítés magyar
film
15én 20.00 BLUES KLUB
16án 17.00
KLUBOK, SZAKKÖRÖK
TALÁLKOZÓJA
17.45 TOP film ARC
színes amerikai film
18- án 10.00 OVI MOZI
GOOFY színes amerikai
rajzfilm
19- én 17.45 TOP film
STRIPTEASE színes, eroti
kus thriller
21-én 19.00 Második bér
letes előadás
ISTVÁN KIRÁLY a Maros
vásárhelyi Színház előadásában
22- én 14.00 NAPKÖZIS
MOZI FLIPPER színes,
szinkr. amerikai családfilm
22-től december 12-ig
DOBROSZLÁV JÓZSEF
festőművész kiállítása
Megnyitó: 22-én 17 órakor
23án 17.45 TOP film
MENTS MEG URAM szí
nes amerikai film
25én 9.30 és 11.30 OVI
SZÍNHÁZ BOHÓCPARÁ
DÉ a Veszprémi Színház
előadása
26án 17.45 Top film
AZ ÖRDÖG HÁROMSZÖ
GE 18 éven felülieknek!
Színes, amerikai thriller
27- én 17.00 MILLECENTENÁRIUMI BESZÉLGE
TÉSEK Gazdasági helyze
tünk és kilátásaink. Elő
adó: Siklaki István
30-án 10.00-17.00
KERESZTÉNY
CSALÁ
DOK NAPJA a városban élő keresztény családok egész napos rendezvénye
17.45 Top film
A SZIKLA am. akciófilm
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A KÉTHETES 1996. 10.04.
16-17. számában közölt, For
gács József: Zsákokban tárolt
szerzetesek, ELFELEDETT
MAJKI KOLOSTOROK című
írásában érdekes megjegy
zésre figyeltem fel.
A majki kolostor alatti
összefüggő folyosórendszerrel
kapcsolatban írja: “Talán ezért is kerülhetett újra a köz
tudatba az a pletyka vagy in
kább vád, hogy a pincék ifjú
szüzek csontjait rejtik, akiket
a néma ájtatosságot fogadott
barátok raboltattak el a
környék falvaiból, jó kétszáz
évvel ezelőtt.”
Azért figyeltem fel az idé
zett mondatra, mert jómagam
is kisgyermek korom óta is
merem az erről szóló -akkor
még igen eleven- oroszlányi
szájhagyományt, de sem a
régi, sem a közelmúltban
erről írásban megjelent köz
leményt nem olvastam.
Az oroszlányi szájhagyo
mányban úgy maradt meg a
történet, mint megtörtént ese
mény, általánosságában pedig
arról beszéltek, hogy ilyen
módon más nőket is megtud
tak szerezni.
A történetet, amelyet leí
rok, ma is ismerik az orosz
lányi őslakók.
A kecskédiek tejterméket
árultak Oroszlányon a XVIII.
században, és eljutottak

Majkra is. “Katkasz Tofn” kia
bálta a szép sváblány, aki
árulta a túrót, tejfölt.
A régi oldalkapunál lévő
ház ablakából kikiabáltak a
barátok, hogy menjen oda,
vesznek valamit. Az ablak
alatt csapóajtó volt, aki rálé
pett, belülről kinyitották és az
illető beleesett az alatta lévő
pincébe. A kecskédi lány oda
ment és így ejtették foglyul.
A lány sírt, kiabált, és egy
arra járó meghallotta, akinek
elmondta, ki ő, hol lakik, mi
történt vele, és kérte, menjen
el Kecskédre az apjához, jöjje
nek őt kiszabadítani. Könyörgött a lány, és az ember meg
sajnálta, elment megmondani
az apjának. A kecskédiek
eljöttek és megtalálták a
lányt sértetlenül, de a bará
tokat nem találták, elbújtak
valahová, féltek, hogy agyon
ütik őket.
Aki legutóbb elmondta a
történetet, annak nagyapja, s
talán már a dédapja is kovács
volt a majki uradalomban, és
a kinti házak közül valame
lyikben lakott.
A majki barátokról szóló
másik szájhagyomány József
császárral (a kalapos király)
kapcsolatos. Számtalan variá
ció közül az egyik: József
császár Oroszlányról ment
Majkra. Álruhában volt, a
barátok nem ismerték fel. Mi
kor kérte, hogy engedjék be a

E
klastromba, nem csak nem
engedték bemenni, hanem ki
lökték a kapun és akkor be
leesett egy régi nagy meszes
gödörbe, ahonnan egy lovas
ember, bizonyos Humli nevű
segítette ki. Azt az embert
elküldte a környei bíróhoz egy
levélkével, amelyben meg
parancsolta a bírónak, hogy
azonnal rendeljen Komárom
ból egy szakasz katonát (vagy
század) a klastromhoz. Humli
elvitte a levelet, a bíró elkül
dött a katonákért, akik azon
nal jöttek. Betörték a klastrom ajtaját, bementek, de a
barátok elmenekültek a pin
cefolyosókon keresztül. A pin
cékben még élő, de halott nő
ket is találtak. Akkor a csá
szár parancsára összelövöl
dözték a templomot, és kiűzték
végleg a barátokat.
A császár meg akarta aján
dékozni Humlit, aki csikós
volt, és a Somló felé vezető út
melletti csikókarámmal szem
ben, a csákvári út másik
oldalán lakott.
Humli azonban nem fogad
ta el a pénzt, hanem azt a
kegyet kérte, hogy örökös adó
mentes lakást biztosítson
neki házában,
amelyben
lakik, ahonnan a gróf nem te
heti ki őt (vagy a barátok), és
semmiben sem háborgathatja.
Amit kért, megkapta a csá
szártól, méghozzá írásban.
Ezekről a szájhagyomány

ban megőrzött dolgokról azon
ban az oroszlányiak nem igen
beszélhettek az elmúlt száza
dokban másoknak, csak egy
más között.
Volt elég bajuk a barátok
kal és a grófokkal, nem akar
tak bajba keveredni, ezért a
szomszéd falvakban kevesen
tudtak és tudnak erről az igen
terjedelmes szájhagyomány
ról.
A polgári átalakulás után
azonban már nem féltek. Én
gyerekkorom óta számtalan
szor hallottam a József csá
szárról, a barátokról, sőt Má
ria Teréziáról szóló törté
neteket különböző személyek
től, különböző variációkban, s
majdnem mindig azt is
mondták:
“Az elmúlt századokban a
férfiak nem engedték asz szonyaikat, lányaikat a klastrom közelébe, sőt, még a
határába sem, míg a barátok
éltek benne.”
Századunk harmincas éve
iben Oroszlány lakossága még
zárt közösség volt, tisztelte
múlt-ját, és szívesen mesélt
róla.
A fentiekben leírtakról
emlékezetem szerint nem azért meséltek, hogy vádaskod
janak a katolikus klérusra.
A sérelmeket -melyek
bizonyára voltak- rég elfelej
tették.
Az elmondottak hang
súlyában egyáltalán nem volt
vád, egyszerűen csak tovább adták azokat a hagyomá
nyokat, amelyeket ők is őseik
től örököltek.
V.B.I.

Papír,
nyomtatvány,
játék
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Megjelenik havonta kétszer.

„A zért vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne.

VERT NÉLKÜLI OROSZLÁNY,
avagy m it hozhat a JÖVŐ!?
A 24 Óra e. megyei lap no
vember 12-i számában - a 3.
oldalon - megjelent egy tájé
koztató, “A VÉRTESI ERŐ
MŰ RT. KÖZLEMÉNYE”.
Ebből sajnálatos módon
nem a joggal elvárt döntésről,
hanem arról adnak számot,
hogy a VÉRT Közgyűlése
“csak” 74,13% arányban tá
mogatta a székhely visszahe
lyezését
Oroszlányba.
A
75%+1 szavazat elmaradása
azt jelenti, hogy a VÉRT köz
pontja: 2801 Tatabánya,
Vértanúk tere 1-3.
Sajnálatosan a “NEM”-mel
szavazók között található: az
Oroszlányi Szénbányák FA.
(OSZFA), a Magyar Állam
(Kincstár) és az Észak-Du

nántúli Bányavagyon-hasznosító Rt. is.
Sarkalatos lehet, hogy az
OSZFA megbízottja, Barabás
Mihály úr miért szavazott
“NEM”-mel, hiszen az “ő”
2,74%-nyi szavazatával
IGEN esetén- 76,87% lett
volna elérhető és a szék
hely Oroszlányban marad.
Talán nem vállalhatta fel az
“IGEN” voksolását?
Miért volt a NEM? kérdeztem Barabás Mihály
urat először (12-én) szóban,
majd személyesen (13-án) is.
“Mindenki
tudhatta
kezdte vála
szát a felszá
m o ló b iz t o s -,
hogy az ÁPV

Rt. képviseletében Künsler
Béla úr, az Oroszlányi Önkor
mányzat 1996. október 10-i
rendkívüli testületi ülésén
arra vállalt kötelezettséget,
hogy olyan új közgyűlés össze
hívását kezdeményezi, me
lyen az új határozat vissza
fogja helyezni a székhelyet
Oroszlányba. A közgyűlésen
mindenki kötött szavazattal
jelent meg, tehát tudta, hogy
mire, hogyan szavazzon, ezen
ő -megbízása, felhatalmazása
értelmében - nem változtatha
tott.
Folytatás a 2. oldalon

TUDÓSÍTÁS
a képviselő-testület
november 19-i üléséről
Először a polgármester tá
jékoztatta a résztvevőket a
két ülés közötti fontosabb ese
ményekről.
Felolvasta a VÉRT hő
árakról szóló levelét. (Induló
ár a már most is érvényben
lévő termelői ár.)
A Nevelési Tanácsadó és a
logopédia közös ügye rövide
sen a Megyei Közgyűlés elé
kerül. A rendelkezésre álló 50
millió forintos vállalkozói hi
telkeret igénylése nehézkesen
megy, eddig a vállalkozók
összesen csupán 18 milliót
igényeltek.
Ezek után a kérdések
következtek. Elsőként dr. Sunyovszki képviselő úr kér
dezte, hogy a legutóbbi VÉRT
döntés után városunk pol
gármestere milyen ellenlépést
kíván tenni? Csak azt tudom
megismételni, amit a KÉTHETES
interjúban és a tegnapi TV-

adásban is elmondtammondta a pol
gármester.
Kostyá1
László úgy ér
tékelte, hogy
az ÁPV Rt.
képviselői be
csapták a testületet, visszaél
tek a képviselők bizalmával,
amikor nem teljesítették a
székhely oroszlányi visszahe
lyezésére tett ígéretüket. A
települési képviselők nem
voltak tisztában a tulajdonviszonyokkal, nem tudták,
hogy az ígéreteket tevők nem
tudják önmagukban elérni a
székhely visszahelyezését.
Nincs a városban jövőkép. Az
5%-nyi műszaki értelmiségi
réteg létszáma tovább csök
ken. Az elkövetkező hetekben
további politikai tisztogatás
várható a VÉRT-nél.

TAXI
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Keleti képviselő úr gondol
ja meg, mit ígért, és mit tett
az utóbbi 4 évben a hosszútá
vú foglalkoztatásért, a város
jövőjéért. A VERT ügyben az
az érzése, hogy néhányan sa
ját zsebre dolgoznak, meg sze
retnék szerezni a vagyont. A
polgármester úr forduljon a
Miniszterelnöki Hivatalhoz,
hogy vizsgálják felül az integ
rációt, s akadályozzák meg a
vagyon széthúzását.

Folytatás az 5. oldalon
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December 31-gyei
új tulajdonos kezébe kerül
lapunk.
Tehát (várhatóan) továbbra
is olvashatják azok, akik
érdeklődnek a városi esemé
nyek iránt.
Az eddigi tulajdonos gaz
dasági érdekei nem teszik le
hetővé a lap további megje
lentetését, hiszen néhányan
azok közül akikről, vagy
akiknek intézményéről szól
tak az írások, keverték a poli
tikai érdekeiket a gazdasági
val, s ez, a mai gazdasági
környezetben nem megenged
hető egyetlen vállalkozás
számára sem.
Akkor, amikor hazánk gaz
dasága romokban hever, egy
re növelik az országos és a
helyi adóterheket -igaz, ezzel
ellentétes
nyilatkozatokat
tesznek kormányzó pártjaink,
de a számok makacs dolgokmagunk nem vállalhatjuk egy
“szabad szájú” lap tulajdonlá
sát.
Az elmúlt két év sokkalta
nehezebb volt számunkra az
információ közlésben, mint az
előző négy, mert valamilyen
oknál fogva vezetőink közül
csak az egyik oldal volt haj
landó partner lenni. A másik
oldal -véleményem szerint
nem minket, szerkesztőket,
hanem a város lakóit- nem
tekintette arra méltónak,
hogy szóba álljon vele. Ennek
eredménye vélhetően ‘98-ban
lesz látható.
Nem örülünk ennek, hiszen
magunk szerettük volna
mindegyik oldal véleményét
közölni, de ...
December az ünnepek
hónapja, ezért most köszönök
el a kiadó MONTÁZS Bt. és a
magam nevében is tisztelt
olvasóinktól.
Továbbra is kívánok sok
színes, a tényeken alapuló,
véleményeket közlő írást.
M o ln á r F e r e n c
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VÉRT NÉLKÜLI OROSZLÁNY,
avagy m it hozhat a JÖVŐ!?
Folytatás az 1. oldalról

Az Oroszlányi Szénbányák
FA., a felszámoló szervezet, a
Szénbányászati Szerkezetáta
lakítási Központ (SzÉSzEK) a
hitelezők igényeinek, ill.
érdekeinek megfelelően, f. hó
8-án, részletes megbeszélést
követően alakította ki véle
ményét. A SzÉSzEK véle
ménye az volt, hogy mivel az
ÁPV Rt. az MVM Rt.-vei ren
delkezik kb. 78,55% tulaj
donosi aránnyal, ezért az ő
szavazata elegendő lesz a mi
nősített többségi szavazat
(75%+1) megszerzéséhez, ez
zel a székhely Oroszlányba
kerül. Saját “NEM” szavaza
tunk így nem számít a latban,
de az IGEN szavazatok miatti
részvényérték-vesztésből, il
letve ennek ellenértékéből
nyerhető kb. 180 millió kész
pénzt juttathat a hitelezők
kezeihez. így az én feladatom
az volt, hogy “NEM”-mel sza
vazzak. Megjegyzem, hogy a
szavazati arányokat én is
csak utólag ellenőriztem.
Biztos voltam abban, hogy a
közgyűlésen Bajkai Árpád,
aki az ÁPV Rt.-t Künsler Béla
úr megbízása alapján képvi
selte, a 75%+1-nek megfelelő
szavazattal bír” - fejezte be
Barabás úr válaszát.
Miután többszöri kísér
letem is eredménytelenül vég
ződött
K ovács
Sándor
vezérigazgató m egkeresé
sére -nem ad in terjú t a
KÉTHETES-nek - (ő tudja
miért, de újságunk házatáján
sem ártana szétnézni) az ÁPV
Rt.-ben - telefonon - Künsler
Béla urat kerestem meg, aki
készségesen válaszolt kérdé
seimre és a következőket nyi
latkozta:
“Én azt mondhatom, hogy a
fő tulajdonosok, az ÁPV Rt. és
az MVM Rt., ha úgy tetszik
kötelezettséget vállal arra,
hogy megpróbálja ezt a szék
helyet visszahelyezni. Ennek
megfelelően az ÁPV Rt. eljárt
és kezdeményezte a közgyűlés
összehívását, mely hétfőn
(nov. 11-én) megtörtént. Az
ÁPV Rt., jogosítványánál fog
va mandátumot kért az igaz
gatóságától, hogy a székhely
Oroszlányba történő visszahe
lyezése mellett szavazzon. Az
APV Rt. tulajdonában lévő
MVM Rt.-t - aki rendelkezik
VÉRT részvényekkel - fel
kérte, hogy vele azonos módon
szavazzon. Az “Alapító Ok
irat” módosítására vonatko
zóan megtörtént a szavazás.

Mivel az ÁPV Rt. nem ren
delkezett a minősített több
séghez (75%+l) szükséges
szavazati aránynak megfele
lő részvénycsomaggal, szük
sége lett volna a kisebbségi
szavazatok egy részére is. Én
azonban nem tudom kény
szeríteni, vagy befolyásolni a
kisebbségi
tulajdonosokat
szavazásukban.”
“És a Kincstár-ról mi a vé
leménye? Mivel a Magyar Ál
lam képviseletében birtokolja
a részvényeket“ -vetem közbe.
“Nincs véleményem, mert a
Kincstárt utasítani nem tu
dom, hiába tiszta állami tulaj
don, önálló társaság."
A SzÉSzEK illetékes kép
viselője pedig azt mondta, ha
őket megkérték volna, 2,74%
tulajdoni arányukkal készség
gel szavaztak volna IGENnel, Önökkel együtt.
“Teoretikus ez a dolog .
mondja Künsler úr - én
konkrét százalékokkal nem
vagyok tisztában. (Érdekes!
Nem? Egyébként az ÁPV Rt.
és az MVM Rt. együtt aug. 15én és nov. 11-én is a jegyzett
tőke 71,38%-át birtokolta.
100% jelenlétre kellett volna
számolnia. - A szerző)
ígéretem szerint megsza
vaztam, amit vállaltam, sőt
utasítottam az MVM Rt-t az
IGEN szavazásra.”
Sajnos, a cikk szerzője el
felejtette feltenni a kérdést:
Miért nem utasította a
SzÉSzEK-et, hogy az ideigle
nesen VÉRT tulajdonú rész
vényekkel IGEN-nel szavaz
zon? Ezt az információt csak
másnap szereztem a SzÉSzEK-től. Tehát a beavatot
taknak időben minden adat,
információ rendelkezésükre
állt. Csakhogy sem a hegy,
sem pedig Mohamed nem
mozdult. Valami okuk csak
volt rá?!
“Azt pedig kategorikusan

í

elutasítom - folytatta Künsler
úr-, hogy én lobbyzzak olya
nokért, amire nincs jogi ala
pom. Ezzel az erővel Orosz
lány város is lobbyzhatott vol
na a Kincstárnál, meg a
SzÉSzEK-nél.” (Nem tagad
ható, ebben is van igazság. -A
szerző) “Ha pedig' Vas úr ilyet
mondott (“Miért nem szólt az
ÁPV Rt.?”) -Nem Vas László
úrtól, hanem megbízottjától
szereztem az információt - "...
ez baj, sajnos - tudja -, ha a
résztvevő partnerek között
csak vélelmezünk bizonyos
dolgokat, az nem szerencsés.
Én nem tudtam mást tenni,
úgy jártam el, ahogy azt a
rendkívüli
önkormányzati
ülésen megígértem.
Ebben van emlékezetünk
miatt eltérő vélemény, más
különben tökéletesen igaza
lenne Önnek.
“Ha megnézik a jegyző
könyvet, az ÁPV Rt. és tulaj
donosi köre - ígéretem szerint
- IGEN-nel szavazott. Ennél
többet én nem tudtam tenni
az ügyben. Ha Önöknek ez
extrakardinális kérdés lett
volna, akkor a maguk mód
szerével- mint ahogyan eddig
is lobbyztak -, jó értelemben
véve megtehették volna, hogy
nem csak az ÁPV Rt.-nél lob
byznak, hanem másutt is.
(Valóban: Megtettük?
Nem?)
Igen, csak itt sem tudták,
hogy Önöknek nem áll ren
delkezésre a minősített több
ség megszerzéséhez szük
séges részvénycsomag-tulaj
don.
Ön a nemrég visszajátszott
videó tanúsága szerint - ha
emlékezetem nem csal - nem
arra tett ígéretet, hogy csak
az ÁPV Rt. és az MVM Rt.
szavazatairól gondoskodik,
hanem arra, hogy olyan köz
gyűlést hív össze, amelyen ga
rantálja, hogy többségi szava-

SZÉKHELYÁTHELYEZÉS

mellett szavazott
Magyar Villamos Művek Rt.
36,0536%
Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt.
35,3285%
Oroszlányi Önkormányzat
0,0025%
^Tartózkodott 10 részvényes

^

eilene szavazott
Oroszlányi Szénbányák Fa
2,7434%
Tatabányai Önkormányzat
0,1328%
TABAX-HOLDING Rt.
8,971%
Észak-Dunántúli
Bányavagyon-hasznosító Rt.
0,5995%
Magyar Állam 12,0156%
Budapest Bank Rt. 0,2675%,

zattal a székhely Oroszlányba
kerül vissza.
“Ezt meg kellene nézni
videón, de nyilvánvaló, hogy a
garanciám,
kompetenciám
csak az én tulajdonosi körö
mön belül lehetséges. Azt,
hogy Gipsz Jakab hogyan sza
vazzon, azt én nem tudom vál
lalni. Higgye el, hogy a jó
szándék (akárcsak a pokolba
vezető út kövezése ... - A
szerző.) maximálisan megvolt
az ÁPV Rt. részéről, hiszen
egy város előtt tett nyilat
kozatot nem kívánt az ÁPV
Rt. megváltoztatni.”
A SzÉSzEK-től Vas László
igazgató urat f. hó 15-én ér
tem el telefonon. A témával
kapcsolatban feltett kérdé
seimre az alábbiakat nyi
latkozta:
“Az Oroszlányi Szénbá
nyák FA. tulajdonában lévő
VÉRT részvények a VÉRT
tulajdonában
ideiglenesen
vannak, ezek a részvények a
hitelezőket illetik meg, így
véglegesen döntő mértékben a
Magyar Állam Kincstár tulaj
donába kell kerüljenek. Te
hát, amikor a Tatabányai Bí
róság a záró végzést hozta,
akkor ezek a részvények az
OSzFA-tól
átkerülnek
a
Kincstárhoz. A Barabás úr
nak nem azt mondtam man
dátumként, hogy IGEN-nel,
azt sem, hogy NEM-mel sza
vazzon, hanem azt mondtam,
hogy szavazzon a Magyar
Állam Kincstárral. A Magyar
Állam Kincstár részt vett a
közgyűlésen és hosszas meditácó után NEM-mel szava
zott.
Ennek
megfelelően
Barabás úr is NEM-mel.
Kutya kötelességünk a végle
ges tulajdonos álláspontját
követni a közgyűlésen. Sze
rintem augusztus (az akkori
közgyűlés) óta a részvények
tulajdonosi körében nem tör
tént változás, így most is
annyi volt az ÁPV Rt. tulaj
dona, mint augusztus elején,
tehát nem 78,55, hanem
74,13%
(MVM
Rt.-vei).
Rosszul értetted Barabás urat. A részvénymozgás - ha
ilyen mégis volt (pl. TESZÖV)
- a VÉRT-nél vezetett “Rész
vénykönyv”^ en
követhető
nyomon. Kovács Sándor ve
zérigazgatónál van a rész
vénykönyv, melyben benne
vannak az aktuális tulajdo
nosok. Tehát ő tudja megmon
dani, hogy a két közgyűlés
(aug.-nov.) között történt-e
adásvétel. A SzÉSzEK-nek
most
az
OSZFA-nál
684.950.000 Ft, azaz 2,7437 %
értékű részvénye van. A
Kincstár
részvényaránya
12,02%. Én úgy tudom, hogy a

Magyar Állam Kincstár kért
egyeztetést a közgyűlésen az
ÁPV Rt. -tői, de ezt az ÁPV
RT. vezetője megtagadta. A
Magyar Állam Kincstár az
egyeztetést azért kérte, mert
nem értette, mi van az ügyek
mögött. Nem ismeri a helyi
politikát, vitát. Egy tájékoz
tatást és egy egyeztetést kért
az ÁPV Rt.-tői, amit annak
jelenlévő képviselője (Bajkai
Árpád) megtagadott. Ezután
szavazott
NEM-mel
a
Kincstár.”
Közbevetésem után Vas úr
kiegészítésként még hozzá tette:
Amennyiben lesz újabb
közgyűlés, Barabás úr akkor
is azt a felhatalmazást fogja
kapni, hogy úgy szavazzon,
mint a Kincstár, a végső tulaj
donos.”
Székely A ntal polgármester úr segítségét kértem
arra az esetre, ha a “Részvénykönyv”-be való betekin
tést Kovács úr nem hagyná
jóvá. 22-ével nyílhat erre
lehetőség. A közgyűlésen a
polgármester úr vett részt, de
nem emlékszik arra, hogy Vas
úr által elmondottak szerint a
Kincstár képviselője egyez
tetési, tájékoztatási igényét
jelentette volna be az ÁPV Rt.
részére. Arra emlékszik, hogy
egy hölgy -lehet, hogy a
Kincstár képviseletében- a
két város (Tatabánya és
Oroszlány) egyeztetését java
solta.
F. hó 15-én telefonon ismét
megkerestem a VÉRT-et. A
vezérigazgató úr azt üzeni mondta Kovács Sándor titkár
nője-, hogy önnek személy
szerint sem nyilatkozik. Ek
kor elmondtam, hogy csak a
“Részvénykönyv”-be szeret
nék betekinteni, és kértem ,
kérdezze meg, igen felhábo
rítónak tartva Kovács úr me
rev elutasításait. A vezérigaz
gató úr Részvénykönyv ügy
ben a cégbírósághoz küldött,
de az 1996. november 11-i
közgyűlésen készült “Kimu
tatás” elküldéséhez (faxon)
hozzájárult. ... Köszönjük.
Az ellentmondások, illetve
egyeztetési kötelezettség-ér
zetem miatt újból felhívtam
Barabás urat. Kérdéseimre az
alábbi válaszokat kaptam:
“A SzÉSzEK-től egyér
telmű NEM szavazatra kap
tam felhatalmazást. Augusz
tus 15. és november 11. között
nem valószínű, hogy történt
szavazati arány változás. Au
gusztus előtt a közgyűlést
megelőzően 78.55% tulajdon része volt az ÁPVRT.-nek, ami
a közgyűlésen változhatott. A
Kincstárral való egyeztetésre
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én nem kaptam feladatot,
nem nekem, a NAGYOK-nak
kell egyeztetni. A Kincstár
részéről - tudomásom szerint Velker Jácint volt jelen. Én
először IGEN-ne] szavaztam.
(Látszik, a szíve mégiscsak a
városhoz húz, s csak a mun
kahelyi kötelesség kénysze
rítette a Nem-re. -A szerző),
Együttes kezdeményezés az ellenzéki összefogás képes
de amikor láttam, hogy ő re 1996. november 14-én a lesz arra, hogy megszerezze a
NEM-mel, akkor én is módo
FIDESZ oroszlányi irodájá megfelelő támogatottságot.
sítottam, úgy, ahogy azt el
ban találkoztak a KDNP és a Megkezdjük a helyi együtt
várták tőlem. Az ÁPV Rt.-nek
FIDESZ-MPP helyi vezetői és működés alapelveinek a ki
kellett volna megnézni a
az alábbi nyilatkozatot fogad dolgozását és rendszeressé
Kincstárt. Nem is kellett vol
ták el.
tesszük a konzultációkat.
na lobbyznia, csak oda kellett
“A
kialakult
társadalmiA jövőben közös politikai
volna szólni, hogy mi a hely
gazdasági krízisért kizárólag fellépésre törekszünk. Orosz
zet, hiszen a békesség ked
a hatalmon lévő koalíciót ter lányt érintő kérdésekben
véért ígéretet tett arra, hogy
heli a felelősség, azonban tisz mindig határozottan rá fo
Oroszlányba kerül a székhely,
tában vagyunk azzal, hogy gunk mutatni a hibákra és
úgy lesz a szavazás.”
Azonban az ÁPV Rt. ezt
kötelességünk reális alterna megoldási javaslatainkat is
nem tette meg.
tívát a választók elé tárni, világossá tesszük.
Ui.: Hol az IGAZSÁG?
Együttes fellépésünket az
mert egyre többen vesztik el a
A közvetlen szereplőknek,
demokratikus
intézmény- is ösztönözte, hogy Oroszlány
a részletes ismeretek és meg
rendszerbe vetett hitüket, város csak sodródik az ese
hatalmazások birtokosainak
melynek további súlyos követ ményekkel, sok esetben in
mindenkor erkölcsi és jogi
kezményei lehetnek. A krízis kább “kullog” az események
kötelezettsége,
felelőssége
jól
látható és nap mint nap után, ami a Vértesi Erőmű
szerint kell eljárnia.
tapasztalható jeleit fölösle Részvénytársaság “politikai
Röviden: Volt egyszer egy
gesnek tartjuk felsorolni, azo átszervezése” kapcsán tökéle
egy kézben lévő szénmedence,
kat mindenki számtalanszor tesen világossá vált minden
majd hosszabb időn keresztül
megtapasztalta már. A nagy helyi lakos számára.
volt a résztvevők számára
Együttműködünk minden
fokú kiábrándultság ellenére
kölcsönösen előnyös, hogy az
egyes
medencék (Dorogmeggyőződésünk, hogy a helyi olyan társadalmi szerveződés
Oroszlány-Tatabánya) önálló
önkormányzatokban és a par sel, egyesülettel, csoportosu
sultak. A felszámolási folya
lamentben egyaránt -hosszú lással, amelyek a fenti kérdé
matok beindulásáig az Orosz
távon- csakis a tisztességes sekben osztják véleményün
lányi Szénbányák az országo
politizálás lehet biztosítéka a ket.
san is leginkább elismert vál
Nem tartjuk magunkat a
felgyülemlett bajok követke
lalatok között volt eredmé
tökéletes megoldás letétemé
zetes orvoslásának.
nyei alapján. Ezután jött az
Távozniuk kell azoknak, nyeseinek, ezért minden fe
átalakulás, felszámolás, az
akik tetteikkel lejáratták ma lelős polgár véleményét meg
integráció. Az oroszlányi
gukat és válságba sodorták az fontoljuk, nyitottak vagyunk
szénmedence az Oroszlányi
az eredményes és előremutató
országot.
Hőerőmű Vállalattal azért in
Tisztában vagyunk azzal, párbeszédekre.
tegrálódott, hogy a két, vi
szonylag gazdaságosan üze
hogy céljaink elérése érde
melő cég közös irányítás alatt
Jövőképünk középpont
kében a következő parlamenti
nagyobb perspektívát adjon
és önkormányzati választáson jában az autonóm polgár áll,
Oroszlány és környéke polgá
megfelelő számú mandátumot aki saját anyagi és szellemi
rainak. Azután jött a politika,
kell szereznünk, melyhez a tulajdonára támaszkodik, em
változó és több helyen válto
felkészülést már most meg bertársaival együttérző, a kö
zatlan szereplőkkel. Az új ve
zösségért és a környezetért - a
kell kezdenünk.
zérigazgató - tarsolyában az
közös jövőért - felelősséget
Oroszlány
város
képvi
MVM Rt. elvárásaival - min
selő-testületében is le kell vál vállaló ember és nincs telje
dent elkövetett az integráció
tani a most többségben lévő sen kiszolgáltatva mindenféle
bővítése érdekében. Erre so
hatalomnak.”
baloldali erőket.
kan nem figyeltek kellően oKövetkezetes munkával
da, nem tették meg azt idő
ben, amit Oroszlány érdeké
ben megtehettek volna. Most
M IT SZÓL A VÉRT ÖSSZEVONÁSÁHOZ ÉS
volt még egy szalmaszál, vala
SZÉKHELYÁTHELYEZÉSÉHEZ A M I
kik ezt is keresztbe tették no
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ N K?
vember 11-én, illetve az azt
megelőző időszakban, különö
sen október 01. után. így most j Szerkesztőségünk természetesen kíváncsi volt Keleti úr vá- ]
J laszaira is ez ügyben, mert úgy gondoltuk, ezek ismerete olva- {
ismét egy kézben a medencék,
és jobb-rosszabb MŰVEIK.
| sóink számára is fontos. Sajnos, a hozzá november 12-én el- \
Éljen Tatabánya és az ő lobby- | juttatott kérdéseinkre a miniszter úr válaszai lapzártánkig - |
ja! Ügyesebbek voltak, el kell
! november 18-ig - nem érkeztek meg.
ismerni. Csak egyet nem le ! Kérdéseink közlését így a következő számunkig elhalasztót- t
het elfogadni; a nagy de i tűk.
mokráciában minden szinten
1 Reméljük, ekkor már a válaszokat is közölhetjük.
az ügyeskedőké a jövő?
i____________________________________________________i
_________ Hartmann István

A KDNP, A Z MDF
ÉS A FiDESZ-MPP

OROSZLÁNY! SZERVEZETEINEK

NYILATKOZATA

A sikeres egyeztető tes
tületi ülés után vérmes re
ményeink támadtak, hogy
a VÉRT központja Orosz
lányon marad. Az önkor
mányzat visszavonta bíró
sági keresetét, a VÉRT főrészvényesei p ed ig akkori
ígéretükhöz híven, a szék
helyáthelyezés
ügyében
újabb közgyű lést hívtak
össze. A szavazás eredm é
nye, hogy a székhely az au
gusztus 15-i közgyűlés dön
tésének m egfelelően Tata
bányán marad. A közgyű
lési döntésről a 24 Órában
nyilatkozatot tettek közzé.
- Mit szól a polgármester úr
ehhez a VÉRT nyilatkozathoz?
-Egy ilyen döntést előre ki
számítani nem lehet. Azt le
hetett látni, hogy a Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság valószínűleg elle
nünk fog szavazni, hiszen au
gusztus 15-i jegyzőkönyvben
szerepelt a részvénytársaság
dolga, a kisönkormányzatok
nem támogatták, Oroszlány
várost támogatták. A legna
gyobb meglepetést számomra
az jelentette, hogy a Szénbá
nyák FA. ellenünk szavazott.
Nyilvánvalóan ennek is van
oka, én nem ismerem. Meg
lepetésként ért, mert Barabás
úr az itteni testületi ülésen
egészen másként nyilatko
zott, bár nem ígérték meg,
hogy mellettünk fognak sza
vazni. A közgyűlés előtt mi
már egy órával találkoztunk.
Akár az FA., akár a kisönkor
mányzatok szavazata eldönthette volna a mi javunkra a
kérdést. Kiszámítható volt,
hogy a TABAX, a Bp. Bank és
Tatabánya ellenünk fog sza
vazni. 75%+l szavazat szük
séges az Alapszabály szerint.
Ezt így előre már csak azért
sem lehet kiszámítani, mert
ha a cégek képviselőit előtte
végigjárnánk, mondanak va
lamit, de hogy ők konkrétan
arra a napra mit határoznak,
vagy fél órával előtte milyen
utasításokat kapnak, ezt nem
lehet tudni. Ők nyilvánvalóan
az utasításnak megfelelően
fognak szavazni, mint aho
gyan az augusztusi közgyű

lésen is történt. Akkor az uta
sítást az APV Rt. képviselője
ott a helyszínen kapta meg, az
utolsó pillanatban.
-Tehát az országgyűlési
képviselők közreműködésével
létrejött békéltető vagy egyez
tető testületi ülés azt az illú
ziót keltette, hogy mégis lesz
korrekt megegyezés, mégiscsak
eléri a város azt, hogy ne a
gazdaság diktáljon számára,
és a szélesebb összefüggések
miatt ne tekintse saját auto
nóm döntése tárgyának a köz
pont hollétét, áthelyezését, és a
városunkban maradhat, az
egyetlen működő nagyvállalat,
vállalati központja. Ehhez ké
pest számomra csalódás, hogy
helyben hagyták az aug. 15-i
határozatukat, a VÉRT köz
gyűlés résztvevői.
-Pontosítanám,
ugyanis
szerintem ez nem gazdasági
döntés volt. Ezt a döntést gaz
daságilag nagyon nehéz lenne
megalapozni. Ilyen költözés
egyrészt pénzbe kerül. Mások
szerint nem olyan állapotban
van a társaság, hogy ez egy
nagyon fontos feladat legyen.
Itt rendelkezésre áll a régi
tröszt épület, amit fel is újí
tottak, van is benne hely,
megvan a szükséges infra
struktúra, és amit szintén na
gyon fontosnak tartok, a ter
melés nagy része akár széntermelés, akár villamosenergia-termelés többsége jelenleg
is Oroszlányon folyik. És mi
vel én a mai napig nem látok
olyan gazdasági indokot vagy
olyan szervezési indokot, ami
megalapozná azt, hogy ennek
a székhelynek Tatabányán
kell lennie, önkormányzatunk
biztos, hogy soha nem fog
egyetérteni ezzel a döntéssel,
és meg fogja tenni mindazt a
lépést, ami egyenlőre ren
delkezésre áll.
-Ha nem titkos, akkor mi
lyen lehetősége van megvé
tózni ezt a döntést.?
-Én úgy gondolom, hogy
ennek az ügynek sajnos még
nincs vége.
-Tehát akkor ez annyit je 
lent, hogy egy ütközetet elve
szítettünk?
-Egyenlőre így van.
-A csatavesztésben kiknek a

felelőssége érhető tetten? Ha
elveszít, egy focicsapat egy
meccset, akkor hibás a közép
csatár, mert nem rúgott gólt,
hibás a középhátvéd, mert
nem szerelt,, hibás a kapus,
mert nem ott állt,, hibás az ed
ző, mert rosszul készítette fel a
csapatot. Hibás a tanácsadó,
hibás a kapitány, most ebben
az esetben ki. a felelős a ve
reségért?
-Van egy alapvető különb
ség a futballmérkőzés és a
székhelyáthelyezés között.
Mégpedig az, hogy a futball
mérkőzést mindenki látja. A
székhelyáthelyezés indítéka
iról, a székhelyáthelyezés
mozgatórugóiról mindenkinek
van valamilyen véleménye,
van valamilyen elképzelése,
elég sokan azt is tudják, hogy
ezt kb. milyen érdekek, és
kiknek az érdekei mozgatják.
-De ha szervezéselméletileg
nem. támasztható alá ez a dön
tés, gazdasági, racionalitása
nincs, tájékozottságunk sze
rint marad a politikai, ok?
-Ez nem biztos. Lehetnek
ennek gazdasági természetű
okai is. De végül is mindent
meg lehet magyarázni vala
mivel a nagyközönségnek is, a
szakembernek is.
-Tehát végül is azt sem tud
juk, hogy milyen pályán ját
szottunk, azt, sem tudjuk, hogy
mi volt a játék, azt sem tud
juk, kik voltak az ellenfelek,
csak azt tudjuk, hogy kikap
tunk?
-Én ezt nem jelenteném ki
így. Viszont annyit mondha
tok a dolog természetéről,
hogy én már az első ilyen jel
legű megnyilatkozásnál is
emlegettem, de hát most már
nem kell véka alá rejteni a
saját véleményemet, hogy
“dobbal nem lehet verebet
fogni”. Akik cinkelt lapokkal
játszanak, azok ellen remény
telen nyílt kártyával felvenni
a küzdelmet.
-Térjünk vissza a felelősség
re. A szakértők, a hivatal
vezetői, az önkormányzati tes
tület képviselői, a felelősök,
akik esetleg “dobbal akartak
verebet, fogni”? A polgármester
a felelős? Az országgyűlési,
képviselő a felelős?

-Az önkormányzat, a kép
viselő-testület minden olyan
dolgot megtett, ami jogában
állt, s amire lehetősége van.
-A szakértők nem dolgozták
fel előtte a lehetséges alterna
tívákat.?
-Feldolgozták. És ha arra
kíváncsi bárki, hogy ezt így ki
lehetett-e számítani, akkor
még egyszer visszatérek arra,
hogy persze más alternatívák
is felmerülhetnek egy ilyen
szavazásnál, de hogy ki mi
ben, kivel és mennyiért egye
zik meg, azt nem lehet tudni.
Ez egy többváltozós függvény.
-Meglepett egy picit, a dolog,
hogy a szomszédos Bököd is
tartózkodott, Dorog is, Pilis
marót. is tartózkodott most a
szavazáson, noha korábban
egyértelműen Oroszlány mel
lett álltak. Mi okozhatta ezt a
változást? Polgármester úr
véleménye szerint ez össze
függ, hogy lehet úgy alakítani
gazdasági szempontból is a
viszonyokat, hogy érdemes le
gyen véleményt változtatni?
-Nyilvánvaló, hogy min
denkinek van ebben valami
érdeke. Ezt ki lehet deríteni,
vagy bevallják, vagy idővel ki
derül.
-Hasonló sorstárs telepü
lések, szomszédok a megyeszékhely mellé álltak, nem.
minket, támogattak, hanem az
ellenfeleket, ill. kívülállá
sukkal tették lehetővé az ellen
felek győzelmét. Eddig eljutot
tunk arra a pontra, amiből
kiderül, hogy ez egy bonyolult
gazdasági ilyen-olyan tár
sadalmi, egyéni érdekszövevény-rendszer, amit. pontosan
egy-egy okra vissza nem vezet.hetően, háttérből, adott, eset
ben cinkelt kártyákkal valakik
mozgatnak. Tehát ez végül is
akkor politika.
-A cinkelt kártyákat csak
mint lehetőséget említettem.
Nem gyanúsíthatok meg
senkit. Átláthatatlan... Az is
lehetséges, hogy mindenkinek
van valamilyen jól körül
határolható gazdasági érdeke
abban, hogy noha Oroszlá
nyon, vagy Bokodon él, és
működik, de valamilyen gaz
dasági érdek amellett szól,
hogy a lakóhelye ellen szavaz
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zon. Ehhez a szavazóknak a
gazdasági érdekeit kell fel
tárni, ami úgy gondolom,
hogy nem az én tisztem, ki
miért szavaz úgy, ahogy
szavaz, lehet róla vélemé
nyem, de ez az ő felelősségük,
és nyilvánvaló, az ő érdekük.
Azt hiszem, a végeredmény
mindenkinek
meglepetést
okozott, hiszen a szavazati
arány meglehetősen szoros
volt. Ahhoz, hogy a következő
lépéseket megtehessük, egy
részt időre, másrészt jó né
hány információ egyeztetésre
van szükség, mint mondtam,
a dolog nem áll meg ezzel,
mert mi ezzel a döntéssel
soha nem fogunk egyetérteni!
-Nem tudta elérni a tes
tület, hogy a székhely. Orosz
lányon maradjon, tehát nem
tudták elérni a tanácskozó
szervek, tehát nem tudták
hatékonyan képviselni a város
érdekeit. Én hallottam olyan
felvetést is, hogyha ezt nem
tudták elintézni a városnak,
akkor miért ülnek ott? Miért
nem mondanak le?
-Ez teljesen természetes,
hogy ilyenkor ez is felmerül,
de amikor elintéznek valamit,
vagy elérnek valamit, akkor
miért nem tüntetik ki őket?
-Hát mert ezt tartja nor
málisnak a választó. A jó az
nem feltűnő, az természetes.
-Ez azt feltételezi, hogy
akit ide megválasztanak, az
teljesen tökéletes és minden
munkáját csak siker koro
názhatja. Ez azt feltételezné,
hogy az összes olyan helyen ,
ahol kórházbezárás lesz,
megszüntetés lesz, szeren
csétlen megszorító intézke
dések sorozata lesz, mindig
mindenkinek le kellene mon
dania, akkor ez ennél is sú
lyosabb helyzetet okozna. Ter
mészetesen ezzel nem azt
akarom mondani, hogy a je
lenlegi testület, a jelenlegi
polgármester a világ lehetsé
ges legjobbika és a legjobb vá
lasztás volt. Olyan tökéletes
embereket nem találunk,
akik minden egyes lépésüket
sikerre] teszik meg. Külö
nösen akkor, hogyha vannak
náluk nagyobb erők és náluk
nagyobb befolyású emberek,
de akárkit választanak meg,
ha ez a bizonyos háttérmunka
máshol erősebb, és ehhez ki
kell mondanom, több pénz
járul, több gazdasági hata
lom, akkor ilyen csatavesztések előfordulnak, és
előfordultak máshol is. Ahogy
mondtam, akármilyen testü

let lesz, akármikor, és ez a
harc akármeddig tart, ebbe
soha senki Oroszlányon nem
fog belenyugodni. Minden jo
gi és a jogon kívüli lehető
séget fel kell használnunk
arra, hogy a harcot tovább
folytassuk!
-Jelzésérték lehetne esetleg
a nagypolitika számára a le
mondásuk, hogy nagyon téves
úton járnak, hogyha egy vá
rost megfosztanak jövőbeni
gazdasági esélyeitől.
-Én ezt nem egészen így
látom. Nem vagyok jós, de egy
ilyen nagy céget nem lehet
könnyen eladni, viszont meg
tartani sem lehet a jelenlegi
állapotaink között, a magyar
államnak nem lesz annyi pén
ze, hogy a szükséges beruhá
zásokat megcsinálja. Marad a
másik módszer, hogy egy kö
vetkező fordulóban olyan kon
strukciót kell felajánlani, ami
eladható. Azonkívül egy való
di tulajdonos nem így gondol
kodik. Valódi tulajdonos be
fekteti a pénzét, és vissza
akarja látni a hasznot. Érzel
mekkel, szubjektív alapon po
litikailag befolyásolni a pénzt
nagyon nehéz, majdnem lehe
tetlen. A pénz értékesül. Az
állam nem valódi tulajdonos,
sajnos ezt meg kell mondani.
Még kevésbé azok, akik kép
viselik.
-Az ominózus nyilatkozat
ban olvasható, hogy a Magyar
Állam is Oroszlány ellen sza
vazott. Ki volt itt a Magyar Ál
lam ezen a közgyűlésen?
- Egy gazdasági társaság
ban az állam megfoghatatlan,
nem személyes, nincsen sze
mélyes felelőssége. Az ÁPV
Rt. tevékenysége, felállása,
kondíciói jogállása és egyebek
sok vitára adnak okot, és azt
hiszem, nem alaptalanul.
Nem véletlen, hogy a priva
tizáció során ennyiféle bot
rány volt, van és attól tartok,
hogy még lesz is. A konstruk
ció teszi sajnos lehetővé.
-Tehát polgármester úr úgy
látja, hogy a szakértők min
dent. megtettek, a települési
képviselők előzetesen átgon
dolták a következményeket., a
meghatározó politikai frakció
a politikai, következményeivel
együtt átgondolta a dolgot, és
a polgármester úr személy
szerint is mindent megtett a
város érdekében. A VÉRT
központ, mégis Tatabányára
került.
-A harcot még nem adtuk
fel!
Sz.A.

TUDÓSÍTÁS
a képviselő-testület
november 19-i üléséről
Folytatás az 1. oldalról

Cserhalmi képviselő úr
attól tart, hogy a JET kút mo
sója vizet áraszt a járóke
lőkre. A VÉRT ügyben - véle
ménye szerint - kevés hely ju
tott a politikai tisztességnek.
Kifogásolta az Ipari Park fej
lesztésének gyorsított eljá
rással történő intézését, vala
mint azt, hogy az ‘56-os szö
vetség kopjafa állításra kért
engedélyt és emlékművet
avattak a Gyógyháznál, s töb
bet szeretett volna megtudni
a Közbiztonságért Alapít
ványról is. A polgármester úr
elmondta, hogy az Ipari Park
ügyében a központi bürokrá
cia késlekedett és az önkor
mányzatot szorítja az idő. Az
’56-os szövetség valóban em
lékmű felállítására kért és
kapott engedélyt, valamint,
hogy a Közbiztonságért Ala
pítványt a jövőben oroszlányi
vállalkozók magánalapítvá
nyaként kívánják kezelni.
Közmeghallgatás lesz no
vember 28-án, a téma a táv
fűtés és az energiaszolgálta
tás helyzete.
Modrián képviselő úr
hangsúlyozta a testület közös
felelősségét a székhely ügy
ben, Sunyovszki képviselő úr
a decemberi testületi ülésre
javasolja meghívni Künsler és
Keleti urat, hogy tájékoz
tassák a testületet, eddig mit
tettek ígéretük beváltásáért.
A polgármester úr pedig szá
moljon be tervezett ellenlépé
seiről!
VÉRT ügyben Varga Já
nos képviselő úr úgy gondolta,
hogy a helyzet kulcsa nem az
önkormányzat, hanem a mű
szaki értelmiség kezében van.
Rómát a libák megmentették
a történelem folyamán a
pusztulástól, de a mi libánk
nem gágogott, nem figyel
meztetett időben a veszélyre.
(Kovács vezérigazgató úr
mobiltelefonjának csipogása
többször is zavarta az ülést,
jelezve, hogy tulajdonosa je
len van a teremben.) Jogá
szoknak meg kellene vizsgál
niuk, hogy egy törvényességi
hibával összehívott közgyűlés
hozhat-e érvényes határoza
tot?

Még néhány hozzászólást
követően a testület a tájékoz
tató napirendet elfogadta.
A 2. napirendben a költ
ségvetési rendelet módo
sítását tárgyalta a testület.
Többen részletes felvilágo
sítást kértek az egyes tételek
indokairól.
Megtudhattuk
többek között, hogy a NOG
vállalkozási bevétele kizáró
lag a gimnázium beruházás
ból származik, hogy novem
ber 1-jétől az OTTO Rt. átad
ta a Gasztronómiának a Béke
Szálló üzemeltetését, s mint
egy lelépésként 3.5 millió
forint többlettámogatásban
részesül. A majki nyári millecentenáriumi rendezvények
az eredeti önkormányzati
költségvetésben nem szere
peltek, de megérte a rendez
vény, mert értékelhetően to
vább nőtt a közönség és a hi
vatalos szervek érdeklődése
Majk iránt.
Skrek jegyző úr szerint,
ha a káptalanfüredi tábor
területét 3.8 millió forintért
megvásároljuk, úgy napi áron
50-60 millió forintos vagyon
hoz jut a város. Sunyovszki
képviselő úr a parkok ren
dezésére, a város tisztítására
és a fűtés korszerűsítésére
fordítana sürgősen jelentő
sebb összegeket.
Spitzner Csaba a többletbevételek terhére a nyárfák
kiváltására tett javaslatot.
A napirendet a testület
egyhangúlag elfogadta.
3. napirendi pontként a
helyi adórendszer felülvizsgá
lata és az ezzel kapcsolatos
rendelet módosítása szerepel
tek.
Kisebb vita után a vál
lalkozói kommunális adóról, a
helyi iparűzési adóról és az
építményadóról szóló rende
letmódosítást nagy többség
gel, az adózás rendjéről szóló
rendeletmódosítást a képvi
selő-testület egyhangúlag el
fogadta.
(Kedves Adóalany társa
im! Még az adóév kezdete előtt érdemes lesz a módosítás
nak alaposan utánanézni!)

Folytatás a 6. oldalon

..........
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TUDÓSÍTÁS
a képviselő-testület
november 19-i üléséről
Folytatás az 5. oldalról

A 4. napirendi pont be
vezetőjében a polgármester úr
elmondta, hogy az OVTV költ
ségvetési intézményként védő
megszüntetése nagy port vert
fel eddig. Feltett szándéka,
hogy a jövőben csak olyan in
tézmények maradnak meg önkormányzati fenntartásban
költségvetési intézményként,
amelyek más formában nem
működtethetők. Miután az ad
hoc bizottság kérésére az
ORITEL Kft. kidolgozta a
részletes programot és az üz
leti tervet is, az OVTV kollek
tívája a sajátját visszavonta,
így csak egyetlen pályázat
elbírálására lehetett szorít
kozni.
Néhány képviselő az ellen
zéki oldalon épp ezt kifogásol
ta, no meg a nem éppen
kemény gazdasági feltétele
ket, melyek révén az ORITEL-hez kerül a városi TV. A
jelenlegi főszerkesztő az ela
dással egyetértett, s örült,
hogy helyi a vevő. Varga Sán
dor képviselő úr az előkészítés
részéről elmondta, hogy ilyen
kis városban csak a tv-t és a
kábelhálózatot együtt, egy
szervezetben lehet gazdasá
gosan üzemeltetni. Megköszö
ni a testület részéről az OVTV
eddigi eredményes munkáját.
A polgármester úr elmondta,
hogy igazi érdeklődés önma
gában sem a kábelrendszerre,
sem a stúdióra nem volt. Az
önkormányzat a közszolgálati
adásokat továbbra is támo
gatja, a városi TV a testületi
üléseket változatlanul közve
títi, a dolgozókat teljes lét
számban átveszik és az önkor
mányzat részére egy szabad
csatornát' biztosítanak. Egy
pályázat sem hozhatott volna
különb eredményt.
A vitában megkérdője
lezték az ad hoc bizottság létjogosultságát, felvetették sze
repzavarát, észrevételezték a
képviselő urak, hogy csak két
gazdasági szervezet részére
nyújt inflációkövető módon az
önkormányzat
támogatást
(OTTO, ORITEL) saját intéz
ményeinek nem, megdicsér
ték az ORITEL jó manőverező
képességét, szemére hányták
az OVTV főszerkesztőjének,

hogy nem küzdött foggalkörömmel a változás ellen,
amivel korábbi nyilatkozata
szerint egyetértett.
Cserhalmi képviselő úr
módosító javaslatait a testület
új pályázat kiírására nem fo
gadta el, s végül két ellensza
vazattal, s két tartózkodással
a napirendet a testület elfo
gadta, a városi TV az ORITEL-hez került.
Az 5. napirendi pontként
tárgyalt 1997. évi költségvetési irányelveket a testület
időben elkészült, alapos mun
kának találta és egyhangúlag
elfogadta.
6. napirendként a jövő évi
beruházási programot tár
gyalta a testület.
Modrián képviselő úr a
káptalanfüredi tábor két éve
kezdett szisztematikus felújí
tására kért lehetőségeket,
Balogh képviselő úr a falu
házért szólt, Jugovics képvi
selő úr inkább évente 1-2
intézmény teljes felújítására,
mintsem
foldozgatásokra
használná az összeget.
Molnár képviselő úr a
temetői közvilágítás megol
dását sürgette, Varga kép
viselő úr figyelmeztette a
résztvevőket, hogy jövőre
nagyságrenddel több jut fel
újításra mint eddig, de meg
kell
maradni
az
adott
összeghatárok között.
Balogh képviselő úr kevesellve az összeget, amit a
beruházási program az ófalu
ra fordít- egy merész ötlettel
azt javasolta, hogy a falu
költözzön át Kecskédre, mert
ott nagyobb törődést remél
het, mint városunkban! (Tit
kon reméljük azonban, hogy a
képviselői
kezdeményezés
ellenére is a falu a további év
századokban is a helyén ma
rad!)
Dr. Bende Katalin szerint
többszempontú megközelítés
mindig gazdagítja a felve
téseket. Lényeg, hogy mi
kerül a költségvetésbe. Jugo
vics úr felvetése is egy mód
szer. Az egészségügyi jogsza
bályok által előhívott önkor
mányzati kötelezettség minő
ségi javítást, folyamatos fej
lesztést jelent. A hiányos
ságok megszüntetését az eü.

RENDŐRSÉGI
HÍREK

ágazatban csak ilyen módon
tartja elérhetőnek a képvi
selő asszony.
A beruházási programot a
testület elfogadta.
7. napirendként került a
testület elé a város polgári vé
delmi -helyzetéről szóló tájé
koztató Kacz Béla körzet
parancsnok előterjesztésében.
A testület egyhangúlag, vita
nélkül elfogadta.
A zárt ülés előtt kér
désekre került sor.
Kostyál képviselő úr a zöld
tömb sorsa felől érdeklődött,
valamint megkérdezte, hogy a
harci kutyákról van-e a város
ban nyilvántartás?
Székely Antal válaszában
elmondta, hogy az oroszlányi
vállalkozói társulásnak ma
kellett volna letenni a zöld
tömbre vonatkozó javaslatát,
a kutyákról pedig nincs nyil
vántartás, de több gondot is
sejt a törvény végrehajtása
során. A zöld tömböt kie
melten kell kezelni a borbálái
felüljáróval és a városkapuval
együtt.
Kontó Attila a nagycsalá
dosok képviseletében
az
„Esély a lakhatáshoz" prog
ram keretében kéri a tes
tülettől az épületet.
Ezzel a november 19-i ülés
nyilvános része véget ért.

1996. november 11-e és
november 17-e közötti időben
16 esetben rendeltünk el nyo
mozást, ebből 10 esetben
vagyon elleni bűncselekmény
miatt.
Lopással
okozott
kár:
658.000 Ft, rongálással oko
zott kár: 104.00 Ft.
* * *
Az Oroszlányi Rendőrka
pitányság járőrei az elmúlt
héten hat személyt fogtak el,
akiket bűncselekmény elkö
vetésén tetten értek lakossági
bejelentés és járőri intézke
dés során.
* **
A november 14-ét megelőző
időben ismeretlen tettes a
Bokod-Oroszlány közötti tér
szint feletti fűtési távveze
tékről lefeszített 180 fm
borító alumínium lemezt.
* * *

November 11-én 20 óra
körüli időben ismeretlen tet
tes az Oroszlány, Bánki D. út
20. számú lépcsőház elől al
kalmi lopás módszerével az
alábbi tárgyat tulajdonította
el: 1 db Simson Swalbe segéd
motorkerékpár.
* * *
Akik a fenti cselekménnyel
kapcsolatosan bármilyen in
formációval tudnak szolgálni,
azt jelezzék a Rendőrka
pitányság Bűnügyi Osztá
lyán.

Sz.A.
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Szabolcs A ndrAs
igazgató részére
Művelődési Központ és Könyvtár
Oroszlány
Fó tér I.
2H40

Tárg):

Népdalkóri Találkozó

TinttU Szabóim Úr !

1996. november 06-án zz adventi NipdallUJrt Találkozóval kapcsolatos levelére az alábbiakat
válaszoljuk.
A vezérigazgató úiral történt konzultáció alapján közöljük önnel, hogy a Vértesi Elérni
Részvénytársaságnak sajnos nem ált módjában támogatni ezt az eseményt Cégünk anyagi
helyzete és u tulajdonosok elvárásai nem teszik lehetóvá az anyagi természeti
segítségnyüjtást.
Kérjük szíves megértését.

/qiUAUwmI
Daldjh'Jóérj

sztmflyllgytCSVályvtzrlő

oL U

LázárMózes
PR-fómunkaiárr

ELKEZDŐDÖTT? Valójában logikus. Miért is támogatna
egy tatabányai cég oroszlányi nagyrendezvényt?
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Nevet kopott
o IV-es
A város legifjabb iskolája
névadó ünnepséget tartott
1996. november 15-én.
Az első csengőszó 15 éve,
1981 szeptemberében szólalt
meg az iskolában. Kiérde
melte már az ifjúkorába lépő
intézmény, hogy nevet kérjen
és kapjon.
A névválasztást hosszú
előkészítő munka előzte meg.
Nevelők, tanulók, szülők ja
vaslatait, véleményeit figye-

A névadó ünnepség meg
ható percekkel folytatódott.
A nevelőtestület által
alapított Gárdonyi emlék
plakettet első ízben Kovács
Illésnének, az iskola első igaz
gatónőjének adományozták.
Ketten “aranydiplomát”
vehettek át. Dr. Horváth
Péterné és Ugrik Aliz nyugdí
jas pedagógusok 50 éve sze
rezték
diplomájukat.
A
pályakezdő “friss” diplomás

lembe véve választotta az pedagógusok pedig letették a
iskola Gárdonyi Géza nevét, hivatali esküt.
A program a Művelődési
amely ismerősen cseng vala
mennyi iskolás gyermek fü Központban folytatódott.
A több hónapja készülő
lében.
Az ünnepség Kis György- műsort az iskola volt és jelen
né igazgatónő köszöntőjével legi tanulói adták. Élmény
vette kezdetét. Szavai feli volt látni, ahogy a színpadon
dézték az eltelt 15 év ese megelevenedik Gárdonyi élet
útja a kisgyermekkortól a ha
ményeit, sikereit.
A köszöntő után Székely láláig. Természetesen nem
Antal polgármester felavatta maradhatott ki a műsorból az
a Gárdonyi emléktáblát, mely iskolai kórus és a balett
Kóbor Sándor oroszlányi tagozatosok produkciója sem.
A névadás jelentős ese
szobrászművész és Flajsz
György alkotása.
mény egy iskola életében.
A múlt felidézésére, össze
A dombormű felavatása
után Schmidt József, a kép fogásra és megújulásra kész
viselő-testület kulturális és teti mindazokat, akik valaha
oktatási bizottságának elnöke és jelenleg is kapcsolatban
méltatta és mutatta be Gár állnak az intézménnyel.
Tervek, célok fogalmazód
donyi életútját. Utalt arra,
hogy
íróként, emberként, nak meg, de megvalósításuk
néptanítóként egyaránt példa csak tudás és cselekvés útján
lehet a tanulók, a szülők, a lehetséges.
Az emléktáblán Gárdonyi
nevelők számára.
Az iskola új iskolazászlót Géza domborműve alatt ez
is kapott, melyet dr. Nemes áll:
“Minden ember annyit ér,
Ferenc, az “Összefogással
gyermekeinkért” Alapítvány amennyit tud. ”
elnöke adott át. A zászlót
így legyen!
Ábrán Anna szülő hímezte.
i----------------------------------------------------------------------------------------1

Fogyjon le most, kérdezze hogy!
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A majki műemlékegyüttes
cellaházainak címerei kultúr
történeti érdekességek.
Akit érdekel a történelem
segédtudománya, a címertan
(heraldika) és a főúri családok
története (genealógia), az bi
zony hasznos adatokat talál
Majkon. A vörösmészkőből és
homokkőből -művészi igény
nyel- készült magyar főúri cí
merek -restaurált formábanelárulják nekünk, mai embe
reknek, kik voltak a hajdani
építtetői a cellaházaknak.
Máig szóló emléket állítanak
azoknak a kőfaragó meste
reknek, kőszobrász művé
szeknek, akiknek gondos,
lelkiismeretes, szép munkái
több mint 250 éve bizonyítják
a szakmai hozzáértésüket. A
17 barokk korban épült reme
telak címerei egy hosszabb
tanulmányt is kitöltenének,
de ezt most mellőznünk kell.
A Majkra látogató, ahogy
a kiskapun belép, a bal oldali
soron az alábbi főúri címere
ket láthatja: Hartwigh József
vörösmárványba
illesztett
bronzbetétes címerét, a latin
szövegben a felhelyezés éve:
1755 olvasható. A következő
cellaház homlokfali címere
homokkő és báró Kéthelyi
Hunyady János emlékét idézi.
Ezt követi gróf Erdődy József
homokkőből készült címere,
alsó mezőjében az elkészítés
éve római számokkal: 1756.
A sorban gróf Szörényi
László püspök vörösmárvány
címere következik. Alsó részé
ben arab számokkal az elké
szítés éve: 1746. A következő
címer gróf Berényi Zsigmond
püspöké, amely szintén vörös
márványból készült. Végül
ezen az oldalon az utolsó

a

.

címer a Bodorfalvi Baranyay
családé, vörösmészkőből fa
ragva.
Tovább sétálva, e sorra
merőlegesen gróf Gyulay
Ferenc, majd gróf Cziráky
József vörösmészkőből ké
szült címereit tekinthetjük
meg.
A remeteség jobb oldali
cellaházainak mindegyikét az
Eszterházyak címerei díszí
tik. Gróf Eszterházy József
országbíró, majd gróf Eszter
házy Imre hercegprímás
vörösmészkő címerei, ezt kö
veti gróf Eszterházy József és
első felesége, Egkh Mária
Franciska közös, homokkőből
készült címere. A következő
kér cellaház homlokfali címe
rei is homokkőből készültek,
de ezek sajnos sérültek, a
címeralakok nem láthatók.
Tudjuk azonban, hogy véseteik gróf Eszterházy József
és második felesége, Saures
Antónia grófnő és gróf Esz
terházy Ferenc kancellár csa
ládi címereit ábrázolják.
Végül gróf Eszterházy
Imre püspök szintén homokkő
címere zárja ezt a sort. A
középső sor három cellaházán
báró Lengyeltóti Lajos címe
rei láthatók. Mindhárom remetelakot ő építtette a szer
zeteseknek, a címerek ho
mokkőből készültek. A vésetek alján római számokkal a
készítésük évei: 1753, 1754,
1755 olvashatók.
Sétánk a cellaházak kö
zött ezzel véget ért, minden
kinek bizonyára kedve ke
rekedik személyesen is meg
tekinteni ezt a csodálatos
műemlékegyüttest.
Kulcsár Emil Miklós

Könyvkötészetünk
könyveit helyrehozza!
OROSZLÁNY

Könyvklinika!
Mielőtt könyve lapokra
hullna, mielőtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.

MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY
Felsőtelep
S361-122/25-71
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Szokatlan módon ugyan, de nem a
cikk után, hanem előtte vindikálom
a megszólalás jogát. Beköszöntőm 
ben kizártam annak a lehetőségét,
hogy lapunk hasábjain szem élyes
kedésnek, acsarkodásnak helyet ad
jak.
Mivel következetes em ber vagyok,
állom az adott szót. Nem m unkatár
samat- elveket védek. Különös tekin 
tettel, ha kereszténységről, hitről,
szeretetről, m egbocsátásról, m egér
tésről -azaz európai értékekről van
szó. Utálom a kisszerűséget, a pitiánerséget. De ezektől függetlenül az
írás -szubjektív felhangjai ellenéretanulságos. N yugodt (keresztén yi)
lelkiism erettel írom alá: közölhető.
Wiesenmayer Zoltán
felelős szerkesztő

A legutóbbi lapunkban megjelent, Túri
Lászlóval kapcsolatos riportom megírása
során még nem tudtam, hogy mekkora
kellemetlenségbe sodrom a Túri házas
párt és magamat.
Ugyanis nem számoltam egy emberi
gyarlósággal, a hiúsággal. A következmé
nyekből megtanultam: vannak emberek,
akik képtelenek megbocsájtani egy nyelv
botlást, egy tévesen leírt szót, amennyiben
az sérti a hiúságukat, valamint személyes
sérelmüknek tekintik, ha felebarátjukat
megdicsérik.
Ominózus cikkemben felsoroltam Túri
László megbízatásait, érdemeit és tiszt
ségeit, melynek folytán tévesen az orosz
lányi Máltai Szeretetszolgálat világi el
nökeként említettem. Ez önmagában még
nem is lett volna olyan eget rengető hiba.
Hiszen más, országos lapokban is meg
történt, hogy egy-egy téves elírást a kö
vetkező lapszámban korrigáltak, és nem
omlott össze miatta a világegyetem. Ebben
az esetben azonban másként történt.

A MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
NOVEMBER HAVI
PROGRAMJA
22- től december 12-ig
DOBROSZLÁV JÓZSEF fes
tőművész kiállítása
Megnyitó: 22-én 17 órakor
* **
23- án 17.45 TOP film
MENTS MEG URAM színes
amerikai film
* * *
25-én 9.30 és 11.30 OVI SZÍN

.....
_

Vasárnap -éppen ebédelni készültem amikor megszólalt a csengő. Meglepe
tésemre M. J-né állt az ajtó előtt feldúltan,
indulattól tajtékozva, kezében lobogtatva
a KÉTHETES legutóbbi számát. Feldúltságát látva megkérdzetem, milyen prob
lémával keresett fel. Ugyanis meglepett ez
a váratlan látogatás, hiszen úgyszólván
csupán látásból ismertem őt, a templomból
és az utcáról.
Tudtam róla, hogy egy rendkívül aktív,
vallásos asszony, hogy az oroszlányi Mál
tai Szeretetszolgálat megszervezésében
tevékeny része volt, s ott vezetői szerepet
tölt be. Mindezek alapján feltételeztem
róla, hogy egy szelíd, kedves, jóságos te
remtés, aki megértőén viszonyul jószán
dékú tévedésemhez. Ezúttal ismét té
vedtem. A hölgy ugyanis tajtékzó dühvei,
indulatos gorombasággal támadott rám.
Keresetlen szavakkal oktatott ki, micsoda
aljasság, amit a lapunk leközölt. Mióta
világi elnöke T. L. a Máltai Szeretetszol
gálatnak? Nekem igenis tudnom kellett
volna, hogy ő az elnök. Majd felsorolta va
lamennyi tevékenységét, melyek során
azon fáradozott, hogy ezt az intézményt
létrehozza, és olyan eredményeket érje
nek el, amilyennél most tartanak.
Elnézést kértem a tévedésemért és mu
lasztásomért, és mert egyébként is prog
ramtervemben állt egy külön teljes riport
megírása a Máltai Szeretetszolgálat te
vékenységéről és eredményeiről, megí
gértem, hogy másnap, mármint hétfőn
délután felkeresem őket, és pótolom a
mulasztást.
Erre az volt a válasza: most már nem
kell, ha eddig nem volt fontos! Aztán ke
mény hangon elköszönt és elviharzott.
Kimondhatatlanul bántott a dolog,
amint végiggondoltam az elhangzottakat.
Megértettem őt és a Szeretetszolgálatban
tevékenykedőket. Lám, csakugyan mekko
ra erőfeszítések árán, milyen rendíthe
tetlen szorgalommal és rengeteg áldozatos
munka árán hozták létre mindazokat az
eredményeket, amelyeket immár elértek.
Igen sürgősen meg kell írnom a riportot és
korrigálni az elírást.
Másnap délután felmentem a Máltai
Szeretetszolgálathoz. A régi katolikus
templomban van a székhelye és lerakata.
Amint a “szentélybe” beléptem, az addig
hangos beszédbe merült hölgyek elcsen
desedtek. Feszült csend és lapos pillantá
sok vettek körül. Halkan, zavartan elrebegtem, hogy riportot szeretnék készíteni,
amikor elém penderült az elnökasszony.
Teljes hangerővel, kivörösödött arccal,
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HÁZ BOHOCPARADE a
Veszprémi Színház előadása
** *
26- án 17.45 Top film
AZ ÖRDÖG HÁROMSZÖGE
18 éven felülieknek! Színes,
amerikai thriller
* * *
27- én 17.00 MILLECEN-

indulattól remegve kiabálta az arcomba:
Mit akar itt maga? ... Minek jött ide maga?
... Megmondtam magának már tegnap is,
hogy nem kell a riportja! ... Tartsa meg
magának! Aztán a mellkasát verte: Maga
megsértette a becsületemet! ... Igenis,
maga aljasul belegázolt a becsületembe! ...
Szégyellje magát!
Ettől az agresszív hangtól megijedtem,
de próbáltam csendesíteni tajtékzó indu
latát: Hiszen a nevét sem említettem a
lapban, hogyan sérthettem volna meg a
becsületét? Egyébként is azért jöttem,
hogy sebeket gyógyítsak, nem sebeket
okozni... De az indulati túlfűtöttségtől fe
szült hangulatban elszabadult a pokol. A
Máltai Szeretetszolgálat világi elnöke még
nagyobb hangerőre kapcsolt: Igen? Hogy
sebeket gyógyítson? Na ne mondja! Hát ez
sikerült! Tudja mit? Maga itt ne akarjon
gyógyítani semmit! Ha eddig nem voltunk
fontosak magának, most már ne legyünk!
Maga nem tudja, hogy mi itt mennyit dol
goztunk!
Erre minden jelenlévő egyszerre támadt
nekem, és arcomba kiabálták, hogy meny
nyi áldozatos munkát végeztek. Gyűlölet
től átitatott iszonyat vett körül, amelyet
megkoronázott az elnökasszony mindenkit
túlszárnyaló ordítása: Takarodjon innen!
Maga itt nem csinál riportot! Ide a lábát be
ne tegye még egyszer, mert kirúgom! Meg
értette?
Megértettem, tisztelt elnökasszony, és
tisztelt Máltai Szeretetszolgálat katolikus,
keresztényi szeretettől csepegő hölgyei.
Egyet azonban megkérdezek önöktől: Va
jon ezek után milyen lelkiismerettel imád
kozzék a Mi Atyánknak azon sorait, hogy:
“Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek”?
Avagy átérzik a jelentőségét azon szavak
nak, amelyek a liturgia során felszólítják a
híveket: “Engesztelődjetek ki szívből egy
mással!” Tiszta lelkiismerettel fogják-e
mondani: “Legyen békesség közöttünk
mindenkor.”?
A Máltai Szeretetszolgálat világi elnök
asszonyának pedig egy jó tanáccsal szol
gálhatok: A jövőben ne tévessze össze a be
csületet a becsvággyal, mert a kettő nem
ugyanaz. Az olyan munkának pedig,
melyet hiú becsvágy ösztönöz, nincs és
nem is lehet áldozati értéke, különösen
nem egy olyan áldozatos tevékenységet
követelő szent és magasztos szervezetben,
mint a Máltai Szeretetszolgálat.
Maradok mélységes keresztényi tiszte
lettel:

TENARIUMI BESZÉLGE
TÉSEK Gazdasági helyze
tünk és kilátásaink
Előadó: Siklaki István
* * *
30-án 10.00-17.00
KERESZTÉNY CSALÁDOK
NAPJA. A városban élő ke
resztény családok egész napos
rendezvénye.
* * *
17.45 Top film
A SZIKLA, am. akciófilm
JÓ SZÓRAKOZÁST
KÍVÁNUNK!

Trubicza Ágnes

ERDÉLYI
DALOK, TÁNCOK
a Jobbágytelki
Népi Együttes
műsora
a Művelődési
Központban
november 30-án
16 órától
Belépő: 100,- Ft

9

KÉTHETES
„ ú tifű m -o ttfu M

van

Festés, mázolás.

üdülése

Csak egy
telefon!

Gyula:
Visegrádi

Kibővített vezetőségi ülé
sen tájékoztatta támogatóit
Spindler Tibor, a Spindler Au
tósport Egyesület elnöke no
vember 17-én délután az
MKK-ban.
Az egyesület 14 licenees és
12 egyéb versenyzővel ren
delkezik. Az év legnagyobb
eredményének és az egyesület
elismerésének
tekinthető,
hogy az országos bajnoki
futamként szervezett Eszter
gom Rallye teljes magyar él
vonalat felsorakoztató mező
nye március 30-án első ízben
oroszlánja pályaszakaszon is
versenyezhetett. (A verseny
zők és a szakmai körök egybe-

ményes versenyzői.
Az elnök az 1997-es tervek
ismertetése során elmondta,
hogy nagy súlyt helyeznek az
egységes megjelenésre, a szer
vezettségre, és a versenyzői
fegyelemre, valamint a szpon
zorok igényének pontos kie
légítésére. Mindez csak erős
csapatmunkával érhető el, s
ez az alapja az eredményeentrikus versenyzésnek is!
A tervek között szerepel
egy aszfalt sprint verseny a
Profi parkolóban, a III. osztá
lyú Bajnoki Rallye verseny
megrendezése, s a már szoká
sos versenyek mellett sor
kerül egy nemzetközi részt-

Mczó'örs:

362-404

Bükfürdő:
Szilvásvárad:
Pécs:

Huber Henrik

l

Fürst S. u. 13.

\

TOURIST
KISBÉR,
KOSSUTH U. 21

7

Itt On is
hirdethetett volna! |

i
----------------------------------------1
SZÜLŐK,
N AGYSZÜLŐK
FIG YELE M !
Idén is éljenek a lehető
séggel, vegyék igénybe az
MKK
TÉLAPÓ SZOLGÁLATÁT
Szerezzenek örömet
gyermekeiknek,
unokáiknak, hívják házhoz
a TÉLAPÓT
december 5-én és 6-án!

Kívánságra video
felvétel készíté
sét is vállaljuk.
Bővebb
felvilá
gosítást
személyesen
az MKK
informá
ciójában, vagy
a 360-652-es
telefonszámon
lehet kérni.

A GASZTRONÓMIAI
KFT.
a Béke szálló éttermében
hangzó véleménye szerint az
egyesület tagjai áldozatos,
szakszerű munkájának kö
szönhetően a rallye legjobban
rendezett pályaszakasza volt
a miénk!)
Több ezer városlakónak
jelentett kellemes szórako
zást, izgalmas sportélményt
az egyesület által rendezett
Arai Kupa, az Autós Ügyessé
gi Verseny és a Családi Ve
télkedő, a Mini Rallye, vagy a
Kék Fény Kupa.
A legeredményesebb ver
senyzőjük a Rallye I-es
Dibusz László és navigátora ,
Thenke Bertalan. Valamennyi
versenyzőjük tisztességesen
helytállt, az ifj. SpindlerKlausz páros a következő sze
zont magasabb osztályban
kezdheti.
Az egyesületen belül a
Szénási házaspár külön csalá
di versenyt vívhat, hiszen
mindketten az egyesület ered

vevőkkel szervezett Veterán
Autó Találkozóra is.
Addig is februárban sport
bírói tanfolyamot szerveznek,
s minden hónapban klubestet
tartanak versenyzők, támo
gatók, érdeklődők részvé
telével az MKK-ban.
A tervek megvalósításához
kérte a szponzorok segítségét,
akik közül a jelenlévők ígé
retet is tettek az előző évi
eredmények alapján a Spind
ler Autósprint Egyesület
következő évi támogatására.
A találkozón sor került egy
városunkban mindeddig pél
da nélkül álló esetre is: nem
csak egy asztalhoz ült két
sportvezető, hanem együtt
működési megállapodást is
aláírtak!
A Spindler ASE és az
OTSC elnöke volt a két fősze
replő!

1996. december 7-én, 19 órakor tartja
hagyományőrző

Borbála-napi b á ljá t
Hangulatos zene, nyitótánc!
Belépőjegy vacsorával egybekötve: 600,- Ft
Tombola!
Mindenkit szeretettel várunk!

Olcsó szálláslehetőség a Béke szállón!

HUBER FESTÉKBO LT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
Trinát zom.f.

Szigetelólapéta

1 1 846,-

1 m 377,-

Trinát zom.f.
51

3976,-

Tapéta 10 m
399-800 Ft-ig

Trinát alapozó
5 1 3456,-

Várnamo ablakszigetelők

Fűrészporos tapéta
-András-

335-917 Ft-ig

Öblítők 4 1 274,-
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URUNK!, ha lehetséges
múljék el tőlünk e keserű pohár!
Az idén tavasszal megláto
gattam egy Budapesten élő
unokatestvéremet, aki a köl
csönös üdvözlés és találkozá
sunk első szokásos mondaniva
lója után nekem szegezte a kér
dést: “Igaz, hogy az oroszlányi
templomunkban végleg levet
ték az oltárképet?”
Fogalmam sem volt, kitől
hallhatta, mert évek óta nem
járt Oroszlányban; -azonban
nem csodálkoztam, engem is
meglepett, sőt megdöbbentett
és elszomorított, mikor meg
hallottam, hogy levették, mert
véleményem szerint ilyesmi,
mint Oroszlány-ófalu evangé
likus templomában megtör
tént, ilyen felháborító eset
sehol, Magyarország egyetlen
templomában sem történhetett
meg. Úgy éreztem magam,
amikor meghallottam, mint
akit fejbevógtak; ugyan ki volt
az őslakók közül az, aki ebbe
beleegyezett? Esetleg meg sem
kérdezték őket?
A templomot 1785-1787
között az oroszlányi evang.
gyülekezet saját anyagi, rész
ben fizikai erejéből építette fel.
Az oltárképet, mely 1792.
augusztus 15-én készült el, Kopátsi nevű győri festő munká
jaként, 1792. szeptember 11-én
tették fel az oltárra, és Jézust
ábrázolja a Getsemáné kertben
az alvó tanítványokkal, miköz
ben egy angyal a magasból
kelyhet nyújt felé. Jézus pedig
imádkozik: “Atyám! ha lehetsé
ges múljék el tőlem e pohár...”
(Máté evangéliuma 26.39.)
A templom építésekor, mi
előtt az oltárkép elkészült,

hogy a helye ne legyen üres,
egy fekete fa feszületet erő
sítettek a kép helyébe -melyet
talán oroszlányi mesterek ké
szítettek el -, mert a templom
ban 1786. augusztus 15-én
megtartották az első istentisz
teletet, és pár nap múlva az el
ső keresztelést. Mikor a kész
oltárképet meghozták, valószí
nűleg a feszület fölé erősítették
fel, és ez a feszület, mikor a
közelmúltban az oltárképet
restaurálás céljából levették,
eltűnt. Az oltárkép azonban
nem került vissza, mert az
illetékesek szerint a kereszt
volt az eredeti, mely az oltárral
együtt került az oroszlányi
evangélikus templomba, és
azért kell azt meghagyni.
Dr. Nitsch Á. J. 1910-ben
Majkról
írt munkájában:
Nepomuki Szent Jánosról ne
vezett Kamalduli Remete
ségnek Története, azt írja: “Az
oroszláni evangélikus templom
vásárolta meg a főoltárt, a szó
széket és az aranyos kapitéleket.” A könyv 54. oldalán az
oltárt ábrázoló kép (fotó) azon
ban a századfordulón lehetett
fényképezve, melyen természe
tesen “Jézus a Getsemáné
kertben a tanítványokkal és az
angyallal” látható, melyet a
laikus néző az oltárral egye
temben majki eredetűnek vél
het.
Holéczy Mihály: A majki
klastrom időnkben (Tud. gyűjt.
1826. évf. 31. old.) című mun
kájában megemlíti, hogy a kép
nem a zárda eredeti oltárképe,
“mert amennyiben az oltárkép
eredetileg valamelyik szentet -

főoltárról lévén szó, valószínű
leg a zárda védőszentjét, Nép.
Szt. Jánost -ábrázolta úgy azt
a protestáns templomban ter
mészetesen átcserélték“. Ho
léczy 1807 táján járt Majkon,
amikor még - 20 évvel a
felosztás után - sokan emlé
keztek a valódi tényállásra és
szóbeli közlésként hitelt ér
demlő adatok birtokába jutha
tott.
Megállapíthatjuk
tehát,
hogy sem a levett oltárkép,
sem az alatta lévő keresztmely átmeneti megoldásként
lett feltéve az oltárkép elké
szüléséig, nem lehetett a maj
ki kamalduli rendháztemplomának főoltáráról való, s így
nem kerülhetett onnan Orosz
lányra, ezért műemléki szem
pontból sem volt indokolt a le
vétele.
A levett oltárkép az orosz
lányi őslakók vallásos buz
galmából és akaratából készült
200 évvel ezelőtt, és az akkori
Magyarország nagyon sok 18.
század végén épült evangéli
kus templomának oltárképe
ábrázolja ezt a bibliai jelenetet,
mely utal a protestánsok - II.
József császár által 1781.
október 29-én közzétett: “türel
mi Rendelet” megjelenéséig átélt szenvedéseire, és ezt
tiszteletben kellett volna tar
tani.
Ha párhuzamot vonunk az
akkori események és a világ
mostani elembertelenedése, a
civilizációval járó rettenetes
környezetpusztítás, a nihiliz
mus és erőszak, a bálványimá
dás (PÉNZ!!!, mint az arany

borjú) terjedése között és az
összes emberi erények - mint a
munkaszeretet, szerénység,
könyörületesség, családiasság
stb. - elégtelenségére gondo
lunk, a bibliai idézet aktuáli
sabb, mint valaha!
V. B. I.

FESS 4 ^
v e g y iá r u

KERESKEDELM I
KFT.
OROSZLÁNY, TÁNCSICS
M. U. 87.
TEL.: 361-002, 364-482

A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Limit szintetikus
zománcfesték 1/1 830,Levis lux zománcfesték
0.75 1 805,Sadolin extra 0.75 748,Sadolin classic 0.75
1059,Titalux lazur 0.75 930,8 tekercses Crepto 194,Papírzsebkendő
100 db 69,Quvanto öblítő konc. 1/1
79,Tomi Kristály 3.6 kg
699,-

Papír,
nyomtatvány,
játék

EXPRESS FILMKIDOLGOZÁS

1 ÓRA ALATT!
OLVASÓ SZEMÜVEGEK KEDVEZŐ ÁRON
IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT
SOOTEfí’S ■ AHOL AZ ÖN PÉNZE
TÖBBET ÉR!

MI MÁR KÉSZÜLÜNK A
KARÁCSONYRA!
Karácsonyi üdvözlőlapok
Karácson yfadíszek
Játékok
1997-es naptárak
Nyomtatványok
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

KÉTHETES Oroszlányi független lap. Kiadja a MONTÁZS Marketing Iroda Bt. ISSN: 1218-4276
A Társaság vezetője és az alapító főszerkesztő: Molnár Ferenc. Levélcím: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Vezetője: Szabolcs András. Felelős szerkesztő: Wiesenmayer Zoltán.
Nyomda: a kiadó nyomdája, a MONTÁZS Nyomda (Oroszlány, Felsőtelep)
A Társaság és a nyomda vezetője; Somogyi Attila. Telefon: (34) 361-122/25-71
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Független közéleti lap.
INGYENES!

IV. évfi 21. 1996.12.06.

1996. december 3-án tar
tott rendkívüli ülésén döntött
arról, hogy hozzájárul a
Lengyel József Gimnázium
nak a Megyei Önkormányzat
tal való társulásos működ
tetéséhez. Ez az intézmény
tárgyi eszköz fejlesztését teszi

A résztvevők mintegy fele
hivatalból volt jelen. A lakos
ságot közvetlenül “zsebbe
nyúlóan” érintő kérdésekről,
a város fűtésenergia ellátásá
nak helyzetéről, a fejlesztés
lehetőségeiről volt szó.
Előtte Székely Antal pol
gármester bevezetőjében önkormányzati kérdésekről tájé
koztatta a résztvevőket.
A városban a lakások 50%a távfűtéses, de a díja magas.
A gáz remélhetően konkuren
ciát fog jelenteni az eddigi
monopolhelyzet megszünte
tésével.
Spitzner Csaba, a telepü
lési osztály vezetője elmond
ta, hogy a Központi Környe
zetvédelmi Alap a kapcsolt
energiaellátást támogatja. A
testület meghatározta, hogy a
város mely területén milyen
energiahordozót támogat, s az
1996. júniusi döntésével elfo
gadta a távhő gerincvezeték
továbbépítését és a lakások
fűtésének átállítását.
Az
ÉGÁZ
vállalkozói
alapon vállalta a gáz beve
zetését. Szoldatics úr a cég
képviseletében
elmondta,
hogy május 22-étől több la
kossági fórumot tartottak, s
azóta a Kecskédi úti lakótelep
és az Ipari Park üzembehe
lyezése megtörtént. Viszony
lag alacsony u jelentkezési

lehetővé.
A képviselők döntöttek
arról is, hogy a volt városi lőteret visszaigénylik az állam
tól, mely így újból sport- és
rendőrségi célokat szolgálhat
majd.

TAXI

Megjelenik havonta kétszer.

„Azért vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne.'
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A M
arosrásárheltji
Nemzeti Színit ás magyar

tagozataOroszlányon

Kimondhatatlan öröm töl
tött el, hogy a vásárhelyi
Szentgyörgyi István Színházművészeti Akadémia tanárá
val, a színház Szentgyörgyidíjas művészével, Ferenczy
Istvánnal lehettem együtt
röpke fél órát. A művész urat
természetesen azokról a gon
dokról faggattam, amelyek a
romániai magyar színjátszás
jelenét, jövőjét leginkább ag
gasztják.
-Művész úr, először is kö
szönöm, hogy egy beszélgetés
arány, még kevesebb azoknak
erejéig lapunk rendelkezésére
a száma, akik be is vezették a
állt. Vágjunk a dolgok köze
háztartásukba a gázt. Az öszpébe. Mit jelentett a ‘89-es for
szes befizetési arány 27%-os.
dulat az erdélyi magyar szín
Az eddig engedélyezett 38
játszás számára?
lakásból 35 üzembehelyezése
-Több szabadságot. Azt
megtörtént.
játszhatunk, amit akarunk. A
Reményét fejezte ki, hogy
cenzúra megszűnt. Ha addig a
decemberben még sokan fog
Színházművészeti Akadémiá
nak élni a kedvezményes befi
ra mind-össze egy lányt és két
zetési lehetőségekkel, mert
fiút vehettünk fel, ma már
ezt követően emelkedik a hoz
minimum hét hallgatóval in
zájárulási díj. 1997. október
dítunk évfolyamot. Azonkívül
15-ig teljeskörű szolgáltatást
rendezői szakunk, mely két
fognak biztosítani a városi
évenként indul, három vagy
fogyasztók számára.
négy fiatalt szűrt ki a jelen
tkezők közül. Az más kérdés,
hogy a hatalom nem támogat
Folytatás a 3. oldalon
ja a kultúrát, de hangsúlyo
zom, a román
színházak hely
■ u
zete sem jobb.
. ^tWdrOvu, o rfryu
Úgy tudom -min
den panasz elle
üunQfisi
^
'O uzd 't nére -, a magyarországi színművé
szet lényegesen
^
k ű f- fo u y
jobb anyagi körül
mények között lé
jo tü u A ,
_
i
tezhet, létezik.
-Milyen kapcsolat
~~£ÍL 'fe& X iiL f
A-tuS?
van
színházuk
magyar és román
tagozata közötti
-Az együttműkö
dés jó. Egy épü
Jlm
letben két szu
c-'"
1
verén intézmény

működik. Az más kérdés,
hogy a bevételek 80%-át mi
teljesítjük.
-Műsorpolitikájukat meny
nyiben érinti - és kérdésem az
egész romániai magyar szín
játszásra vonatkoztatom - a
bevételcentrikusság?
-Nézze, mi naivak marad
tunk. Lehet, sokan nem fog
nak megérteni. Mi nem pén
zért játszunk, mi hivatást tel
jesítünk. Természetesen igyekszünk a közönség igé
nyeit is kielégíteni, mert az
sem mindegy, hogy hányán
ülnek a nézőtéren. De hang
súlyozom, nem ez a felada
tunk. A pénz világa nem a mi
világunk. Egy színháznak
művészi tartása kell, hogy
legyen. Nekünk identitástu
datunk van. Nem akarunk
nemzetközivé válni. Ettől
nem leszünk más emberek.
Nem a látványszínház a mi
életünk. Hitem szerint a rea
lista színházból nő ki minden.
Ehhez kell szív, lélek. Nem
akarok előadás után üres
lélekkel kimenni a színpadról.
-Művész úr! Csodálatos
dolgokat mond. Ez az ars
poetica a fiatal művészgenerá
cióra is érvényes?
-Én csak a magam nevében
beszélek. De a Színházmű
vészeti A kadémián Csehov
által megfogalmazott hitval
lást tanítom: “Nem a hírnév,
nem a ragyogás a fő, nem az,
amiről én ábrándozom, ha
nem az, hogy tudjunk tűrni.
Tudd viselni a keresztet, és
higgy! Én hiszek, és már nem
fáj úgy, és ha hivatásomra
gondolok, már nem félek az
élettől.”
-Ehhez kívánok lelkierőt,
egészséget Önnek és az egész
erdélyi magyar színjátszás
nak.
Wie8enmaycr Zoltán
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Keleti György
országgyűlési képviselő úr részére
Oroszlány. 1996. november 12.
Tiszteit Keleti úr!
Kérem, hogy nagyon sürgősen válaszoljon lapunk alábbi
kérdéseire:
KÉRDÉSEK
1. Mit szól a Vértes Erőmű Rt. közgyűlésének 1996.
november 11-i, székhellyel kapcsolatos döntéséhez?
2. Tudta- e előre, s mennyi idővel ezt a döntést? Amikor rá
beszélte a város képviselő-testületét arra, hogy vonja viszsza a bírósági keresetet, tudta-e, hogy ez lesz a végered
mény?
3. Hogyan befolyásolja Ön szerint ez a helyzet Oroszlány
jövőjét? ,
4. A volt Tatabányai Energetikai Kft. dolgozói a rendkívüli
testületi ülés után többen azt hangoztatták, hogy ne örül
jenek korán az oroszlányiak, hiszen ez csak azért történhe
tett, mert Schalkhammer úr Bfelgiumban van. De hazajön,
s akkor úgyis más lesz a döntés! S igazuk lett? Mit szól eh
hez a beállításhoz?
5. Tudja-e, hogy az állami (APV) tulajdonú kisrészvénye
sek írásban utasítást kaptak a Tatabánya melletti sza
vazásra? Hogy a többi kisrészvényest is meggyőzték erről?
6. Hogyan értékelné a saját maga képviselői tevékenységét
ez ügyben? Minden megtehetőt megtett-e Ön annak ér
dekében, hogy a város ne vessze el ezt a játszmát?
7. Képes-e Ön miniszteri megbízása mellett hatékonyan
odafigyelni a választókerület érdekeire, vagy érdeksé
relmeire? Mit tervez ebben a helyzetben tenni Oroszlány
jövőjéért?
8. A helyi képviselők többen a lemondást, illetve a testület
feloszlatásának javaslatát fontolgatják, hiszen szerintük
aktívan asszisztáltak ahhoz, hogy a város jövőjét súlyosan
befolyásoló döntés megszülethetett. Önnek mi erről a
véleménye?
Tisztelettel: a KÉTHETES szerkesztősége

ŐSZINTE SAJNÁLATUNKRA VÁLASZ
MINDEDDIG NEM ÉRKEZETT!

1996* október 22-én megalakult
a N y ilv á n o s s á g Egyesület
O r o s z lá n y b a n
Célja: a polgárok és szer
vezetek összefogása annak
érdekében, hogy tevékenysé
gükkel elősegítsék Oroszlány
város polgárainak információ
val történő ellátását, a min
denkori helyi és központi hat
alom befolyásától mentes,
szabad, pártatlan helyi sajtó,
ill. más nyilvánossági forma
létrehozását, működtetését.
Az egyesület tagjai szellemi
alapot szolgáltatnak, s tevé
kenyen közreműködnek saját
területükön, valamint a város
közéletében a szabad, függet
len tájékoztatás megvalósí
tásában. Az egyesület és tag
jai véleményt nyilvánítanak a
várost és lakóit érintő, tudo
másukra jutott tényekkel,
tervekkel, eseményekkel kap
csolatban, valamint elősegí
tik, hogy mások ilyen véle
ménye nyilvánosságra jusson,
illetve fel is kérnek szakem
bereket véleményük nyilvá
nosságra hozatalára. Anyagi,
pénzügyi lehetőségek megte
remtésével •elősegíti, hogy a
városban minél többfajta saj
tótermék létezzen, létrejöj
jön, prosperáljon.
A városban megjelenő or
gánumok által elkövetett saj
tóetikai vétség vagy annak
gyanúja esetén véleményt al
kot az egyesület, s ezt nyilvá

nosságra hozza. Figyelemmel
kíséri a helyi sajtó tevékeny
ségét, különös tekintettel azokra, melyek közpénzt hasz
nálnak fel.
A tagok nyilvánosságra
hoznak minden olyan infor
mációt, amely a város és kör
nyéke jövőjével, lehetőségei
vel kapcsolatos, azt befolyá
solhatja. E kérdésekkel kap
csolatban minden lehetsé
gest megtesznek a város köz
véleménye figyelmének fel
keltésére. Egy-egy fontosnak
tartott téma esetén rendez
vényeket szerveznek annak
megvitatására.
Az egyesület tagjai a hónap
utolsó hétfőjén -december 30án- az MKK 124-es szobá
jában 15 és 18 óra között tar
tották első ülésüket, melynek
napirendjén Oroszlány város
és a VÉRT jövőbeni kapcsola
tának beható elemzése szere
pelt. Az egyesület alapító
tagjai: Barabás Mihály el
nök, Fehérdi. Csaba, Forgács
József, Gregus Istvánná, Gyuga Mihály, Jugovics József,
Kazi István, Kormos Ferenc,
Lázár Mózes, Molnár Ferenc
v.tag, Pilis Jenő, dr. Sunyovszki Károly, Szabolcs András
titkár, Schmídt József, Sztruhár András, Tóth Tihamér,
Wiesenmayer Zoltán.
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. F, a lap régi tulajdo
nosa búcsúcikket írt a novem
ber 23-i számban. Ennek
alapján szeretnék válaszolni a
cím kérdésére. Engedtessék
meg néhány idézet - kommen
tárokkal.
“Hazánk gazdasága romok
ban hever” - ez (.nemes egysze
rűséggel fogalmazva) nem
igaz.
“Egyre növelik az országos
és a helyi adóterheket” - egy
ilyen differenciálatlan állítás
a parlament által már elfoga
dott jövő évi adótáblák isme
retében (hogyan mondjam
személyeskedés nélkül?) eny
hén szólva félrevezető.

“Valamilyen oknál fogva
vezetőink közül csak az egyik
oldal volt hajlandó partner
lenni. A másik oldal - véle
ményem szerint nem minket,
szerkesztőket, hanem a város
lakóit - nem tekintette arra
méltónak, hogy szóba álljon
vele. Ennek eredménye vél
hetően ‘98-ban lesz látható.”
Tekintsünk el most attól,
hogy a rossz helyre tett gon
dolatjel miatt a mondat való
jában értelmetlen! Azzal se
törődjünk, hogy az alany és az
állítmány egyeztetését már az
általános iskola alsó tagoza
tában tanítják! (hja, az új
ságíráshoz nem csak toll
szükségeltetik!) Az állítás lé
nyege, lecsupaszítva: a követ
kező választásokon a szava
zók azért fognak elfordulni a
jelenlegi__többségtől, mert

“nem álltunk szóba” a KÉTHETES-sel. Lehet ezt úgy mi
nősíteni, hogy ne legyen be
csületsértés? Nem tűi nagy a
bolhának az elefántra szabott
mellény?
Ennyi talán elég is. A tulaj
donossal annak idején szóban
is közöltem: sajtószabadság
van, azt ír, amit akar. De ne
írja ki az újságra, hogy füg
getlen városi lap! Ha azt írta
volna, hogy ellenzéki, tiszta
lett volna a helyzet. Bizonnyal
többször szerepeltem volna
hasábjain.
Kíváncsian várom a továb
bi számokat.
A címben azért tettem zá
rójelbe az egyik t-betűt, hogy
kifejezzem a változásba vetett
reményemet.
Schmidt József

1996. november 25-e és
december 1-je közötti időben
12 esetben rendeltünk el nyo
mozást, ebből 9 esetben va
gyon elleni bűncselekmény
miatt.
Lopással okozott kár:
3.579.056 forint.
Rongálással okozott kár:
10.000 forint.
* * *
Az Oroszlányi Rendőrka
pitányság járőrei az elmúlt
héten 5 személyt fogtak el,
akiket bűncselekmény elkö
vetésén tetten értek lakossági
bejelentés és járőri intéz
kedés során.
* * *
Hatóságunk területén az
elmúlt heten közlekedési bal
eset nem történt.
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Hol volt, hol nem volt, de nem is
tudom miről beszélek, akarom mondani
írok, hiszen még ma is van, szóval volt,
van, egy Temetkezési Vállalat, melyet az
egyszerű rövidítés szempontjait figye
lembe véve nevezzünk csak tv-nek a me
sében.
Szóval, volt, van ez a bizonyos tv, ahol, mint általában a tv-knél leírni szo
kott, emberek dolgoztak, de hát hogyan
is lenne másként. Tették a dolgukat, hol
így, hol úgy, de azért igyekeztek becsület
tel boncolgatni az embereket. Egyszer
aztán híre jött a királyi udvarból, hogy át
kellene alakítani ezt a tv-t, mert hogy
igencsak sok pénzébe kerül a kancellá
riának, már nem működtethető tovább.
Nosza, törte fejét a sok tudós, de nem
igazán jutottak dűlőre, vajon hogyan is
kellene működtetni. Még maga a király
is tanácstalanul tárta szét kezét, ha a tv
boncnokai kérdezgetni kezdték. Teltek,
múltak az évek, mígnem egy nap híre
jött, hogy külhon megtámogatná a köz al
kalmazottainak létszámleépítését. Miért
kell megtámogatni? Hiszen a köz alkal
mazottainak ha felmondanak, biz’a jár a
végkielégítés és felmentés, mely szintén
igencsak megterheli a kancelláriát. A tv
dolgozói pedig közalkalmazottak voltak.
Nosza, össze is ültek a boncnokok, s
meg is tárgyalták, hogy éljenek a külhon
segítségével, szüntessenek meg minden
boncnoki munkakört, ha már úgyis
nyakukon van az átalakítás, legalább
ezzel segítenek a kancelláriának, hogy a
csengő hangú arany végkielégítéseket és
felmentéseket ne onnan kelljen fizetni.
Aztán, hiszen a temetkezési vállalatnak
azért üzemelni kell tovább, a főkórbonc
nok marad a királyi udvar alkalma
zásában, s a kisebb boncnokok pedig, ha
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kell, vállalkozóként boncolgatnak tovább,
egészen addig, míg ő királyi fensége és
udvartartása ki nem találja, milyen for
mában működjön tovább a tv. Lett is eb
ből hadd el hadd az udvarnál. Küldöttség
érkezett a tv-hez, hogy ne kapkodják el,
vonják vissza, hiszen hol van még az áta
lakítás. Alig hűlt ki a küldöttség helye,
máris postagalamb érkezett, melyben a
korábbi, még egyáltalán nem deres sza
káiba király izent a boncnokoknak: ne
tessék annyiban hagyni, tessék véghez
vinni, még tudós tanácsadót is javallott,
aki segít a bonyolult jogi ügyekben.
Gondoltak egyet, gondoltak kettőt a
boncnokok, s csak nem tágítottak. Miért
is tágítottak volna, hiszen a végkielégí
tésükből és felmentési aranyaikból épp
létre tudtak volna hozni egy társaságot,
mellyel az átalakítás után terveik sze
rint üzemeltették volna a tv-t. Igen ám,
de közben más is gondolt egyet, gondolt
kettőt. A királyi udvar következő ülésén
el is döntötték, hogy december 31-ével
megszüntetik a tv-t, s ezzel meggyor
sítják a már oly régóta áhított átala
kulást. Mindent alaposan megrágtak,
megtárgyaltak, csak az nem jutott senki
nek eszébe a tudósok közül, hogy a tv
megszüntetésével a boncnokok elesnek a
felmentési díjtól, csak a végkielégítés
marad, amely jó néhány boncnoknak
csak pár csengő aranyat jelent. Össze is
ült a boncnokok stábja, s meg is tárgyal
ta, hogy így biz’a nincs miből társaságot
alapítani, nincs mivel pályázni annak a
vállalatnak az üzemeltetésére, ahol egyébként több millió Ft értékű boncolga
tó eszközöket is ők maguk vásárolták
meg hosszú-hosszú évek alatt. Am ne
hogy azt higgye a kedves olvasó, hogy így
ment tönkre a Temetkezési Vállalat, ne
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hogy azt higgye, hogy nem akadt jelent
kező az üzemeltetésre! Akadt bizony!
Olyannyira akadt, hogy a királyi udvar
többségének rögtön meg is tetszett az ajánlata, s hamarjában meg is szavazták,
hogy ezután boncolgassanak ők. A kan
cellária pedig ezután is hosszú-hosszú
éveken keresztül fogja ugyanazokat a
csengő aranyakat fizetni, amit oly na
gyon sajnált a régi boncnokoktól, azzal a
különbséggel, hogy pár év múlva nem
lesz saját Temetkezési Vállalata.
S vajon mit gondol a kedves olvasó,
hogy a régi király, aki postagalambbal
izent, mindezt szó nélkül hagyta? Nem!
Valóban nem hagyta szó nélkül! A bonc
nokok felmentési aranyaira keményen
annyit mondott, hogy mellékes, most
már inkább a jövőről beszéljünk. Forrt is
a düh a boncnokokban, hogy neki talán
igen, neki talán mellékes, hiszen nem az
ő csengő aranyairól, s nem az ő Temet
kezési Vállalatáról, s vajon kinek a jövő
jéről van szó?! A régi, deres szakállárnak
egyáltalán nem nevezhető királyt hall
gatva pedig a boncnokok már végképp
nem értették, hogy akkor korábban mi
nek izengetett nekik!
Hiába dühöngtek azonban a boncno
kok, minden úgy történt, ahogyan a me
sében lenni szokott. Alig koppanó ara
nyaikat természetesen hamarosan meg
kapják, s próbaidőn bizonyíthatják, vajon
valóban alkalmasak-e a boncnoki munka
elvégzésére.
Kedves olvasó! Hogy mi a mesémből a
tanúság? Őszintén bevallom, nem tudom.
Ám bízom benne, hogy legalább a királyi
udvar tudja.
Itt a vége, fuss el véle...
fagyöngy

magyar film 100 éve
“Ne legyenek előítéleteik a
magyar filmmel szemben!” hangsúlyozta dr. Veres József
filmesztéta a Millecentenáriumi beszélgetések kereté
ben tartott előadáson, melyre
a Művelődési Központ szín
háztermében került sor.
A magyar film 100. szüle
tésnapját ünnepli az idén. Ér
demes visszatekinteni a kez
detekre.
A mozi szülőhazája Párizs.
Az első vetítés 1895-re datál
ható. Büszkén mondhatjuk:
Magyarország sem maradt le
a technikai vívmányok ki
használásában: 1896. június
13-án Budapesten már vetí
tettek filmet. A mozit akkor
még nem ismerték, kávéházi
előadások voltak.
Az első filmek ún. snitt
filmek voltak: rövid villaná

sok a mindennapi életből. Ma
talán szegényesnek tartanok
az akkori kínálatot, de gon
doljuk csak végig: a rádió az I.
világháborút követően vált a
háztartások részévé, a tv tö
meges elterjedése pedig a II.
világháborút követő évekre
esik. Tehát a XX. sz. küszöbén
a kezdetleges “snittek”-nek is
nagy nézőközönsége volt.
Az 1910-es években már
gyártottak ún. egész estés
filmeket, melyek megteltek
tartalommal, érdekességgel.
Bár az első “hangos pró
bálkozás” - Kék bálvány megbukott, a kronológiai sor
rendben következő “Hippolit a
lakáj” (1931) osztatlan sikert
aratott. A film fél évszázad
távlatából is élvezhető, szóra
koztató. Témája időtálló: Ha
bos Gyula a feltörekvő, magát

többnek mutatni akaró em
bert példázza, S ilyenek, bi
zony ma is vannak. A Hippolit
a lakáj elindította a magyar
film vonatát, s a vagonokban
gyűltek a vászonra szánt
anyagok. Sorolhatnám
a
nagyszem alkotásokat, de tán
ennyiből is érezzük: a rende
zők témákat dolgoztak fel - re
mek színészekkel.
Az emberek szerették a ma
gyar filmeket. A magyar filmi
par termékeny volt. Még a há
ború alatt is számos alkotás
készült. Pl. 1943-ban (hábo
rús év!) 53 filmet forgattak
Magyarországon. Ma ennek
kb. 1/4-e készül évente.
Az ‘50-es éveket a “miért
rosszak a magyar filmek?”
időszakának tekintik. Ennek
ellenére 1.5 millió ember nézi
meg a hazai alkotásokat, azaz

a felnőtt lakosság igen nagy
hányada. A ‘70-es évek máso
dik felétől beszélhetünk a mai
filmről. A technika fejlődése
addigra lehetővé tette új mű
fajok meghonosodását a filmi
parban: rajzfilm, animáció,
dokumentumfilm, játékfilm.
“Hogy mi jellemzi a magyar
filmipart? Ez azt hiszem, elég
jól átlátható” -mondta Veres
József. “A kultúrára szánt
pénz összezsugorodott, fogy a
közönség. Ez sajnálatos, szo
morú folyamat. Ezért kérem
önöket arra, ne csak legyintsenek, ha azt olvassák az új
ságban, hogy magyar film lesz
a tv-ben. A fejlődéshez ugyan
is nem csak pénzre van szük
ség, hanem tehetségre, gondo
latra, s megfelelő lég-körre,
melyben alkotni lehet és
érdemes.”
Lovasi. Andrea
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bobrosztáV József kiállítása Oroszlányon
Oroszlány városról az első
riportregény 1964-ben jelent
meg, melynek címe: “Város
született”.
Ebben a könyvben olvas
hatjuk azokat a terveket és el
képzeléseket, melyek megva
lósításra vártak. A “jövő váro
sa” című fejezetben arról tá
jékoztatják az olvasót, hogy
majd felépül az új művelődési
ház, mely korszerű és célsze
rű intézmény lesz. “Lesz helye
színháznak, klubnak, könyv
tárnak, kiállításnak...”
Ez a terv valóra vált. és
1974-től az intézményben
évente 10-12 kiállítást ren
deznek.
November 22-én 17 órakor
került sor Dobroszláv József
festőművész kiállítására. A
megnyitójára sok látogató ér
kezett nemcsak a városból,
hanem a környező községek
ből, jöttek érdeklődők Buda
pestről, Sopronból, Tatából és
a Dunántúl több városából.
A kiállítás megnyitóján je
len volt a festőművész, akit
dr. Lux András megnyitóbe

szédében köszöntött és bemu
tatta Dobroszláv József festő
művészt, eddigi életútját,
munkásságát.
A közönség ismerősként fo
gadta a művészt, hisz édes
apjának, Dobroszláv Lajos
festőművésznek volt önálló
kiállítása és kollektív
tárlatokon is láthat
ták alkotásait.
Igényesen kivi
telezett,
színes
prospektusban a
művész
őszintén
vall önmagáról.
1932-ben
született
Felsőgallán, tatai gimnázium
ban érettségizett és Buda
pesten elvégezte a műszaki
egyetemet, s építészmérnöki
diplomát szerzett. A műszaki
tanulmányok és a mérnöki
hivatás mellett a képzőművé
szet is mindig jelen volt éle
tében.
A prospektusban így szól
gyermek- és ifjúkoráról: “A
rajzolás, festés gyermekko
romban ösztönösen kibonta
kozó szenvedélyét, ez irányú

Aranka néni. cigányasz iszony volt. Apró kis viskóban ||
lakott, de a belső helyiséget
úgy hívta, hegy “ház”. A ház i;§
fehérre volt meszelve, a köze
pén egy nagyon fekete színű
asztal állt, mellette két deszkaszék. Ezek
nem. festve voltak, hanem az idő múlásától,
és a rárakódott füsttől lettek ilyen sötétek. A
falon volt a hegedű felakasztva, ami olyan
tiszteletben volt tartva, mint hívőknél a Bib
lia. Aranka néni nyári, estéken hegedűit..
Olyan szépen, olyan vágyakozva szólt, a
hangszer, mintha a gazdája tényleg a messzi
India után sóvárogna. A családja körülülte,
és csendben hallgatta a muzsikát.
Aranka néni. jósolni is tudott.. Nem is a tu
dománya volt nagy, inkább a fürge járása,
és a jó megfigyelőképessége avatta őt jóssá.
Meg a nagy élettapasztalata.
Sok szoknyát hordott, magán. A legfelső
szoknya virágos volt és földig ért. Ez alatt,
volt még három színes, és a végén egy fehér
alsószoknya, amit a Gyepes tiszta vízében
szokott egy keményfa deszkán kisikálni. A
gyerekek azt mondták, egy kővel sikálja a
ruhákat, pedig az egy házi főzésű mosószap
pan volt, amit. akkor kapott Bartánétól,
amikor annak a tehene felfúvódott. A Cifra
annyit legelt, a zöld lucernából, hogy a két.
horpasza kigömbölyödött, mint. a labda.
Bartáné csak jajgatott, szerencse, hogy
Aranka néni éppen arra járt. Elkezdte ke
mény, csontos öklével dagasztani a tehén két
horpaszát, hol. jobbról, hol balról, míg közel
egy órai munka után a j ó fejőstehén böfögni,
majd kérődzni kezdett, és életben maradt.
Ezért kapott Aranka néni. két darab szap
pant, és egy kis bábakakast.. Jósolni is egy
csirkéért vagy pár darab tojásért szokott.

adottságomat és igényemet minden bizonnyal- festőmű
vész-rajztanár édesapámtól
örököltem. Az ő képzőművé
szeti munkássága sokáig ha
tott rám, de az évek múlásá
val fokozatosan elkezdtem a
“magam útját” járni. Dr.
Lux András ünnepi
megnyitójában tá
jékoztatta a hall
gatóságot az akvarell festészet
múltjáról, jele
néről: “a tiszta akvarell a világos szí
nek és a lágyan egy
másba omló tónusok mű
vészete.”
Az akvarell művészet már
virágzik az egyiptomiak ko
rában, papirusztekercseiket
akvarellel díszítették. Dr. Lux
András megnyitójában el
mondja, hogy a XIX. század
ban vonul be az akvarell a
magyar festőművészetbe. E
műfajnak kitűnő mesterei
Barabás Miklós, Ziczy Mihály,
id. Makó Károly, Székely
Bertalan és Lócz Károly.

Dobroszláv József az akvarelltechnikát érzi hozzá leg
közelebb állónak és legkife
jezőbb közlési eszköznek.
1974-től tagja a Művészeti
Alapnak és 25 éve kizárólag a
festészetnek szenteli életét.
Budapesten 6 alkalommal,
valamint az ország sok váro
sában és községben volt kiál
lítása. Külföldön is voltak
kollektív és egyéni tárlatai
Menhis (USA), London, Oslo,
Helsinki.
A kiállítás megnyitója al
kalmával dr. Lux András né
met és szlovák nyelven is kö
szöntötte és tájékoztatta a
hallgatóságot Dobroszláv Jó
zsef munkásságáról. A közön
ség őszinte elismeréssel fo
gadta ezt a figyelmességet.
A bemutatott alkotásokról
is lehetne részletesen írni, de
ezt bízzuk a közönségre.
A művész így köszönti a lá
togatókat: "... elintéztem vala
mit: csokorba összegyűjtött
élményeimet szeretettel nyúj
tom át a kortársnak és az
utókor emberének.”
____________________ £______

haragudott. rá, talán a
múltkori jóslás jutott a fülébe,
most. meg a liba is, ez mégis
csak sok. És éppen a sátorlap
akkor csúszott, szét. özvegy
Kissné vállán, amikor belép
tek az őrsparancsnokhoz. így kiborult a ku
korica és a liba is az iroda közepére.
Am brus, az őrsparancsnok, aki jó ember
volt., rögtön átlátta a helyzetet,, ami olyan
komikus volt, hogy alig tudta megőrizni ko
molyságát., megkérdezte: Mi járatban, aszszonyok ?
Özvegy Kissné hangosan elmondta a liba
történetét., de a kukoricára nem tudott ma
gyarázatot adni.
Aranka néni, minek kellett, magának az a
liba? -kérdezte Ambrus.
Parancsnok úr, az unokám holnap vonul
be Csabára katonának, és nem akartam,
hogy mindjárt éhezzen a gyerek. Ezt na
gyon halkan mondta.
Ambrüs összefonta a karját a mellén, és
azt mondta: Jegyzőkönyvet, veszünk fel.
A gépírókisasszony nagy csodálkozására
ezt diktálta: Kesző Aranka egy libát talált,
aminek nem volt feje. Figyelmeztetem, ha
legközelebb ilyet lel, hagyja ott., és m i kinyo
mozzuk, hogy hová lett. a feje. Özvegy Kissnét figyelmeztetem.. És most egy percig nézte
a kukoricacsöveket.. -Máskor ne hagyja őri
zetlenül. a libáit. Most pedig mindenki, szed
je, ami az övé, és menjen haza.
Mivel özvegy Kissné a kukoricákért nyúlt,
Aranka néni természetesnek vette, hogy a
liba az övé, és nagyon fürgén kifordult vele
az a jtón “A jó Isten áldja meg” köszönéssel,
ami. valószínűleg csak Ambrusnak szólt..

Aranka néni libát lopott
Néha kapott egy kis avas szalonnát, is.
Megjósolta a széles utcai Erzsikének, ha
az eperfa árnyéka húsz lépés lesz, akkor
menjen utánanézni., m er re já r az ura. Kö
vesse az eperfa árnyékát.. Hát., mit ad Isten,
pont az özvegy Kissné kapujáig ért. az ár
nyék.
Egy könnyű kis hajnali zápor után
Aranka néni arra gondolt, hogy kimegy a
legelőre, egy pár gombát, hátha talál. Öz
vegy Kissné meg arra gondolt, hogy kihajt
ja a libát a legelőre, meg arr a is gondolt,
hogy kapkod egy pár csővel a legelőt körül
vevő kukoricásból, amíg a libák legelnek.
Fogta a sátorlap darabot., ebbe szokta a gi.ztgazt hazahordani a hátán, meg azt, ami
került bele.
Aranka néni már csak a libákat látta.
Olyan hirtelen döntött, hogy később magá
nak sem tudott rá magyarázatot, adni.. Egy
pillanat, alatt ráterült, a sok szoknya a leg
szebb libára, és mire onnan kikeveredett, a
feje már nem volt a nyakán, sőt, a feje he
lyére apró virágmintás szoknya volt szorít
va, úgy vergődött.
Ekkor lépett, ki a kukoricásból, özvegy
Kissné. Végtelen kiabálásba kezdett.. Hogy
őt meglopták, mit. tett. Aranka az ő libájával,
és feljelenti most mindjárt. Hogy mi lesz a
kukoricacsövekkel., erre most. nem is gon
dolt. Mellettük elfért még a liba is, a hátára
kötötte. Mivel jóval erősebb volt., és maga
sabb, megkapta a kis cigány-asszonyt és
vonszolta az őrsparancsnokságra. Nagyon

Diószegi Gábornv
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Folytatás az 1. oldalról

Balázs Józsefné a Fürst
Sándor utcából kérdezte, hogy
a fűtés korszerűsítését miért
nem oldhatja meg egy kon
vektor beállításával?
A polgármester úr elmond
ta, hogy az önkormányzatnak
nincs támogatási lehetősége a
gázbevezetés esetén. Nyuga
ton a legolcsóbb fűtést a távhő
jelenti, nálunk még olcsóbb a
gáz.
Szoldatics úr még hozzá
tette, hogy egy ‘92-es rendelet
megnehezítette a 2-nél több
szintes épületekben a konvek
torok elhelyezését. Amennyi
ben az egy felszállóágon la
kók valamennyien vállalják
az átállást, az nagyjából azo
nos a távhőkiépítés költsé
geivel. Az előtanulmányokra
azonban az EGAZ költeni
nem tud.
Szénási Mihály a Takács
Imre úti sorházak gázra tör
ténő átállítását kérte.
Szoldatics úr elmondta,
hogy az önkormányzati egyez
tetés után vállalják, hogy
1997. október 15-ig biztosítani
fogják a gázszolgáltatást a
Takács Imre úti és a Hunyadi
úti sorházak lakóinak is. Már
december hónapban fogadják
a befizetést és az itt lakók
részére márciusig biztosítják
a jelenlegi kedvezményeket.
Fidrich Tibor elismerte,
hogy eddig korrekt módon
minden ígéretét teljesítette az
ÉGÁZ. Úgy véli, hogy a Szé
chenyi úti házakba is bekap
csolható a gáz, s végül kérte a
szolgáltatót, hogy az irodában
mindenkor szakemberek ülje
nek, hozzá nem értők ne te
reljék zsákutcába az érdeklő
dőket.
Szoldatics úr válaszában
elmondta, hogy komoly öszszegeket fektetett be az
ÉGÁZ, a jelenlegi befizetési
összeg tízszeresére volt szük
ség eddig. Vannak területek,
amelyekre vonatkozóan nem
tudnak azonnal nyilatkozni,
gazdasági számításokra és né
ha elhúzódó egyeztetésekre is
szükség van.
Kontschán Jenő, a TÁVHŐ
Kft. igazgatója tájékoztatójá
ban elmondta, hogy a távhő
energia mérhető, korszerű

mérőműszerek kerültek beé
pítésre a hőközpontban, s a
felhasználóknak is lehető
ségük van a modem eszközök
segítségével a fogyasztás sza
bályozására. Elkészültek a
bővítési tervek, 1800 város
központi, többszintes lakásról
van szó. A lakók pénzügyi le
hetőségei behatároltak, a
megvalósítás lassú lesz. 46
ezer forint a lakásonkénti rá
csatlakozási díj, amely összeg
nagyjából azonos a gázbekö
tés árával. A lakások önálló
rácsatlakozást kapnak, önál
lóan mérhető a fogyasztásuk.
(Díjhátralék esetén ki is kap
csolható a fogyasztó a szolgál
tatásból!)
Erre az energiahordozóra a
belső szerelésekre is pályázati
támogatás igényelhető. A távhőhálózat bővülése előnyös a
meglévő fogyasztóknak is,
hiszen több fogyasztó között
oszlik meg az általános költ
ség. A VÉRT-tel folynak az ár
tárgyalások, várhatóan ‘96-os
szinten marad a hőár, s csak
az alapdíj 5%-os emelésével
kell számolnunk. A meglévő
árkülönbség a többi energiahordozóhoz viszonyítva már
jövőre csökkenni fog, rövid időn belül kiegyenlítődik,
hoszzabb távon pedig nálunk
is a távhő lesz a legolcsóbb fű
tés.
Nagy János Rákóczi úti la
kos elmondta, hogy a lakókö
zösségük most korszerűsíti a
fűtést. Hol, ki, miként igé
nyelhet támogatást erre a cél
ra? Miért nem a fűtési szezon
kezdetétől a végéig mérik a
fűtést?
Spitzner Csaba válaszában
két támogatási lehetőséget
ismertetett. A környezetvédel
mi támogatás önkormányza
toknak, gazdasági egységek
nek szól. A szabályozható ra
diátorszelepek beépítését a
lakosság részére a Távfűté
sért Alapítvány támogatja.
Kontschán úr úgy véli,
hogy a korszerűsítést vállaló
lakók 30-35%-os alapítványi
támogatásra és 3-5 éves meg
térülésre számíthatnak.
A TÁVHŐ Kft. elszámolási
rendje jelenleg gazdasági évre
vonatkozik, másképp nehéz
lenne 2 év között határvona
lat húzni. Jövőre már 3 vari

ációt kínálnak: havi, negyed
éves, és féléves mérést, szám
lázást. Az új számítógépes
program most készül, 1997.
július 1-jétől használható.
Szőrösné
megkérdezte,
hogy a Táncsics Mihály úton
lehet-e távhőre átállni?
Kontschán úr válaszából
megtudhattuk, hogy tech
nikai akadálya nincs, a veze
ték a házak előtt megy el.
Nyáron a képújságban hir
detve kerestek olyan referen
cia épületet, amelynek vala
mennyi lakásában mintaként
alakítanák ki a fűtési rend
szert, a lakót csak a saját la
káson belüli kiépítés terhelné.
Mindössze 3 ház jelentkezett,
de a lakók egymás között nem
tudtak dönteni a közös átál
lásról (pl. az erőműi dolgozó
nem kívánja megszüntetni a
kedvezményes villanyfűtését).
A szolgáltató a lakossági meg
egyezést, összefogást nem
tudja helyettesíteni.
Bacsáné szóvá tette, hogy a
mérőampullán áprilistól októ
berig csaknem annyi a párol
gás, mint a fűtési szezonban.
Miért nem egy szezont mér
nek? Az infláció miatt mit ér
1 évvel később a megtaka
rítás?
Kontschán úr szerint az
épület egészére a havi szám
lázás is elképzelhető. Tavaly a
kemény tél miatt mindenki
többet fogyasztott, mint amennyi havi előleget fizetett.
A mérőampullát csak 1 évben
egyszer cserélik. Ez a mérő a
Kft. területe, velük kellene
megegyezni.
Pásztor Túrák József hoz
zászólásában nem tartottakorrektnek Kontschán úr kér
désekre adott válaszait. Nem
érti, hogy miért kellett előre 9
nap pótfűtési díjelőleget fi
zetni, s hogyan jöhetett ki a
napi 150 Ft-os összeg, amikor
a tényleges mérés szerint az
energiafelhasználás napi 6080 Ft között volt. A leolvasás 1
USD alkalmanként, havi
számlázás esetén ez egyrészt
költségnövekedést eredmé
nyez, másrészt a TÁVHŐ Kft.
tömbönként számlázna, a la
kók pedig egymás között vi
tatkozhatnának, hogy ki men
nyit fizessen.
Kontschán Jenő válaszá

ban utalt arra, hogy az idei 15
napos pótfűtés többe fog ke
rülni. A Kft.-nek egyenlőre
nincs szerződése külön-külön
minden lakóval. A közös kép
viselő tudja ellenőrizni, hogy
a tömbnek van-e túlfizetése,
vagy túlfogyasztása.
Zsebők úr tájékoztatójának
egyik kifejezett célja volt,
hogy javítsa a VERT eddigi
negatív megítélését. A terve
zett távhőfejlesztés többlethőigénye technikai akadá
lyokba nem ütközik. A
TÁVHŐ Kft.-vei kölcsönösen
előnyös, kiszámítható szerző
déses kapcsolatra van szük
ség. Az erőmű a piacot hoszszú távon is meg kívánja tar
tani.
Az állam ma különböző
képpen ismeri el az ún. elfo
gadott költségeket az erő
műnél és a privatizált szolgál
tatóknál. Ez a gyakorlat csak
kritikával illethető!
Zsebők úr tájékoztatója
után Székely Antal polgármester szünetet rendelt el. A
szünetet követő “egyebek” na
pirendi pont keretében Ba
logh képviselő úr felolvasta a
Falu Hagyományőrző és Kul
turális Egyesület vezetősé
gének tető- és homlokzat fel
újítást igényelő levelét, majd
a polgármester megköszönte
az érdeklődést és a szakem
berek tájékoztatóját, s az
összejövetelt bezárta.
Sz.A.

A KÉTHETES szer- I
kesztőségi üléseit a
továbbiakban a Mű
velődési Központ és
Könyvtár 113-as szo
bájában tartja hétfői
napokon 17 órától.
December 9-től vár
juk a szerkesztőség
munkájában részt
venni kívánó olva
sóinkat, leendő mun
katársainkat.
:!: :)í * *. * * =1=

Címünk:
2840 Oroszlány
Főtéri.
» 361-801
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KERESZTYÉN CSALÁDOK
NAPJA VÁROSUNKBAN
“Boldog vagyok, mert Jé
zus szeret” jelmondat szere-pelt a virágfüzérrel díszített
plakáton és szórólapokon,
amivel a város négy felekezete (a baptista, evangélikus,
katolikus és református) hív
ta a családokat a Művelődési
Központba november 30-án.
Mivel városunkban ilyen
jellegű rendezvény még nem
volt, az első összejövetelen,
amelyen a programot összeál
lítottuk, nem tudtuk, mennyi
résztvevőre számíthatunk,
így a kamaraterembe tervez
tük a közös rendezvényt. A
130 szék már 10 óra előtt ke
vésnek bizonyult, így a kisebb
gyerekek elöl, a földön foglal
tak helyet, a felnőttek pedig
körben álltak. Több mint 200
ember gyűlt össze, ebből 150
gyerek. Örömmel tapasztal
tuk, hogy az emberek igénylik
és érdeklődnek az olyan ren
dezvény iránt, ahol a szeretet
és az együttlét mellett, a kö
zéppontban Jézus van.
Á rendezvény házigazdája
Sugár Tamás református lel
kész volt, aki ismertette a nap
programját. Felesége, Márti,
aki szintén lelkész, Gál Do
monkos segédletével éneket
tanított a jelenlévőkkel, első
ként a jelmondatként szerep
lő “Boldog vagyok, mert Jézus
szeret” című éneket. Az elő
ször még bátortalan éneklés
hamarosan szép, egységes
zengésű dalként szállt a nyi
tott ablakokon és ajtókon ki
felé.
Az éneklés után Molnár
József evangélikus lelkész
tartott rövid áhítatot.
A katolikus ifjúság adventi
műsorát követte a hittanos
gyermekek bemutatkozása. A
piciny gyermekektől a kama
szokig, mind sugárzó arccal,
lelkesen énekelték és játszot
ták az ún. “mutogatós” ke
resztyén énekeket (amelybe
nem egyszer a nézőközönség
is bekapcsolódott), és adtak
elő bibliai jeleneteket. A mű
sor alatt is jöttek, egyre jöttek
az érdeklődők, így a fehér asz
talra felkészített szendvicsek,
sütemények, üdítők az első
szünetben, a szeretetvendégség ideje alatt majdnem telje
sen elfogytak.
Fél egykor a felnőttek és a
gyerekek külön váltak, ill.
szerettük volna, de sok szülő
is a gyermekeknek szervezett
manuális foglalkozáson, dal-,

tánctanuláson vett részt. Es
itt ismét megmutatkozott a
kishitűségünk, hisz a kb. 80
gyerekre szabott foglalkoz
tatás kevésnek bizonyult. Volt
itt sógyurmából készített an
gyalka, állatfigura, amit mikróban ki is égettek, dióhéjba
öntött gyertya, fűszertartó ba
bakészítés, karácsonyi üdvöz
lőlap, mézeskalács díszítés és
sok-sok más egyéb foglalkoz
tatás, amiben nagy szerepet
vállaltak a városunkban mű
ködő keresztyén fiatalok kö
zösségének tagjai. Az ének és
zsidótánc tanítását Sztruhár
Dóra, a zeneiskola tanárnője
és Gál Domonkos vezette. A
hangulat és a lelkesedés
mindkét teremben, a szűkös
nek bizonyult hely ellenére is
felemelő volt. Közben a kama
rateremben az érdeklődő fel
nőttek részére a négy feleke
zet vezetői ismertették a gyü
lekezetük tevékenységét. 13
órától dr. Németh Dávid
református lelkész “A házas
ság tisztasága a keresztyén
családokban” című előadását
hallhatták.
Mivel a vártnál jóval több
gyerek volt, így az előkészített
anyagok hamar elfogytak és a
gyerekek türelme is kezdett
fogytán lenni, Edit óvó néni ügyesen terelte őket össze és
folytatták a közös éneklést.
Mi, rendezők úgy döntöt
tünk, hogy érdemes elhagyni
a betervezett második előa
dást és vetélkedőt, hisz a gye
rekek érdeke azt kívánta,
hogy minél előbb jöjjön a beí
gért Mikulás. így a 3 “angyal
ka” hívására meg is érkezett
és jutott mindenkinek a zsák
jából, a szaloncukorból.
Az elmaradt programot
majd jövőre bepótoljuk!
Ez a rendezvény világossá
tette számunkra, hogy a keresztyénségnek, a hívő élet
nek két oldala van: egy egé
szen magánjellegű és egy egé
szen nyilvános.
Keresztyénnek lenni min
denkinek személyes, belső
ügye, de ugyanakkor adósak
vagyunk a világnak a Jézus
ról való bizonyságtétellel. Re
méljük, hogy ez a nap nem
csak halló fülekre, hanem ér
ző szívekre is talált, és ha
csak egy-egy kis csírát sike
rült a szívekben létrehozni,
már elmondhatjuk, nem volt
hiába, amit tettünk!
Cznc

r n t ijií É s n z
E S 2 T E R I}r á Y m í
A törökök végleges kiűzése
után sok változás következett
be a felszabadult területek
birtokviszonyában. így volt ez
környékünkön, a Közép-Dunántúlon is. A magyar főurak,
a birtokos nemesség egy része
császár- és királybű, kisebb
hányaduk Habsburg-ellenes
küzdelemre szervezkedett a
köznéppel. Határozottan töre
kedtek a nemzeti független
ség kivívására a társadalmi
fejlődés és a haladás érdeké
ben. Ezért szembekerültek a
Habsburg hatalommal, ez ve
zetett később a kuruc küzdel
mekhez, amelyet II. Rákóczi
Ferenc erdélyi fejedelem ve
zetett.
Az Eszterházy család tag
jai közül is volt, aki II. Rá
kóczi Ferenc oldalán harcolt.
Az 1717-ben a császári tulaj
donban lévő Tata-Gesztesi
uradalmat Krapff József hadi
tanácsos kapta meg. Krapffék
Bécsben éltek és nem tö
rődtek az uradalom dolgaival.
1727-ben Krapffék eladták az
uradalmat gróf Eszterházy
Józsefnek, benne Majkot is.
Eszterházy 1733-ban elaján
dékozta Majkot a kamalduli
szerzeteseknek. Ok 1782-ig
voltak birtokosai Majkpusztának. A szerzetesrendet II.
József ekkor feloszlatta és
Majk a Kincstár tulajdona
lett.
A Kincstár bérlőknek adta
át Majkot és 1806-ig van a
bérlők birtokában. 1806-ban
gróf Eszterházy Károly meg
vette Majkpusztát a Kincs
1
I

MILYEN
MAGYARORSZÁGOT
SZERETNÉNK?
Beke Kata, Mezei András,
Kopácsi Sándor és Zámbó
Kornél részvételével ér véget
a millecentenáriumi. beszél
getés-sorozat 1996. decem
ber 11-én -Árpád napján17 órakor az MKK-ban.
A TIT, a Majki Népfőiskolái
Társaság és a Művelődési
Központ ezúton is tisztelet
tel meghívja az ingyenes
rendezvényre a város érdek
lődő lakosságát.
Mondja el mindenki, hogy
milyen Magyarországot sze
retnénk!

tártól, de ő is haszonbérbe
adta. 182,8-ban gróf Eszter
házy Miklós János családi
megegyezés alapján lett TataGesztes-Csákvár birtokosává,
így Majk tulajdonosa is ő volt.
A tata-gesztes-c3ákvári
uradalom általában egy kéz
ben vagy két Eszterházy
testvér birtokában volt. 1856ban gróf Eszterházy Miklós
János elhunyt, így az urada
lom teljhatalmú birtokosa fia,
gróf Eszterházy Móric Miklós
lett. Ő 1890-ben bekövetke
zett haláláig tulajdonosa volt
az uradalomnak, benne Majkpusztának is.
A birtokot gróf Eszterházy
Miklós Móric hitbizományként vehette át, ő kemény
kézzel irányította az uradal
mat. A kor modern gazdál
kodási formáit honosította
meg birtokain, így Majkon is.
A halál 1925-ben ragadta el.
Az uradalom irányításának
feladata fiára, gróf Eszter
házy Móricra szállt. A majki
birtokot gazdasági intézőkkel
irányíttatta, mivel ő felelős
politikai tevékenységet foly
tatott. A főrendiház örökös
tagjaként rövid ideig volt mi
niszterelnök, majd népjóléti
és munkaügyi miniszter is.
1951-ben a grófi családot Hort
községbe telepítik ki Heves
megyébe. 1952-ben állami
tulajdonba került Majk is,
ezzel megszűnt az Eszterházyak 150 éves birtoktulaj
donjoga e területen.
Kulcsár Emil Miklós

“

I
Is

November 29-én az MDF \
helyi szervezete meghfvá- \
sára városunkba látogatott i
dr. Boross Péter exminisz- ]
terelnök.
Mintegy 100 főnyi hallga
tósága előtt részletes kriti
káját adta a kormányzatiműködésnek, ismertette a
parlamenti munkát, s azzal \
kapcsolatban a pártja által \
elfoglalt álláspontokat.
Szólt egy hárompárti jobb
oldali koalíció választási
esélyeiről is.
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A MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR
DECEMBER HAVI
PROGRAMJAI

AZ OROSZLÁNYI ORBTEL KFT.
PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ OROSZLÁNYI TELEVÍZIÓ
FŐSZERKESZTŐI ÁLLÁSÁNAK
1997. JANUÁR 1-JÉTŐL TÖRTÉNŐ
BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
-felsőfokú végzettség
-szakirányú szakképesítés
-legalább 3 éves vezetői és
szakmai gyakorlat
Bérezés: megegyezés szerint
Pályázni a társaság Oroszlány,
Rákóczi F. u. 78. szám alatti címére,
írásban lehet.
A pályázatnak a pályázó
szakmai önéletrajzát tartalmaznia kell.
A pályázat benyújtási határideje a hirdetés
megjelenésétől számított 8 nap.
Személyes meghallgatásról, ill. a pályázat
elbírálásáról írásban értesítjük.

6- án 14.00 HAGYMÁCSKA 17- én 16 óra Nyugdíjas ér
ingyenes bábműsor gyerme telmiségi klub karácsonyi év
keknek
záró összejövetele
7- én 15 órától Majki Nép 17.45 TOP film HÁROM
főiskolái Társaság népfőis TESTŐR AFRIKÁBAN szí
kolái napja
nes magyar kalandfilm
17.45 TOP film TWISTER 18- án 16 óra városi nyugdíjas
színes amerikai katasztró klub karácsonyi évzáró össze
fafilm
jövetele
10- én 17.45 KÁBELBARÁT 20- án 17 óra MINDENKI
KARÁCSONYA ünnepi aján
színes amerikai filmvígjáték
11- én Millecentenáriumi be dékműsor a Városi Vörösszélgetések befejező előadá kereszt, Szociális Szolgálat,
sa MILYEN MAGYAROR Városi nyugdíjas klub és a
Művelődési
Központ
és
SZÁGOT SZERETNÉNK?
Meghívott vendégek: Beke Könyvtár közös szervezésé
Kata, Kopácsi Sándor, Mezei ben
András, Zámbó Kornél
21- én 16 óra Nagycsaládosok
19.00 KOLDUSOPERA szín klubjának karácsonyi össze
házi előadás az Orsújfalui jövetele
Színjátszókor előadásában
17.45 TOP film A BÖLCSEK
13- án 14.00 Napközis mozi
KÖVÉRE színes, szinkro
TÉLAPU színes, szinkroni nizált amerikai filmvígjáték
zált amerikai családfilm
'24-én SZABADNAPOS BA
14- én 9-11-ig ALKOTÓHÁZ BA színes, szinkronizált
karácsonyi ajándékkószítés a amerikai filmvígjáték
nyugdíjas értelmiségi klub 28-án TOP film HETEDIK
szervezésében
(SEVEN) színes amerikai
17.45 TOP film HÁRMAN A thriller 18 éven felülieknek!
PÁCBAN színes amerikai
filmvígjáték
J ó szórakozást kívánunk!

HUBER F E S T É K B Ő L !
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
Trillát zom.f.
1 1 846,-

Várnamo ablak- szigetelőik

Trillát zom.f.
51 3976.-

Öblítők 4 1274,-

Trinát alapozó
51 3456,-

Knauf kültéri
fagyálló járólap ragasztó
1184,-

Fűrészporos tapéta
335-917 Ft-ig
Tapéta 10 m
399-800 Ft-ig

Csak egy
telefon!

362-404

Oroszlány
Fürst S. u. 13.

#%

Könyvklinika!
Fogyjon le most, kérdezze hogy!
® 3 8 3 -0 3 0

r g

j

Könyvkötészetünk
könyveit helyrehozza!

Hozzánk érdemes
betérni!
OROSZLÁNY

®

Huber Henrik

^

Mielőtt könyve lapokra
hullna, mielőtt ezért
bosszankodna, hozza el
hozzánk, megjavítjuk.
■■■■.■ - ..... ■

MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY
Felsőtelep
Ef361-122/25-71
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Színes, egy- és többszínű
céges levélpapírok,
borítékok,
nyomtatványok gyártása.
Rövid határidővel
1997. évi kártyanaptárak készítése.

A KÉTHETES c. újság IV. évf. 20. V.B.I. cikkéhez
Igazán dicséretes dolog,
hogy V.B.I. ilyen nagy figyel
met szentel az oroszlánja
evangélikus templomnak. Di
cséretes az is, amilyen gon
dossággal gyűjtötte össze az
adatokat a templom eredeté
ről, történetéről. Cikkéből
azonban kitűnik, nem látogat
ja. Másodkézből tud a jelen
ről.
Nem ír arról -ezt hiányo
lom -, hogy mi, késői utódok a
szétlőtt tornyot és tetőt újjá
építettük a háború után. Ta
taroztuk kívül-belül többször
is. Pótoltuk az ágyúba öntött
harangot. A lepusztult paróki
át újraépítettük. Villamosí
tottuk a harangokat. Újraépí
tettük a szétrombolt orgonát.
Mindezt az akkor már elsze
gényített két tucat paraszt
család anyagi áldozatvál
lalásával és kétkezi munkájá
val. Csekély anyagi támoga
tást egy-egy nagyobb munká
hoz az Országos Evangélikus
Egyháztól kaptunk ugyan, de
a nagyobb részt mindig ne
künk, apáinknak kellett elő
teremteni. Erre kötelezett ez
az őseink által épített gyönyö
rű barokk templom.
1993-95-re az oltár és a
faragott szobrokkal díszített
szószék tatarozását tűztük
célul. E munkák már művészi

kivitelezést igényeltek. Ehhez
az Országos Műemlékfelügye
lőség irányítására és anyagi
segítségére is szükség volt. A
gyülekezet vezetése az ő véle
ményüket fogadta el anyagi
segítséggel együtt, azt a hatá
rozott szándékot támogatva,
hogy az eredeti, festett ke
reszt maradjon a fő helyen. Az
olajfestmény -melynek művé
szi értéke csekély, ennek elle
nére ragaszkodunk hozzá -egy
oldalfalon kapott elhelyezést,
így nem takarja el a keresztet.
Szó sincs tehát arról, hogy a
Getsemáné kerti Jézus képet
“végleg levették” volna.
Vitatható és vitattuk is,
mi a helyes. Én magam is a
régi megszokott elhelyezést
tartottam jónak. A többség
nek ez az egyszerű kereszt
tetszett, mivel ez jobban kife
jezi a protestáns egyház puri
tánságát.
Azért vitatkozom V.B.I.vel, mivel túlzásnak tartom
cikke kifejezését, mely “Ma
gyarországon példátlanul fel
háborító” esetnek bélyegzi a
gyülekezet döntését a kép
elhelyezéséről.
Van még tennivalónk.
Most épül a gyülekezeti ház,
melyben az ifjúsági munka és
az énekkai- előkészítő munká
ja folyik majd. A torony óráját

S M te tt
EXPRESS FILMKIDOLGOZÁS

is szeretnénk működőképessé
tenni. Erre már kaptunk is
nagyobb adományt.
Ennek ellenére belátha
tatlan távolságra van még a
megvalósítás.
Ehhez kérjük V.B.I. és
még sok jószándékú ember se
gítségét.
Kazi Istvánné

w
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|
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Urunk!, ha lehetséges
múljék el tőlünk e keserű
pohár! c. előző számunk
ban megjelent cikkbe saj
nálatos módon értelemza
varó sajtóhiba került. A
pontos szöveg a következő:
“Mikor a kész oltárképet
meghozták, valószínűleg a
feszület fölé erősítették fel,
és ez a feszület, mikor a
közelmúltban az oltárképet
restaurálás céljából levet
ték, ELŐTŰNT.”
A szerző és megtévesztett
olvasóink szíves elnézését
kérjük!

• V/

MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY

O R O S Z L Á N Y , T Á N C S IC S
M. V. 87.
TEL.: 361-002, 364-482

NÁLUNK AZ ÁRAK
CSÖKKENNEK!
A FESS DISZKONT
ÚJ ÁRAJÁNLATA:
Limit szintetikus
zománcfesték 1/1 830,Levis lux zománcfesték
0.75 1 712,Sadolin classic 0.75 928,Sadolin extra 0.75 661,Titalux lazur 0.75 930,Papírzsebkendő
100 db 69,Quanto öblítő konc. 0,25
79,Dosia mosópor 2 kg 398,Perlux 3.6 kg 799,-

játék

nyomtatvány*

1 ÓRA ALATT!
OLVASÓSZEMÜVEGEK KEDVEZŐ ÁRON
IGAZOLVÁNYKÉP 3 PERC ALATT
SOOTER’S■ AHOLAZ ÓNPÉNZE

MI MÁR KÉSZÜLÜNK A
KARÁCSONYRA!
Karácsonyi üdvözlőlapok
Karácsonyfadíszek
Játékok
1997-es naptárak
Nyomtatványok

TÖBBET ÉR!

V Á R J U K K E D V E S V Á S Á R L Ó IN K A T!
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Ezt a kérdést tették fel Oroszlány pol
gárainak december 11-én a Művelődési
Központ kamaratermében fogadott ven
dégeink: Kopácsi Sándor, Beke Kata, Me
zei András és Zámbó Kornél a Millecentenáriumi beszélgetéssorozat záró ren
dezvényén.
Mezei András bevezetőjében utalt ar
ra, hogy a rendszerváltás idején tele vol
tunk reményekkel, a szebb és jobb jövőt
illetően. Olyan Magyarországot szeret
tünk volna, amelynek van egy kreatív
kormánya, amely képes arra, hogy révbe
vezesse az ország gazdasági életének
megfeneklett hajóját. Azt ígérték, hogy
jobb lesz a polgárságnak, hogy nem lesz
kiszolgáltatottság, félelem, fenyegetett
ség, hogy megszűnik a diktatúra, felszá
molják a monolitikus társadalmat, és
megszületik a demokrácia.
Vajon lábra tud-e állni még Ma

gyarország? Vajon képesek leszünk-e ön
erőnkből rendezni az országunk gazdasá
gi életét?
Kopácsi Sándor közgazdász Tirol pél
dájára utalt, amikor ezt mondta: „Tirol
gazdasági helyzete is a mélyponton volt,
mégis talpra tudott állni. Nem külföldi
gazdasági példák után szaladt, nem maj
molta más országok gazdasági módszere
it, hanem számot vetett a saját földrajzi
és természet adta lehetőségeivel, és meg
teremtette a maga sajátosan tiroli gaz
dasági életét. Tirol megmaradt Tirolnak
és nem kötelezte el magát egyetlen más
idegen hatalomnak sem. Magyarország
is akkor cselekedne helyesen, ha polgárai
nem követnének sem angol, sem ame
rikai, sem japán gazdasági mintákat, ha
nem számot vetne saját országának föld
rajzi és természeti adottságaival és le
hetőségeivel, s a múlt tapasztalataiból

okulva, kézbe venné saját sorsának irá
nyítását. Megalkotná a saját gazdasági
normáit, amelyekbe nem tűrne semmi
féle külföldi, idegen manipulációt, vagy
beleszólást. Természetesen mindez nem
zárja ki annak szükségességét, hogy a
magyar üzletemberek és közgazdászok,
valamint műszaki szakemberei ne is
merjék a külföldi piaci, pénzügyi és gaz
dasági életet. Ellenkezőleg!”
Beke Kata arra igyekszik ösztönzést
adni, hogy egyénenként fedezze fel a ma
gyar nép, ami körülötte, a hazájában tör
ténik. Megegyeznek-e a törvények a ma
gyar nép érdekeivel, az egyén és a kö
zösség igazságérzetével? A törvények a
nép érdekeit védik-e, vagy kiszolgáltat
ják a „kisembert”? „Én egy jókedvű Ma
gyarországot szeretnék.”- mondja Beke
Kata és így folytatja: „Vajon én jókedvű
vaffyok-e?“
Folytatás a 2. oldalon

DÍJEMELÉSEK, S A NEMZETKÖZI
MUNKÁSOSZTÁLY
Az Oroszlányi Művelődési
Központ adott helyt az Ad
venti Népdalköri Találkozó
nak december 1-jén.
A karácsony az európai
kultúra legfőbb ünnepe. Az
advent e szent ünnepre való
készülődést jelenti. A város
ban hagyománnyá vált, hogy
az egyházi év kezdetén, ad
vent első napján dalestet
rendeznek.
“Örvendetes, hogy
az amatőr művésze
ti tevékenységnek
hódolók köre ma
napság ismét bővül,
egyre többen kapnak
kedvet és fektetnek
munkát abba, hogy máso
kat saját művészetükkel meg
örvendeztessenek.” -mondotta
Székely Antal polgármester
nyitóbeszédében.
Az idei program keretében
mintegy 20 népi együttes szó
rakoztatta a közönséget. A
dalkörök repertoárjában sze
repeltek vidám népdalok
-harmonikával, citerával kí

sérve, s természetesen kará
csonyi énekek. “Mennyből az
angyal”, “Csendes éj”, s szá
mos, Jézus születését és di
csőítését zengő nóta csendült
fel nemcsak magyar, de szlo
vák és német nyelven is. A
tiszta, szívből szóló hangok
skálája, s a díszlet -kará
csonyfa, adventi koszorúk,
gyertyafény- ünnepélyes
hangulatot varázsol
tak a színházterem
be. Lélekben már
elkezdtük a készü
lődést
december
Környéről, Várgesztesről,
Tatabányáról, Mogyorósbá
nyáról, Kesztölcről, Szőnyből
érkezett szereplők szeretettel,
odaadással énekeltek, magas
szintű felkészültségről téve
bizonyosságot.
Az est dr. Barsi Ernő ve
zényletével közös énekléssel
zárult.
Lovasi Andrea

G yorsjelen tés a lép viselő-testü let
1 9 9 6 . decem ber 1 7 -i ü léséről
Nyugodtan mondhatjuk,
hogy ez egy sima, nyugodt,
gyors testületi ülés volt. Az
elején ugyan volt némi purparlé dr. Sunyovszki és
Schmidt képviselők között a
VERT székhelyével kapcso
latos ügyben, amely arról
szólt, hogy ugyanott tart-e az
ügy, mint az előző testületi
ülésen, de aztán ez is elsi
mult.
A polgármester szerint jól
áll a város szénája e szem
pontból, mert a januári VERT
közgyűlésen vissza fogják állí
tani az oroszlányi székhelyet.
Az 1996-os költségvetést is
simán módosították, csak
Varga János méltatlankodott
azért, hogy más adatokat
küldtek ki előzetesen, s mást
kell most elfogadniuk.
A temetői díjak emelése
kapcsán elhangzott, hogy a
temetőt üzemeltető Libitina

Kft. többször magasabb tari
fát állapított meg azokkal
szemben, akik nem ővelük intéztették
hozzátartozójuk
gyászszertartását, s e gyakor
lat ellen intézkedés történt.
Az előterjesztést a testület
elfogadta, így a sírhelydíjak
átlagosan 100%-kal emelked
nek január 1-jétől, de van olyan, pl. a gyermeksírhely, ami ötszörösére.!
A szemétszállítás díj eme
lése napirend ürügyén Balogh
képviselő részletesen elemez
te közgazdasági szempontból
az infláció és devalváció jelen
ségét, s a kormányok ezzel
kapcsolatos természetét, vi
selkedését, majd visszatérő
en szólította meg az OTTO Rt.
vezetőjét azért, hogy egy idős
asszony részére díjelengedést
kérjen, mondván, hogy né
hány száz forint mit számít
egy ilyen nagy cégnek!
Folytatás a 2. oldalon

KETHETES

LiS?
Folytatás az 1. oldalról

Ha nem, akkor miért nem?
Megtettem-e mindent ennek
érdekében?
Egyénekből áll egy ország
népe, és egyéneken múlik egy
ország sorsa.” Fél attól, hogy
társadalmi robbanást szül a
jelenlegi, egyre súlyosbodó
gazdasági válság, amelynek
minden terhét a magyar nép
cipeli. Jelen oktatási rendsze
rünk is a gazdagokat szolgál
ja.
Átvettük az angol érettségi
rendszert, amelyek kizárják a
magyar iskolai hagyomá
nyokat. Belenyugodhatunk-e
mindezekbe? Hová lesznek a
magyar sajátosságaink, ha
engedjük, hogy ismét idegen
érdekek szabályozzák az
életünket?
Hozzászólásra bíztatni sen
kit nem kellett, mert így is ke
vésnek bizonyult a megvita
tásra szoruló problémákra
fordítható idő. Szinte egymás
tól vették át a szót a jelen
lévők.

Hun Béla hozzászólásában
panaszolja, hogy anyagilag fedezhetetlenek az egyetemi és
főiskolai tandíjak, mert nin
csenek arányban a jövedel
mekkel.
Molnár Ferencné igazság
talannak érzi az özvegyi
nyugdíjak megítélését, me
lyek során figyelmen kívül
hagyják azt a tényt, hogy dőlgozott-e, munkaviszonyban
állt-e, és fizette-e a társada
lombiztosítást.
Vass Józsefné mindannyi
unk szívéből szólt, értelmes,
irodalmi szépségű, hatalmas
igazságokkal terhes hozzá
szólásában:
Bűn-e az, ha mindent
elhisz, amivel félrevezetik
azok, akik önző érdekeik
érvényesítésének
céljából,
hogy beválasszák őket a hata
lomba, jobb életet ígérnek az
állampolgároknak?
Vajon az állampolgárok
bűne-e, hogy elhitték jóhi
szeműen az ígéreteket? Avagy
azok bűne-e, akik elhitették
velük választási programjuk-

DÍJEMELÉSEK, S A NEMZETKÖZI
MUNKÁSOSZTÁLY
G yorsjelen tés a kép viselő-testü let
1 9 9 6 . cJecember 1 7 -i ülésérő l
Dr. Sunyovszki e napirendi
ponttal kapcsolatban kifogá
solta, hogy hátrányosan kü
lönböztetik meg a vállalkozá
sokat az intézményekkel
szemben, a polgármester sze
rint viszont igazságos szemétszállítási díjakat belátható
időn belül úgysem lehet kia
lakítani, s az intézmények
nagy része pl. nyáron nem is
üzemel.
Dr. Sunyovszki a városi
közszolgáltatásokkal kapcso
latban javasolta, hogy végez
tessenek közvéleménj'-kutatást, mi a város véleménye ezekről (távhő, szemétszállí
tás, uszoda stb.).
Végül is az előterjesztés
nek megfelelően megemelték
a szemétszállítási díjat laká
sonként 238 Ft-ról 307 Ft-ra.
Természetesen az intézményi
és közületi díjakat is mege
melték.
Az uszodával kapcsolatos
előterjesztést is elfogadta a
testület, amiben szerepel az

is, hogy meg kell vizsgálni az
épület állapotát, s el kell ha
tározni hosszabb távra az
üzemeltetés módját.
Ezután a képviselők meg
tervezték jövő évi munká
jukat, majd áttértek a városi
ünnepségek tervére. E téma
kör kapcsán Balogh György, a
Kisgazdapárt képviselője ki
fejtette, hogy “a nemzetközi
munkásosztály ünnepét” nem
lehet kihagyni a városi hiva
talos ünnepségek sorából! E
felvetéshez Schmidt József
csatlakozott
a
baloldali
(MSZP, Munkáspárt) koalíció
nevében, bár ő csak az ünnep
támogatását javasolta, s nem
hivatalos városi ünneppé
nyilvánítását.
A testületi ülés nyilvános
részének végén kérdéseket,
interpellációkat tárgyaltak, a
zárt ülésen pedig egyedi ál
lamigazgatási ügyek felleb
bezéseivel foglalkoztak.
hf

bán mindazt a sok jót, ame
lyekre már megválasztásuk
után emlékezni sem akarnak?
A naiv állampolgár hittel
hitte Antal József ígéreteit,
hitt a Bokros-csomag ország
javító jóindulatában.
Amikor szembesültünk a
valósággal, megint csak csa
lódtunk.
Vagyunk annyira intelli
gensek, hogy belátjuk az or
szág bajait, és megértjük ne
hézségeit.
Mi nagyon toleránsak
vagyunk, mert velünk mindig
csak beláttattak.
Beláttuk a szocializmus
építésének nehézségeit, és
engedelmesen vártunk, amikor vezetőink elhitették
velünk, hogy milyen jó lesz
majd számunkra a szocializ
mus. Nem lett.
Új vezetőinktől megértet
tük, hogy előző szocialista
vezetőink zátonyra futtatták
az ország gazdaságának ha
jóját, és türelemmel vártuk,
hogy az új rendszer új kor
mányának országjobbító ígé
retei megvalósulnak. Bíztunk
a magunk választotta veze
tőinkben, hogy valóban az
ország érdekeit szolgálják,
alázattal, önzetlenül, igaz
hazafisággal. Ugyanúgy csa
lódtunk, mint az előző rend
szer vezetőiben.
Hogyan tiszteljük így a ve
zetőinket?
S lehet-e a társadalmat
boldogítani a társadalom elle
nében? Európa és a világ
tisztelte a magyar népet, mert
a magyarnak volt erkölcsi
tartása. „Kis nép, de nagy
nemzet!- mondták nálunk
1849 után.
De ma hol itt az erkölcs?
Beszélhetünk-e erkölcsről
abban az országban, ahol az
emberek természet adta jo
gait megvonja az állam?
Ahol csillagászati összege
ket fizetnek ki egyes embe
reknek sikedíjként, egy olyan
ország pénztárcájából, amely
külföldi kölcsönökből ten
gődik, s a kölcsönöknek
kamatait kamatostól fizetteti
meg a kispénzű dolgozókkal,
és a nyugdíjasokkal?
Hol van ott erkölcs, ahol a
szegény emberek a kukákból
kotorásszák össze a minden
napi kenyerüket?
Ahol kábítószert árulnak

az iskolásoknak?
Hol az erkölcs ott, ahol az
ország népe rabigában gör
nyed?
Hol van a munka tisz
tessége, becsülete ott, ahol az
emberektől megtagadják a
kenyérkeresethez való jogát?
A félelem megüli a lelkeket.
„Retteg a szegénytől a gazdag,
s a gazdagtól fél a szegény.” A
valóságban, a mindennapok
ban ma a „szegénytől fél a sze
gény” S erre még József Attila
sem gondolhatott.
Mi nem ilyen Magyarországot szeretnénk!
Olyan Magyarországot sze
retnénk- már nem ma
gunknak, hanem az uno
káinknak-, ahol az Alkotmány
nem írott malaszt, ahol a ha
talom a nép javát szolgálja,
ahol megvalósul a nemzet
egysége, ahol van szociális
biztonság, az ország polgárai
érzik az otthon védettségét!”
Mezei András zárszavában
a következőket mondta:
„Mi ide nem lejöttünk,
hanem eljöttünk. Mi csupán
író emberek vagyunk, akik
ugyanúgy szenvedjük a jelen
legi helyzetet, mint önök.
Maguk számon kérhetik a
választott
képviselőiktől,
hogy mit tettek az önök ér
dekében és mit valósítottak
meg a választási programjuk
ígéreteiből. Önök tehetnek
azért, hogy ide féljenek eljön
ni a link alakok.
Merjék feltenni a legkénye
sebb kérdéseket, és merjék
számon kérni az ígéreteket!
Oroszlány
gondolkodni
tudó emberei tehetnek azért,
hogy ide felelősséggel jöj
jenek, akik ígéretekkel jön
nek.
Ehhez kívánok önöknek
sok sikert, és jó egészséget.”
Trubicza Ágnes

KÉTHETES
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1.-Mikor a szerkesztőbizottság elnöke közölte, milyen tartalmú 2.-A cikk megjelenése utáni napokban vetítették a „Zenekar ját
levél érkezett hozzá, azzal a kikötéssel, hogy abban a számban szik tovább“ című filmet, s ebben a retrovírus nem éppen ember
nem lehet reagálni az írásra, egy Voltaire idézettel válaszoltam: séges felfedezője tesz egy kijelentést: „Csak egyenrangúakkal haj
Nem értek egyet vele, de mindent megteszek azért, hogy m.ódja landó tárgyalni." Mire a járványkutató így válaszolt: „Istenen
kívül van ilyen?"
legyen elmondania véleményét.

Nem csak olvasói levél S. J.-nek!
Az alábbi levelet nem én írtam, úgy adták át nekem, de írója
kikötötte, neve nem szerepelhet, mert ismerve S. J.-t, ugyancsak
utánanyúlna. (Én ezt másképpen fogalmaznám!) Mivel tartom a
Az előző számban megje
lent félig hasonló című írásra
reagálok.
Olvasása egyik ámulatból
a másikba ejtett.
Meglepetésként ért az a
tény, hogy egyáltalán e lap
hasábjain olvashatom írását.
A KÉTHETES fennállása óta
ez nem gyakran fordult elő.
Úgy látszik, bár lehet hogy ez
csak látszat, igyekezett siet
ve, elsőként kifejezni örömét a
tulajdonosváltás miatt.
Sietve, nem tagadva meg
önmagát, érvek helyett stíluselemzésbe kezdett. Mintha
Grétsy László tv műsorára
emlékeztetett volna: „Álljunk
meg egy szóra!”. Tényleg:
Álljunk meg egy-két szóra.
„Az ország gazdasága

fentebb leírtakat,
szerkesztem be!

így a nevem alatt megjelenő írásba

Miért nem szeret(t)em S. J-t?
romokban hever” írja a bú
csúzó főszerkesztő. Hajdani
nyelvművelő és filozófus
képviselőnk ismerősen csengő
politikai választ adott: NEM
IGAZ!
Nem cáfol, nem érvel, nem
száll vitába, csupán nemes (?)
egyszerűséggel tagad.
„Egyre növelik a helyi és
országos adóterheket.” írja a
lapalapító. Nyelvészünk fél
revezetőnek találja az állítást.
Arról már nem beszél, hogy
például önkormányzati szin
ten ki is emelte fel a kezét a
helyi adók emelésénél úgy,
hogy egyik képviselőtársának
azt az állítását, miszerint az

oroszlányi vállalkozók tisztes
ségtelenek, nem utasította
vissza. (Igaz más képviselők
is elsiklottak e kijelentés fe
lett. A vállalkozók nem!) S. J.
nem cáfol, adót szavaz!
Utolsó okfejtésére és dur
va megjegyzésére, miszerint
„Hja, az újságíráshoz nem
csak toll szükségeltetik!” csak
egy idézetem lehet:
„Intelligensek,
tartok
tőletek, inkább csak kívül
vörös a retek."
A független lapból ön
szerint ellenzéki lap lett. Én
ezt nem érzékeltem. De ha
mégis, erről Ön és elv-társai
tehetnek. Többet kellett volna

a lapban szerepelni, írásokat
közlésre leadni. Ámbár ha az
elmúlt évek számait végig
böngészi valaki, az ön elv
barátai szerepeltek a legtöb
bet e lapban!
Magam viszont a testületi
ülések közvetítését várom
kíváncsian. A címben én is
azért tettem zárójelbe az
egyik t betűt, hogy kifejezzem
a változásba vetett reménye
met. Igaz ez csak 1998-ban
következhet be. Addig is egy
Szophoklésznak tulajdonított
idézettel zárom írásom:
"Gőggel teli ajkon a nagy
szavak
Nagy romlásra vezetnek,
Józanná nem tesz csak a vénség.”
Vagy mégsem? (Ez költői kérdés.)

A politikai hatalomhoz való közelségünket annak teljesítménye határozta meg s e teljesítmény a lakosság körében nem talált elismerésre
„Ami pedig a kormány-pártokhoz való
közelségünkre vonatkozik: a mi közel
ségünk a koalíciós kormányhoz és a két
koalíciós párthoz olyan, ahogyan ez a lap
ból kiderül: nagyjából teljesítményükhöz
igazodik. A testületek szintjén és egyéni
leg is. Ez a teljesítmény pedig a ma
gyarországi közvéleménykutató intézetek
szerint nem talál nagy elismerésre a
lakosság körében. „
A fenti részletet szintén nem én
írtam, s nem is valamely konzervatív,
jobboldali vagy ellenzéki újság, hanem
az önökhöz egyébként egyesek szerint oly
közel álló NÉPSZABADSÁG (!) (1996.
december 2., 4. oldal,), mégpedig a
szerkesztőség véleményét kifejtő írás
ban.

A Népfőiskolái Társaság
1996. december 12-én megtar
totta az év utolsó összejövete
lét.
Első napirendi pontként
Szabolcs András javasolta a
rendkívüli közgyűlés meg
tartását, melynek indoka az
alapszabály módosítása. Elő
terjesztésében tájékoztatta a
társaság tagjait arról, hogy
lehetőség van a KÉTHETES
független közéleti lap 1997.

Ezek után, már csak azt várom, hogy
a NÉPSZABADSÁGOT is indexre teszik
az elv-társak.
Várom, hogy S. J. megismerkedik az
1997-es adó és Tb. szabályozással és ezek
ismeretében írja majd le, hogy hazudok.
Mert ezek ismerete nélkül ilyent leírni
vissza száll az írójára.
Tudja-e a személyemet becsmérlő úr,
hogy összessségében mennyi kereset
kiegészítés miatt vállalkozásba fogott
vállalkozónak kell visszadania iparát,
mert a parlament meggondolatlan
törvényt hozott? Tudja-e milyen terheket
raktak jövőre a vállalkozásokra, csak
azért, hogy az állami cégek által be nem
fizetett, illetve a felelőtlenül elherdált

Tb. pénzeket pótolni tudják? Tudja-e
miről írt? Szerintem nem! Csak az indu
lata vezérelte, mert olyannak lett bemu
tatva az MSZP vezérelte vezetés, ami
lyennek az emberek látják.
Elhibázott döntések hozóinak, végre
hajtóinak. A terhek növelőinek, pazarló,
felelőtlen gazdaságpolitikát folytatók
nak.
Várom, hogy a VÉRT és a TABAX 2,4
milliárd forintos ügyletéről mikor és
miként számol be S. J. a szocialista párt
önkormányzati
frakcióvezetője,
a
Nyilvánosságért Egyesület alapító tagja.
Molnár Ferenc
búcsúzó alapító felelős szerkesztő

TUDÓSÍTÁS
A MAJKI NÉPFŐISKOLÁRÓL
január 1-jétől történő át
vételére.
A társaság tagjai kér
déseket tettek fel ez ügyben.
Szabolcs András kimerítő vá
laszokat adott, majd a tagok
két tartózkodással elfogadták
az újság átvételét.
Ezután került sor az alap

szabály módosítására és an
nak elfogadására.
A Társaság összejövete
lének további programjai a
szórakozást szolgálták. Sor
került egy kis hangulatos Mi
kulás-napi ünnepségre a ta
gok gyerekeinek részére. A
gyerekek nagy örömmel fo

gadták az ajándékokat.
A felnőttek vidám vetélke
dőn vettek részt, ahol tréfás
ügyességi feladatokat oldot
tak meg mindannyiunk de
rültségére. A hangulat foko
zásaként beszélgetéssel, ze
nével, tánccal búcsúztak el
egymástól erre az évre.
Kívánunk nekik nagyon
boldog karácsonyt és vidám óév búcsúztatót.
Sasvári Gábor

1 Szerda

Ú jév. Fruzsina

2 Csütörtök Á bel

17 Péntek

A ntal, Antónia

18 Szom bat

Piroska

1 Szom bat
2 Vasárnap

Ignác

17 H étfő

Donát

Karolina, A ida

18 Kedd

Bernadett
Zsuzsanna

3 Péntek

G enonéva

19 Vasárnap

Sára, M árió

3 Hétfő

Balázs

19 Szerda

4 Szom bat

Titusz, Leona

20 H étfő

Fábián, Sebestyén

4 Kedd

Ráhel, C senge

20 Csütörtök Aladár, Á lm os

5 Vasárnap

Sim on

21 Kedd

Á gn es

5 Szerda

Á gota , Ingrid

21 Péntek

Eleonóra

6 Hétfő

B oldizsár

22 Szerda

V in ce, Artúr

6 Csütörtök D orottya, D óra

22 Szom bat

G erzson

7 Kedd

Attila, R am óna

23 Csütörtök Emerencia

7 Péntek

T ó d or, R ó m e ó

23 Vasárnap

A lfréd

8 Szerda

G y ön g yvér

24 Péntek

8 Szom bat

Aranka

24 Hétfő

Mátyás

9 Csütörtök Marcell
10 Péntek

Melánia

11 Szom bat

Tim ót

25 Szom bat

Pál

9 Vasárnap

A b ig é l, A le x

25 Kedd

Géza

26 Vasárnap

Vanda, Paula

10 Hétfő

Elvira

26 Szerda

Edina

Á gota

27 Hétfő

A ngelika

11 Kedd

Bertold, Marietta

27 Csütörtök Á k os, Bátor

12 Vasárnap

Ernő

28 Kedd

Karola, K ároly

12 Szerda

Lídia, Lívia

28 Péntek

13 Hétfő

Veronika

29 Szerda

A dél

13 Csütörtök Ella, Linda

14 Kedd

B ódog

30 Csütörtök Martina, Gerda

14 Péntek

Bálint, Valentin

15 Szerda

Lóránt, Loránd

31 Péntek

15 Szom bat

K o lo s , G eorgina

16 Vasárnap

Julianna, Lilla

M arcella

16 Csütörtök Gusztáv

Elemér

M ÁRCIUS
1 Szom bat

A lbin

17 Hétfő

Gertrúd, Patrik

1 Kedd

H ugó

2 Vasárnap

Lujza

18 K edd

Sándor, Ede

2 Szerda

Áron

3 Hétfő

Kornélia

19 Szerda

Bánk, J ó zs e f

3 Csütörtök Buda, Richárd

4 Kedd

Kázm ér

20 Csütörtök Klaudia

5 Szerda

A d orj án

4 Péntek

17 Csütörtök R u d o lf
18 Péntek
19 Szom bat

Izodor

20 Vasárnap

Andrea, Ilma
Emma
Tivadar

21 Péntek

B enedek

5 Szom bat

V ince

21 H étfő

Konrád

6 Csütörtök L eonóra, Inez

22 Szom bat

Beáta, Izolda

6 Vasárnap

V ilm os, B íborka

22 Kedd

Csilla, N oém i
Béla

7 Péntek

Tamás

23 Vasárnap

E m őke

7 Hétfő

Hermann

23 Szerda

8 Szom bat

Zoltán

24 Hétfő

Gábor, Karina

8 Kedd

Dénes

24 Csütörtök G yörgy

9 Vasárnap

Franciska, Fanni

25 Kedd

Irén, írisz

9 Szerda

Erhard

10 Hétfő

Ildikó

26 Szerda

Emánuel

25 Péntek

Márk

10 Csütörtök Zsolt

26 Szom bat

Ervin
Zita, Mariann

11 Kedd

Szilárd

27 Csütörtök Hajnalka

11 Péntek

L eó, Szaniszló

27 Vasárnap

12 Szerda

G ergely

28 Péntek

G edeon , Johanna

12 Szom bat

Gyula

28 H étfő

Valéria

13 Csütörtök Krisztián

29 Szom bat

A uguszta

13 Vasárnap

Ida

29 Kedd

Péter

14 Péntek

30 Vasárnap

Húsvét, Zalán

14 Hétfő

T ibor

30 Szerda

Katalin, Kitti

31 Hétfő

Húsvét,

15 Kedd

A nasztázia, Tas

16 Szerda

C so n g o r

15 Szom bat
16 Vasárnap

Matild
N em zeti ünnep

Árpád

Henrietta

M ÁJUS
1 Csütörtök M űnk. iinn.,
2 Péntek

Zsigm on d

3 Szom bat
4 Vasárnap

Tim ea, Irma

5 Hétfő

Jakab

JÚ N IU S

17 Szom bat
18 Vasárnap

Paszkál

1 Vasarnap

Tünde

17 Kedd

Laura, A ida

Pünkösd, Alexandra

2 H étfő

Kárm en, Anita

18 Szerda

A rn old , Levente

19 Hétfő

Pünkösd,

3 Kedd

Kiüti Id

19 Csütörtök Gyárfás

Bulcsú

M ,ján

M ón ika, Flórián

20 Kedd

Bernát, Felícia

4 Szerda

G yörgyi

21 Szerda

Konstantin

5 Csütörtök Fatime

6 Kedd

Frida, Ivett

22 Csütörtök Júlia, Rita

6 Péntek

Norbert, Cintia

7 Szerda

G izella

23 Péntek

7 Szom bat

Róbert

8 Csütörtök M ihály
9 Péntek
10 Szom bat
11 Vasárnap

G yergely

24 Szom bat
25 Vasárnap

D ezső
Eszter, Eliza
Orbán

Á rm in, Pálma

26 H étfő

Fülöp, Evelin

8 Vasárnap

Paulina

23 H étfő

Zoltán

24 Kedd

Iván

25 Szerda

V ilm os

10 Kedd

M argit, Gréta

26 Csütörtök János, Pál

Barnabás

27 Péntek

L ászló

28 Szom bat

L evente, Irén

27 K edd

Hella

11 Szerda

Pongrác

28 Szerda

Emil, Csanád

12 Csütörtök V illő

13 Kedd

S zervác, Im ola

29 Csütörtök M agdolna

13 Péntek

Antal, Anett

14 Szerda

B on ifác

30 Péntek

Janka, Zsanett

14 Szom bat

Vazul

31 Szom bat

A ngéla, Petronella

M óz es, B oton d

22 Vasárnap

Medárd

Ferenc

16 Péntek

Rafael
A la jos, Leila

Félix

9 Hétfő

12 Hétfő

15 Csütörtök S zon ja, Z sófia

20 Péntek
21 Szom bat

15 Vasárnap
16 H étfő

Jolán ,V id
Jusztin

29 Vasarnap
30 H étfő

Péter, Pál
Pál

t
►

1 K edd

Tiham ér

17 Csütörtök Endre, Elek

1 Péntek

Boglárka

Ottó

18 Péntek

Frigyes

2 Szom bat

Lehel

17 Vasárnap
18 H étfő

Jácint

2 Szerda

3 Csütörtök K ornél, Som a

19 Szom bat

Emília

Hermina

19 K edd

Huba

4 Péntek

Ul'rik

20 Vasárnap

Illés

3 Vasárnap
4 H étfő

Dom inika

5 Szom bat

Emese, Sarolta

21 H étfő

Dániel, Daniella

5 Kedd

Krisztina

20 Szerda
Á ll.ü n n .. István
21 Csütörtök Sám uel, Hajna

6 Vasárnap

Csaba

22 Kedd

M agdolna

6 Szerda

Berta, Bettina

22 Péntek

M enyhért, Mirjam

7 Hétfő

A p ollón ia

23 Szerda

Leilke

7 Csütörtök Ibolya

23 Szom bat

B ence

24 Vasárnap
25 H étfő

L ajos, Patrícia

8 Kedd

Ellák

24 Csütörtök K inga, K in cső

8 Péntek

László

9 Szerda

Lukrécia

25 Péntek

9 Szom bat

Ernőd

Kristóf, Jakab

Ilona

Bertalan

10 Csütörtök A m ália

26 Szom bat

A nna, A n ik ó

10 Vasárnap

Lőrinc

26 K edd

Izsó

11 Péntek

27 Vasárnap

O lga, Liliána

11 H étfő

T iborc

27 Szerda

Gáspár

Nóra, Lili

12 Szom bat

Izabella, Dalm a

28 H étfő

S zabolcs

12 Kedd

Klára

28 Csütörtök Á go sto n

13 Vasárnap

Jenő

29 K edd

Márta, Flóra

13 Szerda

Ipoly

29 Péntek

14 Hétfő

Örs, Stella

30 Szerda

Judit, X én ia

14 Csütörtök M arcell

30 Szom bat

R ózsa

15 Kedd

Henrik, R oland

31 Csütörtök Oszkár

15 Péntek

Mária

31 Vasárnap

Erika, Bella

16 Szerda

Valter

16 Szom bat

A brahám

Beatrix, Erna

O KTÓ BER

1 Hétfő

E gyed, Egon

17 Szerda

2 Kedd

R ebek a, D orina

18 Csütörtök Diána

3 Szerda

Hilda

19 Péntek

Vilhelinina

3 Péntek

H elga

4 Csütörtök R ozália

20 Szom bat

Friderika

4 Szom bat

5 Péntek

Viktor, L őrinc

21 Vasárnap

Máté, M irella

6 Szom bat

Zakariás

22 H étfő

7 Vasárnap

Regina

23 Kedd

8 H étfő

Mária, Adrienn

24 Szerda

9 Kedd

Á dám

25 Csütörtök Eufrozina, Kende

N ikolett, H unor

26 Péntek

Jusztina

10 Péntek

11 Csütörtök T eodóra

27 Szom bat

Adalbert

11 Szom bat

12 Péntek

Mária

28 Vasárnap

Vencel

13 Szom bat

K om éi

29 H étfő

M ihály

14 Vasárnap

Szeréna, R oxána

30 Kedd

Jerom os

10 Szerda

Zsófia

1 Szerda

17 Péntek

M alvin

2 Csütörtök Petra

H edvig

18 Szom bat

Lukács

Ferenc

19 Vasárnap
20 H étfő

N ándor

Aurél

21 Kedd

O rsolya

M óric

5 Vasárnap
6 Hétfő

Renáta, Brúnó

22 Szerda

Előd

Tekla

7 Kedd

A m ália

Gellért, M ercédesz

8 Szerda

K op p á n y

23 Csütörtök N em zeti ünnep
24 Péntek
Salam on

Vendel

25 Szom bat

Blanka, Bianka
D öm ötör

Brigitta, Gitta

26 Vasárnap
27 H étfő

12 Vasárnap
13 H étfő

M iksa

28 Kedd

Sim on, Szim onetta

Kálmán, Ede

29 Szerda

N árcisz

14 K edd

Helén

30 Csütörtök A lfo n z

Teréz

31 Péntek

9 Csütörtök Dénes
G ed eon

15 Hétfő

E nikő, Melitta

15 Szerda

16 Kedd

Edit

16 Csütörtök Gál

Szabina

Farkas

DECEMBER
1 Szom bat

Marianna

17 H étfő

H ortenzina, G ergő

1 Hétfő

Elza

17 Szerda

2 Vasárnap
3 H étfő

A ch illes

18 Kedd

Jenő

2 Kedd

M elinda, V ivien

18 Csütörtök Auguszta

G yőző

19 Szerda

Erzsébet, Z sók a

3 Szerda

Ferenc, O lívia

4 Kedd

K ároly

20 Csütörtök Jolán

5 Szerda

Imre

21 Péntek

O livér

5 Péntek

Vilm a

22 Szom bat

C ecília

6 Szom bat

M iklós

6 Csütörtök Lénárd
7 Péntek

R ezső

8 Szom bat

Zsom bor

23 Vasárnap
24 H étfő

Tivadar

9 Vasárnap
10 Hétfő

7 Vasárnap
8 H étfő

25 K edd

Katalin, Katinka

9 Kedd

Virág

Réka

26 Szerda

Márton

27 Csütörtök Virgil

12 Szerda

Jónás, R enátó

13 Csütörtök S zilvia

r

Emma

11 Kedd

19 Péntek

V iola

20 Szom bat

Teoftl

21 Vasárnap
22 H étfő

Z én ó

A m brus

23 K edd

Viktória

Mária

24 Szerda

Á dám , Éva

4 Csütörtök Borbála, Barbara

Klem entina

10 Szerda

Lázár, Olim pia

Natália

Tamás

25 Csütörtök Karácsony,

Judit

11 Csütörtök Árpád

26 Péntek
27 Szom bat

Karácsony,
János

Tamás, Tamara

28 Péntek

Stefánia

12 Péntek

Gabriella

29 Szom bat

T aksony

13 Szom bat

L uca, Otília

28 Vasárnap
29 H étfő

Kamilla

14 Péntek

A liz

30 Kedd

Dávid

A lbert, Lipót

14 Vasarnap
15 H étfő

Szilárda

15 Szom bat

Valér

31 Szerda

Szilveszter

Ö dön

16 Kedd

Etelka, Aletta

16 Vasárnap

30 Vasárnap

András, A n d or

Ofszetnyomtatás és könyv-

SZOLID

SZÉP

kötészeti munkák vállalása.

ÁRAK

KIVITELI

MONTÁZS NYOMDA"
O RO SZLÁN YBAN

Könyvek, folyóiratok,

E L SŐ A

prospektusok, naptárak,

S O K S Z O R O S ÍT Á S B A N
O roszlány, F elsőtelep

plakátok, szórólapok
tervezése, gyártása
egy és több színben.

O R O S Z L Á N Y

RÖVID HATÁRIDŐ

a (34) 361-122/25-71,
361-122/14-14

6

KÉTHETES

40

ÉVE T Ö R T É N T ,

hogy a november 4-i buda
pesti szovjet támadás vérbe
fojtotta a forradalmat, s
szabadságharcot. December
elsejétől gyilkos sortüzek
zúdultak a forradalomért, a
szovjetek ellen, a letartóztatot
tak szabadon engedéséért tün
tetőkre a vidéki városokban
Tatabányán, Miskolcon, Sal
gótarjánban, Pécsett, Eger-'
ben, Zalaegerszegen, Moson
magyaróváron, hogy csak a
legvéresebbeket említsük.
Megkezdődött az újjászer
vezett hatalom „rendcsinálá
sa”, a megtorlás.
Emlékezésül álljon itt Tóth
Erika Katalin: „Mikor a ma
gyarok lelke összeforrt 1956.”
c.
ünnepi
kiadványából
néhány részlet.
A kormány meghirdette no
vember 4-én harmadik pont
jában „a félelem nélküli
életet”, s legfőbb képviselője
ünnepélyesen ígéretet tett
decemberi rádiófelhívásában,
mely szerint „egyetlen dolgo
zónak sem lehet bántódása
amiatt, mert október 23-án
kezdődött megmozdulásokban
részt vett, ezt betartjuk és
mindenkivel betartatjuk”.
A bírósági statisztikák sze
rint mégis 21668 embert ítél
tek el azért, mert vállalták az
„igazságszolgáltatást”. Közü
lük 329 fiatalkorú. A halálra
ítéltek száma a bíróság
szerint 259. Az eddigi kutatá

sok alapján már 367-nél tar
tunk. Ebből 152 embert a
katonai bíróságok küldtek a
halálba. A harcok megközelí
tőleg 22000 halottat és se
besültet követeltek. Ugyan
ennyi az eltűntek száma is.
Összehasonlításul: 184849. idegen hatalom általi meg
torlásként végrehajtott halá
los ítéletek száma nem érte el
a 120-at, a különböző bör
tönökben hurcoltak 1200-an
voltak bírói ítélet alapján.
De nem csak a bírósági íté
letek tartoznak a megtorlás
hoz. Talán 16-18000 embert
közbiztonsági őrizet, más né
ven internálás alatt tartottak
fogva. De már előtte ezreket
vittek a Szovjetúnióba. Maga
san képzett szakemberek
kényszerültek egészen a ‘80as évek végéig segédmunkára,
mivel másra egyszerűen nem
alkalmazták őket. (Köztük az
a 6923 fő katona tiszt, aki
nem írta alá a hűségnyi
latkozatot.) Aki tehette már
október végétől menekült az
országból. A legtöbben novem
ber 20-26 közötti héten szök
tek osztrák földre: több mint
46 ezren. A menekültként
nyilvántartásba vett magya
rok száma 1956. december
31-ig 165361 főre, 1957.
május 1-ig 174 ezerre, 1958.
május 1-ig pedig a családe
gyesítések révén 178900 főre
növekedett.

1996. december 11-én 19
tűk városunkban újra a
Jókai-díjas örsújfalui színját
szó társulatot.
Az együttes a komáromi CEMADOK
keretén belül amatőr szinten működik. A
korábbi sikeres szereplések után öröm
mel tettek eleget a Művelődési Központ
meghívásának. B. Brecht: Koldusopera
címmel léptek színpadra.
A színtársulat 17-33 éves művészek
ből áll, akik polgári foglalkozásuk mellett
-irodai tisztviselőtől a pedagóguson át a
hajógyári munkásig - örömmel veszik ki
részüket a nehéz színészmesterségből.
Ez az öröm és a magas fokú színészi
tudás mutatkozik meg az általuk
előadott darabokban.
Egy darab színrevitelénél az egyéni
színészi képességeken kívül talán a leg
fontosabb a rendező munkája, a darab

Amikor az osztrák-magyar
határt lezárták a magyar és a
szovjet fegyveresek, Jugoszlá
via maradt a menekülés
egyetlen útja, ahol 1957.
május 1-ig 19067 személyt,
1958. hasonló időpontjáig
19900 főt tartottak nyilván. A
legtöbben Amerikában talál
tak új hazára: 1958. május 1ig az Amerikai Egyesült
Államok
37740,
Kanada
26320, a nyugat-európai álla
mok közül az NSZK 15410,
Franciaország 12690, Svéd
ország 6780, Dánia 1390,
Norvégia 1510, a távoli Auszt
rália 10990, Új-Zéland 1030,
Dél-Afrika pedig 1320 magyar
menekültet
fogadott
be.
Izraelben 1060 emigráns tele
pedett le. Dél-Amerikában
Brazília 1560, Argentína 930,
Venezuela 640 kivándorlót
fogadott be.
November 9-én két szovjet
páncélos jelent meg a hegyes
halmi határállomáson, és át
vette az ellenőrzést. A
katonák -magyar és szovjet
egyenruhások egyaránt - válo
gatás nélkül lőttek minden
civilre, nőkre, gyerekekre, és
számos esetben fegyveres
átportyázással
valóságos
embervadászatot folytattak.
Végezetül még két lényeges
adat: 1956 vége és 1958 októ
bere között a katonai és pol
gári bíróságok 4026 tiltott
határátlépéssel vádolt ma
gyar állampolgárt ítéltek el,
többet közülük halálra. A
menekülők elfogásában részt
vett belügyes rendőr, regu

láris határőr, továbbá karhatalmista. 194000 honfitár
sunknak sikerült átjutnia a
korábban
vasfüggönynek
nevezett zónán. (Az adatok az
Igazságügyi
Minisztérium
Tényfeltáró
Bizottságának
dokumentumaiból valók.)
RÉSZLET
REGÉCZY-NAGY LÁSZLÓ
VISSZAEMLÉKEZÉSÉBŐL:
„A szabadságharcot lever
ték, s a munkásság folytatta a
forradalmat, amíg tudta. Ma
nem a forradalom és szabad
ságharc folytathatatlan örök
ségével kell foglalkoznunk,
hanem a lényegével: a
magunk uraiként kell szem
benéznünk
sorsproblémá
inkkal, azokkal az alapvető
bajokkal, amelyek a rend
szerváltozással sem szoktak
megoldódni. Ezek pedig ma
szinte megnevezhetetlenek!
Még a felszínre hozásukban is
ellenérdekelt a régi-új poli
tikai és közvélemény-formáló
elit! így válik a vezető réteg a
nemzet első számú sorskérdé
sévé, s mögötte sötétlik a ma
gyarság alapbaja az, hogy be
érett Kádár vetése.
Tudatjavesztett, képlékeny,
kispolgári tömeggé lettünk,
amelyet csak a maga rövidlátóan vett egyéni érdekei
vezetnek. Manipulálnak ben
nünket tetszésük szerint. Aki
nek fáj ez az állapot szóljon,
tegyen ellene, amíg nem
késő”.
Összeállította:
Szabolcs András

Repertoárjuk széles skálát
mutat, Iphigénia Auriszban
ü )i® § iiL ,á s r 5 n M M
színrevitelétől a Képzelt
riporton át egész estét betöltő
esztrádműsorig.
Szívesen
ban a színészek munkájának összehang adnak elő zenés darabokat, melyre igen
olásában, mint egy karmester irányítja a jó példa volt a most előadott
zenekart tökéletes hangzásban, har Koldusopera. A kiváló előadásból ki kell
móniában. Ennél a színtársulatnál emelni Panyi Zoltán 24 éves fiatalem
elmondhatjuk,
hogy
a
hangzás bert. A fiatal művész kettős szereposztás
csodálatos volt. A „karmester”, Kis ban kiemelkedő képességéről győződhet
Péntek József, gyönyörűen dirigált.
tünk meg.
A színtársulat munkája során több
Köszönjük a társulat magas színvo
elismerésben részesült. A társulat rend nalú előadását. Nagyon sajnáljuk, hogy
szeres résztvevője a komáromi Jókai csak kis létszámú közönség láthatta az
napok rendezvénysorozatainak, ahol előadást, melynek mottója érvényesült az
mindig díjazottak: legtökéletesebb ren est folyamán, miszerint: „adni nagyobb
dezői, legjobb epizodista, legjobb össz öröm, mint kapni”.
munka kategóriában. A Határon Túli
Sasvári Gábor
Magyarok Amatőr Fesztiválján is
állandó résztvevők, közvetítve a kultúra
és a szépség összhangját.
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Könyvklinika!
Mielőtt könyve lapokra
hullna,
mielőtt
ezért
bosszankodna, 1997-ben is
hozza el hozzánk, meg
javítjuk.

Minden kedves ]
partnerünknek
boldog
új évet kívánunk!
MONTÁZS NYOMDA
OROSZLÁNY
S361-122/25-71

v e g y iá r u k e r e s k e d e l m i k f t
OROSZLÁNY, TÁNCSICS M. U. 87.
TEL.: 361-002, 364-482

.

Sikerekben
gazdag boldog új
esztendőt
kívánunk
valamennyi
látogatónknak!
1997-ben is színes
programokkal
várjuk

(S IK E R E S ,

Oroszlány lakóit.

B O L D O G ÚJ
ESZTENDŐT
K ÍV Á N U N K K E D V E S
V Á S Á R L Ó IN K N A K !

MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR
1997. JANUÁRI
PROGRAMJAI

V

J

13- án 19.00 Képzelt beteg Veszprémi Petőfi Színház
(Bérletes e. a.)
14- én 17.45 A Norte Damei toronyőr - rajzfilm
17-én 17.45 Jane Eyre színes amerikai film
17én 20.00 Blues Klub
18- án Lengyel
József
Gimnázium Szalagavató
21- én 17.45
HONFOGLALÁS - színes
magyar történelmi film
22- én 17.00 Magyar kul
túra napja
25-én 17.00 Klubok, Szak
körök találkozója
25-én 17.45 A csodabogár színes amerikai film
28-án 17.45 Ha ölni kell
(16 éven felülieknek) - színes
amerikai thriller

Gratulálunk
szerzőinknek!

A tatabányai Kertvárosi
Bányász Művelődési Ház
által meghirdetett nyugdíja
sok irodalmi versenyén szép
oroszlányi siker született:
3- án 17.00 K utyabarátok vers kategóriában Nedeczky
Gizella, próza kategóriában
Egyesülete
4- én 17.45 A szív hidjai - Trubicza Ágnes egyaránt
színes amerikai film
második lett, Diószegi Gábor7-én 17.45 Láncreakció
né szintén prózai munkájá
színes amerikai film
ért 6. helyezésben, Dr. Balogh
11-én 17.45 A gyanú árnyé György verseiért a zsűri elis
ka - színes amerikai film
merésében részesült!

HUBERFESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

.... BOLDOG.....
ÚJ
ESZTENDŐT!
Jövőre is gazdag áruválasztékkal várjuk
vásárlóinkat!

1997-ben is az egészségért!
Ú j)
i—_rr_______

H E R B A L IF E

(J)
_________ i

1997 ben is
csak egy
telefon!

V

362-404

Huber Henrik
Oroszlány

)
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AZ ŰRHAJÓZÁS
TEGNAPJA, MÁJA,
HOLNAPJA

M E R K U R IU S Z
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Szerkeszti a Halley csillagászkor
December 7-8-án városunk
rendezhette meg a Kölyök és
Serdülő Országos Súlyemelő
Bajnokságot a Gárdonyi Géza
Általános Iskola tornatermé
ben. Példaértékű volt az az
összefogás, mely lehetővé tette
a nívós országos verseny meg
rendezését. Az emlékezetes
versenyről már több forrásból
is tudhatja az érdeklődő kö
zönség azt, hogy az Oroszlány
Város Súlyemelő Egyesület
versenyzői derekasan helytáll
tak, közülük is kiemelkedik Likerecz Attila teljesítménye, aki
magabiztos versenyzéssel ma
ga mögé utasította a mezőnyt,
s a versenyen kilenc alkalom
mal javította meg az országos
csúcsot!
A díjakat Székely Antal pol
gármester adta át, különdíjat
ajánlott fel a legeredménye
sebb versenyzőnek Likerecz Já
nos és Hűvös-Récsy István
oroszlányi vállalkozó!
Immár hetedik éve zajlik a
Gárdonyi Általános Iskolá
ban a Diák Olimpia legnépe
sebb mezőnyével az I. korcso
portosok játékos sportverse
nye. Az idén december 17-én 5
általános iskola (a 4 városi és
a bokodi) csapatának verse
nyét a rendező Gárdonyi Géza
Általános Iskola nyerte, má
sodik a Ságvári, a harmadik
helyet pedig a József Attila
Általános Iskola csapata sze
rezte meg.

ÉLTETŐ CSILLAGUNK
Szinte minden ember tudja,
hogy a Nap biztosítja a földi
élet fennmaradását. Öt milli
árd éve stabilan világít, s még
legalább ugyanennyi ideig ezt
fogja tenni. Élete végén vi
szont felfúvódik, elnyeli a bel
ső bolygókat, aztán a belső' ré
szeinek összehúzódása után
egy Föld méretű fehér törpe
marad belőle. Ezt biztosan
nem fogjuk látni.
A Nap látható felszíne fölött
változatos alakú, néha íves
felhőket, kitöréseket lehet
megfigyelni, amiket protuber
anciának neveznek. Ezek a
forró gáztömegek 1 millió
kilométer magasan is meg
találhatók. Kisebb kitörések
(„gáztüskék”, lángnyelvszerű
képződmények) a szpikulák,
melyek „csak” 10 ezer kilomé
terre nyúlnak a a felszín fölé.
Az ugyancsak a felszínen
látható napfoltok sötét terü
letein hidegebb van, mint
környezetükben (5800 helyett
durván 4500 Celsius fok).
Számuk 11 évenként változik,
hol több, hol kevesebb tűnik
fel. A napfelszín a tejbegrízre
hasonlít, granulák (pár 100
vagy 1000 km-es szemcsék)
alkotják, amelyekben a plaz
ma, a Nap forró anyaga tör
fel. A Nap körül a teljes fo
gyatkozásokkor szabad szem
mel is látható korona helyez
kedik el. Ezt nevezhetjük a
Nap légkörének, amiben

óriási, 1 millió fokos hő
mérséklet uralkodik, s mégis
megfagyna benne az ember.
Miért? Mert a hőmérsékletszámítás alapjául szolgáló
részecskék ugyan rendkívül
gyorsan száguldoznak itt, de
ahhoz túl kevesen vannak,
hogy tényleges forróságot
okozzanak. A korona megsza
kítatlan burokként övezi csil
lagunkat, „lyukak” nyílnak
rajta, melyeken keresztül a
napszélnek nevezett részecs
kezápor áramlik ki a vi
lágűrbe. Ez alkotja a helioszférát, ami bennünket is véd
a távoli csillagok felől érkező
veszélyes atomi részecskék
től.
Ha képzeletben a Nap lát
ható felszíne, a fotoszféra alá
utaznánk, először a mélyből
feltörő anyag áramlási zónáit
szelnénk át. Mintegy 700 ezer
kilométer mélyen a Nap mag
jába érkeznénk, ahol 14 millió
fok körüli hőmérsékleten zaj
lik a hidrogén-hélium fúzió
energiatermelő folyamata. In
nen évmilliók alatt vánszorog
ki az energia a csillag felszí
nére, s onnan sugárzás formá
jában nagyjából 8 perc alatt
éri el a Földet.
Benedek Ferenc
6. osztályos tanuló

Az embert régóta foglalkoztatja
a repülés gondolata, de a ■ világ
űrbe kijutó rakétákig hosszú út
vezetett. A rakétahajtást a kina
iák találták fel isz. 1000 körül,
ekkor még tűzijáték céljaira. Két
száz évvel később csatákban is
bevetették egyszerű rakétáikat,
például a mongolok ellen. Hadi
alkalmazásuk már ismertebb az
első és második világháborúban,
s még korábban Napóleon ide
jében és az 1848-49-es magyar
szabadságharcban is használtak
ún. röppentyűket.
Az űrkutatás korszakát 1957.
október 4-én a Szputnyik-1 mű
hold felbocsájtása; nyitotta meg,
négy évvel később Gagarin volt az
első ember aki a világűrbe jutott.
A következő fontos eseménysorozat az Apolló-program (hold
utazás), ami a Saturn-V óriásrakéta megépítésével vált lehet
ségessé. Szerencsétlen volt a kez
det, 1967-ben földi kísérletek so
rán hárman bennégtek a parancs
noki kabinban. 1969. júliusában
Armstrong és Aldrin mégis a
Holdra léphetett, s még tíz ember
követte őket. A Saturn-V rakétát
ma már nem használják. 1972ben kezdte meg a NASA a több
ször is felhasználható űrrepülő
gép kifejlesztését. Az 1981. április
12-én startoló Columbia sikeresen
Föld körüli pályára állt és vissza
térve repülőgép módjára landolt.
1986. január 28. szomorú dátum:
a Challenger űrrepülőgép tizedik
útján felrobbant és hét utasa
életét vesztette. Ezután két évig
szünetelt az űrrepülőgépek fellö
vése. 1990-re a Challenger pót
lására megépítették az Endeavour-t. 1995. óta az Atlantis űr
repülőgép többször hozzákapcso
lódott az 1986-ban pályára állí
tott MIR űrállomáshoz. Az űrha
józással-űrkutatással foglalkozó
országok azt tervezik, hogy a kö
zeljövőben közösen építenek egy
nemzetközi űrállomást. Számos
űrszonda fog indulni naprend
szerünk bolygóinak kutatására.
Talán 2100 után emberek száll
nak le a Marson, visszamennek a
Holdra és e két égitesten báziso
kat hoznak létre.

Már András 6. oszt. tanuló

__________i

W m m M é f
SIKERES ÚJ
ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!
U
NÁLUNK A PÉNZE
JÖVŐRE IS TÖBBET
B
ÉR!

iib

w W

^ ™ 'n'

Papír,
iT ■

játék

^Boldog

M jj

l|

|J-n ■
mm

új esztendőt

[):,

- M

kíván

l
a

itiH
■

'

H O A ÍI/

■]

KÉTHETES Oroszlányi független lap. Kiadja a MONTÁZS Marketing Iroda Bt. ISSN; 1218-4276
Szerkeszti: társadalmi szerkesztőbizottság. Vezetője: Szabolcs András.
Szerkesztőség: Művelődési Központ és Könyvtár 2840 Oroszlány, Fő tér 1. Telefon:(34)361-327, 361-801
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Jeligés közlésre is csak névvel, címmel ellátott írásokat tudunk fogadni.
Nyomda: a kiadó nyomdája, a MONTÁZS Nyomda (Oroszlány, Felsőtelep)
A Társaság és a nyomda vezetője; Molnár Ferenc és Somogyi Attila. Telefon: (34) 361-122/25-71

