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“Bíztatónak látom a jövőt”
Iskolabezárás: nem , a H ivatal átszervezése: igen
1998. október 18-án O roszlányban 59
képviselő-, s 3 polgármesterjelöltre voksol
hattak a szavazópolgárok. 3105-en szavaztak
bizalmat a korábban már polgármesteri
tisztet betöltő ügyvédnek, dr. Sunyovszki
Károlynak, aki a 9. sz. választókörzet jelöltjei
közül szintén a legtöbb szavazatot kapta.
- Be kell vallanom , nagyon rosszul éreztem
volna magam, ha nem sikerül a választás. A zt
hiszem, ez természetes, hiszen m indenkinek, aki
elindul a választáson, az a célja, hogy nyerjen.
Ő szintén, nagyon jó érzés volt visszakerülni
ebbe a székbe.
- A sikerben mennyiben játszol/ közre, hogy

a Fidesz színeiben indult a képviselő- és polgármesterválasztáson?
A z o rs z á g o s p o litik á n a k a v is s z h a n g ja
kifejezetten negatívan hatott az önkorm ányzati
v álasz táso n in d u ló fid e sz e s je lö lte k re . A z
o r o s z lá n y ia k e g y é n i k ö r z e tb e n s o k k a l
kevesebben szavaztak a Fidesz jelöltjeire, m int

Tisztelt Olvasók! Önök az új
o ro s z lá n y i
ú js á g ,
a
K R Ó N IK Á S alk a lm i k ia d 
ványát tartják kezükben. Az
első. bejegyzett lapszám január
1-jén je le n ik m ajd m eg. A
KRÓNIKÁS azt a jogos igényt
szeretné kielégíteni, hogy a
helyi esem ényekről rendsze
resen, írott sajtón keresztül is
tá jé k o z ó d h a ss a n a k a v áros
lakói. A lap - nevéhez híven a h e ly i in fo rm á c ió k te lje s
tá rh á z á t sz e re tn é n y ú jta n i.
T ény szerűen kíván tá jék o z
tatn i a tö rté n te k rő l. H írek ,
fotóval illusztrált tudósítások,
in terjú k o lv ash ató k m ajd a
la p b a n ,
k ie g é s z ítv e
az
ö n k o rm á n y z a t á lta l k ö z ö lt
aktuális információkkal.

a megyei listán. Ezt annak is tulajdonítom , hogy
a je lö lte in k nem v o lta k a n n y ira ism ertek ,
annyira befutottak, m int az M SZP jelöltjei.
- A z erőviszonyok érdekesen alakultak a

k é p v ise lő -te s tü le tb e n . A m u n k á sp á rti, a
független kisgazda, a szabad demokrata és a
független jelöltön kívül 5-en a Fidesz, 8-an
p e d ig az M SZP je lö ltje ik é n t k e rü lte k a
testületbe. Véleménye szerint kell-e tartani a
p á rtérd ekek túlzott érvén yesü lésétő l vagy
megvan az esély a kompromisszumra a város
érdekében?
- E z a 8:5 s z e rin te m k ie g y e n s ú ly o z o tt
erőviszonyokat jelent. A zokat az em bereket is
ism erem, akik a Fidesz színeiben kerültek be,
azokat is, akik az M SZ P szín eib en ülnek a
testületben. Voltak közös m unkáink, ezért úgy
érzem, hogy ez nem okoz különösebb gondot és nem is szabad, hogy okozzon! O lyan nehéz
- gazdasági - helyzetben vagyunk, hogy nincs
tere a pártos vitáknak.

Köszöntő
K ö z é rd e k ű k ö zlem é n y ek ,
p r o g ra m a já n la to k , is m e re tte r je s z tő r o v a to k is h e ly e t
kapnak az újságban.
A K R Ó N IK Á S a te rv e k
szerint hetente jelenik majd meg
és h á r o m e z e r p é ld á n y b a n ,
ingyenesen ju t el az olvasókhoz.
A nyagi bázisát részben az
önkormányzati támogatás jelenti
majd, de ez nem elegendő a lap
előállításához. A városi újság
ren d sz eres,
hosszú
tá v ú
m egjelenésének feltétele a kisés nagyvállalkozások, valam int
az intézm ények segítő szándéka
- hirdetés formájában.

folytatás a 2. oldalon

B íz o m
abban, hogy
egyetértenek az újság m eg 
jelenésének, illetve az ehhez
nélk ü lö zh etetlen tám o g atás
nak a szükségességével.
Szeretném, ha a közös célt,
a minél szélesebb körű infor
m á ció h o z való h o z z á ju tá st
s z o lg á ln á a m o st k ia d á sra
kerülő lap. Remélem, hogy az
új sajtótennék, az oroszlányi
K R Ó N IK Á S tárgyilagossá
gával, pártatlan tényközlésével
rá s z o lg á l m a jd a rra , h o g y
Ö n ö k , T is z te lt O ro s z lá n y i
Lakosok érdeklődve böngészsz ék
h a s á b ja it
m ár
a
m e g je le n é s n a p já n , te h á t
m inden pénteken.
dr. Sunyovszki K ároly
polgáim ester

A lámpafüzérre! feldíszített
k ir a k a to k m ár az ü n n ep
hangulatát idézik, csábítóan
h ív o g a tn a k . É rtéke s -va g y
annak
tű n ő p o r té k á k
c s illo g n a k az ü zle te k és
különböző “p lá zá k" polcain.
S ü r g é s -fo r g á s . M o so l vgós
e la d ó k te k in te te kísér(t), a
b e v á s á r ló k ö z p o n to k b a n
k a m e rá k fi g y e lik tö p r e n 
gésünket.
H opp, o tt eg y b o ld o g
m o so ly : tu la jd o n o s a h o z 
zájutott a hűn áhított áruhoz.
A m o tt egy durcás arc -pont
most vitték el az orrom elől...
Valami van a levegőben a
szmogon és a mínuszokon kívül
is.
A
fe l n ő tt e k a p é n z t
számolgatják 0iogy mégis, mire
fu tja ? ) a g y ere k e k p e d ig a
napokat veszik számba. Most
könnyebb féken tartani őket, s
az ünnepvárást a szülök ki is
h a sz n á ljá k , m a g a s s z in tű
p e d a g ó g ia i é rz é k rő l téve
tanúságot: “H anem viselkedsz
jól, nem tesz sem mit a Jézuska
a karácsonyfa a lá !”
A serdülők persze már csak
legyintenek: “Ugyan, Anyu, te
még hiszel a m esékben?" De
azért ők is várják december 24ét. Várják úgy, mint tavaly s
ta v a ly e lő tt. M ert b iz to sa n
tu d já k , h o g y h a nem is a
mennyből az angyal, de valakik
m eglepik őket. A rokonaik, a
szeretteik. Akik az év minden
n a p já n v ig y á z n a k rájuk,
o k ta tjá k , n ev elik, g y a k ra n
leszidják s néha dicsérik őket.
A szeretet ünnepét várják a
fe ln ő tte k is. Bár az ünnepel
néha lázas kapkodás előzi meg,
d e a s z e n te sté re m in d en a
h e ly é re k e r ü l -a csú c s a
f e l d ís z ít e tt fe n y ő r e ,
az
a já n d é k o k a f a alá, a sü lt
pulyka a terített asztalra. S az
ősi, keresztény ünnep estéjén
s z e re te t k ö ltö z ik ta lá n a
h á b o rg ó szív e k b e is. M int
ahogy a kedvelt musicalben, a
Légy jó mindhal áligban szól a
dal: “A lánc, mi egybeköt, nem
hullhat szét! Lesz út, lélektől
lélekig"...
Lovasi Andrea
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

“Bíztatónak látom a jövőt”
- Nemrégiben az Oroszlányi
Televízióban egy végzős helyi
gim nazista úgy foga lm a zo tt:
"Oroszlány haldokló város".
Melyek a legfontosabb lépések
ahhoz, hogy az itt élők ne ilyen
borúsan lássák a város hely
zetét, szeressenek Oroszlányban
lakni?
- A z em berek k om fortérze
tének biztosításához szükséges
az u ta k ra , p a rk o k ra , já ts z ó 
te re k re k o n c e n trá ln i. Jö v ő re
szeretn én k felújíttatni já ts z ó 
te r e in k e t. T ö b b e t a k a ru n k
költeni a parkok, közterületek
fenntartására. Ebben a prog
ra m b a n
k u lc s fo n to s s á g ú
sz e re p e t já ts z a n á n a k a civ il
szervezetek. F ontos, hogy ne
csak az önkorm ányzat oldaláról
legyenek m eg a törekvések a
jobbításra.
Időnként a lakók sem érzik
m agukénak a várost, ezért nem
so k at te sz n e k a k ö z te rü le te k
szépítéséért. H ozzátartozik az
igazsághoz, ahhoz, hogy valaki
m ag áén ak érezze a várost, a
le g fo n to s a b b , h o g y le g y e n
m u n k a h e ly e . H isz en h a van
munkahely, onnantól kezdve a
v áro s in té z m é n y re n d sz e re is
fejlődhet. Fejlődhet úthálózata,
fe jlő d h e tn e k p ark ja i, ren d b e
leh et ten n i a k ö z te rü le te k e t.
Elsősorban olyan körülm énye
ket kell terem teni, hogy minél
több cég települhessen O rosz

HÍREK
ÁRAM AZ IPARI PARKBA
T e rv e k s z e r in t jö v ő év
szeptem berében m ár lesz áram
az Ipari Parkban. A Térség-és
G a z d a s á g f e jle s z tő K h t. 23
m illió Ft h ite lt v e s z fe l a
beruházás m egvalósításához. A
fennm aradó 100 m illió Ft-ot a
letelepedő cégek állják majd.

lányba. Én bíztatónak látom a
jövőt, a je le n tárgyalásainkat.
Szerintem a jö v ő évben az Ipari
Park látványosan fejlődésnek
fog indulni. A zonban ennek
kom oly tőkeigénye van. M ire
o d á ig
e lju tu n k ,
hogy
üzem csarnokok épülnek, leg
alább 300 millió forintos befek
tetést tudhatunk majd m agunk
m ögött. Erre forrást kell terem 
te n i. U g y a n a k k o r v ilá g o s a n
látszik, a város költségvetésébe
további bevétel - b eleértv e a
h ite lt is, - s a jn o s n e m ig e n
v á r h a tó . N e h e z e n tu d ju k
n ö v e ln i a b e v é te le k e t, ső t a
bevételek szintjét sem tudjuk
f e n n ta r ta n i. E z a z t h o z z a ,
a m e n n y ib e n f e jle s z té s e k e t
a k a r u n k , a k k o r v a la m ily e n
úton-m ódon az intézm ényrend
szerhez kell nyúlnunk. N agyon
szigorú pénzügyi gazdálkodás
segítheti ki a bajból Oroszlányt.

Az Ipari Park hány embernek
b iz to s ít m a jd m u n k á t a
közeljövőben?
- Éves távlatban 2-300 em ber
fo g la lk o z ta tá s a v a ló sz ín ű le g
m egoldódik. Ez nagy lépték.
E m lé k e z te tn é k arra, h o g y a
K olom an H andler Fénrárugyár
ta lá n 100 e m b e rre l k e z d e tt.
Tehát ha ez a 2-300 fős létszám
szépen lassan, m inden évben
n ő n e , eg y n a g y o n k o m o ly
fej lődést alapozna meg és ennél
több talán nem is reális.
v o lt v e z é r ig a z g a tó , Varga
László, volt főm érnök és Nagy
Elemér Attila, volt főaknászh e ly e tte s e m lé k e z e tt ü n n ep i
beszédben.
A
h iv a ta lo s
k ö s z ö n tő k u tá n az e g y k o ri
m u n k a tá r s a k
v a c s o rá v a l
e g y b e k ö tö tt b e s z é lg e té s e n
idézték fel az elm últ évtizedek
esem ényeit.

“ESÉLYEINK”
“MÉG ÉLÜNK”
Baráti találkozót rendeztek a
X X L sz. b á n y a ü z e m v o lt
m űszaki gárdájának tagjai.
A z 1961-1991 közötti, együtt
eltöltött évekre Barabás Mihály,

Esélyegyenlőséget biztosítani
m in d e n k in e k !
ezt
hangsúlyozta Béki Gabriella a
B ányász K lubban. Az SZDSZes o rszá g g y ű lési képv iselő a
Liberális Klub vendége volt.

- A m u n k a h e ly te re m té s
ka p c sá n fe lv e tő d ik az ún.
cigánykérdés. K ö rükben az
országos átlagnál magasabb a
munkanélküliség. A november
11 -én a la k u lt O ro szlá n yi
Cigány Kisebbségi Önkormány
zat tud-e segíteni a cigányok
társadalmi beilleszkedésében, a
munka világába való vissza
térésben?
- A z lenne a leg jo b b , ha a
cig án y o k a saját h ázu k táján
rendet raknának. E hhez minden
seg ítség et m eg fognak kapni.
Úgy gondolom , hogy nyíltságot
és eg y ü ttm ű k ö d ési szán d ék o t
tudunk csak feléjük jelezni. Ha
ők m e g sz e rv e z ő d n e k , h a ők
látják a saját gondjaikat, problé
m áik at, ak k o r eb b en fo g u n k
segíteni, de senki helyett nem
tudjuk m egoldani a problém áit.
- Néhány gondolattal előbb,

a munkahelyteremtő Ipari Park
és a fejlesztések kapcsán szóba
került a városi intézményrend
szer. V á rható-e á ta la k ítá s,
esetleg leépítés, bezárás?
- Ebben a pillanatban sem 
miféle új intézm ény m egálm o
dására nincs mód. E gyáltalán
nem fo g lak o zu n k intézm énya la p ítá s sa l, se m m iféle b ő v í
téssel, csak a m eglévőknek a
h e ly z e té v e l. A zt te rv e z z ü k ,
hogy jan u árra egy intézm ény
üzemeltetési koncepciót teszünk
le, a m ib e n r ö g z ítjü k , h o g y

m ely ik ép ü lete t, in tézm én y t,
m ilyen felad atellátási szinttel
tu d u n k m e g ta r ta n i, to v á b b
ü z e m e lte tn i.
T ehát
n em
terv ezzü k iskolák m egszünte
té sé t, de eg y n ag y o n sz o ro s
gazdálkodási rendet és egy más
jellegű feladatellátást azt igen.
A költségvetés ez évi hiánya mai
ism ereteim alapján: 140 millió
forint. Ezzel a hiánnyal együtt
a h ite lá llo m á n y u n k m in teg y
nettó 550 millió forint és ehhez
jönnek még a kam atok.
- A hiány kialakulása fog-e

s tr u k tú r a v á ltá s t
hivatalban?

h o zn i

a

- Igen, terveim szerint olyan
ra d ik á list, am ily et szerin tem
senki nem is képzel.
- Ez jelentheti, hogy a hivatal

jelenlegi épületéből elköltözik,
egy lényegesen kisebb helyre?
- M inden lehetséges.
- A k ia la k u lt p é n zü g y i,
gazdasági helyzetnek lesznek-e
személyi konzekvenciái?
- A z eg ész h iv atalra nézve
lesznek. A hivatal átszervezése
alapvetően azt a célt szolgálja,
hogy ilyen p én zü g y i h ely zet
többé ne fordulhasson elő. A
k ia la k u lt h e ly z e t k e z e lé sé re
alkalmas hivatalt kell létrehozni.

Lovas i Andrea

ÉPÜL A HULLADÉKLERAKÓ
Az oroszlányi regionális hulladéklerakó (depónia) várhatóan 1999.
június 30-ig elkészül. Ezzel kapcsolatban Bende Péter, azOTTO Rt. elnökigazgatója tájékoztatta lapunkat.
- A ugusztusban kezdődött a hullad ék lerak ó építése. A z európai
normáknak megfelelő műszaki védelemmel készül. Ez azt jelenti, hogy
ásványi anyag- és fóliaszigeteléssel látják el. Ehhez megfelelő monitoring
(ellenőrző rendszer) tartozik. A depónián keletkező csurgalékvíz nem juthat
a környezetbe, hanem egy zárt rendszeren keresztül visszalocsolásra kerül
a depóniára.
A telep rendelkezni fog ún. szám ítógépes beléptető rendszerrel,
abroncsmosóval, le nem rakható hulladék átmeneti tárolójával, és biogáz
kivezetéssel.
A bekerülési költség a kiszolgáló gépekkel és létesítményekkel együtt
várhatóan mintegy fél milliárd forint lesz. Az építésen van állami támogatás,
így nagy mértékű hulladéklerakási díjjal nem kell számolnia a lakosságnak.
A depónia 15-20 évig elegendő teret ad majd a hulladéklerakásra.
Bővítésre a terület alkalmas.

OROSZLÁNYI

k r ó k ik á s

Testületi ülések a választás óta

ki a bizottságok szervezetét és szem élyi
összetételét.
A november 3-i ülésen m ódosították a
S z e r v e z e ti és M ű k ö d é s i S z a b á ly z a t
b iz o tts á g o k r a v o n a tk o z ó ré s z é t. A z
e d d ig ie k h e z k ép e st v á lto z á s, h o g y hat
h e ly e tt n ég y b iz o tts á g a ( P é n z ü g y - ,
K özigazgatási-, Városfejlesztési és Humánpolitikai) és két albizottsága (M űvelődésiO ktatási és Sport valam int Egészségügyi és
Szociális) van a k épviselőtestületnek. A
bizottságok személyi összetételéről szólva
Kardics Ish’án sérelm ezte, hogy a külső
tagok közt csak a Fidesz és az M SZP jelöltjei
v a n n a k . S z e r in te a lis tá r ó l b e k e r ü lt
k é p v is e lő k e t tá m o g a tó p á r to k n a k is
delegálniuk kellett volna külső bizottsági

ta g o k a t. R ajnai G ábor a lp o lg á rm e s te r
válaszában utalt arra, hogy K ardics István
is je len volt az ad hoc bizottság ülésén,
am ikor a szem élyi összetételről tárgyaltak
s e tém ában konszenzus született. Szedlák
János sz e rin t a k ü lső b iz o ttsá g i ta g o k
lé ts z á m á v a l v an g o n d . Ú gy v é lte : a
V á ro sfe jle sz té si- és K ö rn y e z e tv é d e lm i
B izottságba két külső tag hely ett hárm at
kellett volna delegálni. Orosz Árpád viszont
azt állította, hogy nem a létszám növeléssel
kell a szakértelm et növelni. Varga Jánosnak
is a szakértelem m el kapcsolatban voltak
k étség e i. S zerin te az E g észség ü g y i -és
Szociális A lbizottságban egy orvosnak is
k e lle n e d o lg o z n ia . E rre r e a g á lv a dr.
Sunyovszki Károly polgárm ester m egígérte,
hogy erre a területre külön odafigyel, és
m inden esetb en ren d e lk ez ésre fog állni
m egfelelő szakértő. Egyébként hat hónap
m ú lv a a k ép v iselő k v isszatérn ek erre a
té m ára, s a félé v es m u n k a ere d m én y é t
figyelem be véve m ódosítják a bizottságok
összetételét, - ha szükséges.
A november 17-i te stü le ti ülésen a
képviselők rendeletet alkottak arról, hogy
e z e n tú l p a rk o ló d íja t k ell
fiz e tn iü k a
vállalkozóknak kialakítandó üzletük 500
m éteres körzetében. Egy parkoló díja 110

ezer forint, a parkolóhelyek szám a az üzlet
nagyságától függ.
S zó e s e tt a N A C S K ft-v e l k ö tö tt
előszerződés felbontásáról. M int köztudott,
az önkorm ányzat tulajdonában lévő OTSC
fenntartása és üzem eltetése pénz hiányában
gondot jelentett. Ezért felm erült a vagyon
é r té k e s íté s é n e k ig é n y e . A ta ta b á n y a i
székhelyű N A C S Kft. ez év jú n iu sáb a n
jelen tk ezett először vételi szándékkal. A
K ft.- v e i a z ö n k o r m á n y z a t a d á s v é te li
s z e rz ő d é s t k ö tö tt a u g u s z tu sb a n . M á ra
a z o n b a n a n o v e m b e r 6 -i k ö tb é re m e lé s
illetve a decem ber 6-i kötbérm entes fizetési
h a tá rid ő é rv é n y te le n n é v ált, u g y an is a
K om árom -Esztegom megyei Közigazgatási
H iv atal tö rv én y e ssé g i é szrev é telt te tt a
szerződés ellen. E szerint a közpark nem
lehet adásvételi szerződés tárgya, s az is
tö r v é n y s é r té s n e k m in ő s ü l, h o g y az
ö n k o rm á n y z a t v e rse n y tá rg y a lá s n élk ü l
akarta átruházni az ingatlan tulajdonjogát.
Időközben okafogyottá vált az észrevétel m o n d ta a je g y z ő , m e rt a N A C S K ft.
felm ondta a sportvagyon üzem eltetésére
k ö tö tt s z e r z ő d é s t. A s p o rtv a g y o n
h aszn o sításá ró l a d ecem b er 8-i testületi
ülésen ismét tárgyalnak a képviselők.

Húsz új munkahely

C sökkent a
m unkanélküliség

(teológus, kertész, m élyépítő üzem m érnök
és v e g y é s z m é r n ö k ), s 11 e g y e te m i
diplom ával rendelkező (bánya-, építész-,
v e g y é s z -, a g r á r - , v illa m o s m é r n ö k ,
m űvelődéspolitikus, középiskolai tanár) is.

A z o k tó b e r 18-i ö n k o r m á n y z a ti
választás óta három szor ülésezett Oroszlány
város új képviselő-testülete. Az október 27i alak u ló ülésen dr. S u n y o v szk i Károly
p o lg árm ester és a telep ü lési k ép v iselő k
á tv e tté k m e g b íz ó le v e lü k e t s titk o s
s z a v a z á s o n m e g v á la s z to ttá k a l p o l
g árm esternek R a jn a i Gábort. A testület
elfogadta a polgárm ester ad hoc bizottság
ta g jaira tett ja v a sla tá t: e sz erin t Takács

Károly, Modrián Vilmos, Lazák Zoltán,
Jugovics Jó zsef és Kardics István dolgozta

Á prilisban indult kosárfonó tanfolyam
regisztrált m unkanélküliek számára.
A ta n fo ly a m o t 2 0 -an v é g e z té k el, s
novem bertől űzik a népi m esterséget. A
fű zfaterm ék ek et a M űvelődési K özp o n t
egyik term ében készítik. A dolgozók bérét
a M egyei M unkaügyi K özpont biztosítja
1999. október 30-ig. Az anyagköltséget és
a bérjárulékokat -a T b-járulékot (39% ), az
egészségügyi hozzájárulást (2100 Ft/fő/hó),
a m unkaadói járulékot (4% ), a szakképzési
hozzájárulást (1,5% )- a M ajki N épfőiskolái
Társaság vállalta.
E költségek fedezéséhez kért tám ogatást
az ö n k orm án y zattó l Szabolcs András, a
Társaság elnöke. A novem ber 17-i határozat
értelm ében a kosárfonó társasvállalkozás
- az önkormányzati segélykeret terhére - 500
ezer forint egyszeri, vissza nem térítendő
és 2 4 0 .4 9 2 f o rin t v is s z a té r íte n d ő
tám ogatásban részesül.

1,4%-kal csökkent a regisztrált munkanélküliek aránya a városban - ez derül ki az
O roszlány i M u n kaügyi K ö zp o n t szám í
tógépes nyilvántartásából. E szerint, míg egy
é v v e l e z e lő tt 1411 m u n k a n é lk ü lit
reg isztráltak , ad dig az elm ú lt hó n ap b an
“ csak” 1249 állástalan em ber szerepelt a
n y ilv á n ta rtá sb a n . A z o k tó b e rre b ec sü lt
m u n k a n é lk ü lis é g i ráta 10,1% v o lt. A z
elm últ hét évben csupán 1995 októberében
v o lt
ennél
k ev eseb b ,
9 ,6 %
a
m unkanélküliség a városban. Idén október
30-ig 760 fő új (először, vagy rövidebbhosszabb m u nkaviszony után ism ételten
állástalanná váló') m unkanélkülit reg iszt
ráltak . A z 1249 seg ély b e n v ag y tá m o 
g a tá sb a n ré s z e s ü lő fő k ö zü l 643 a nő
(51,5% ), 606-an pedig férfiak (48,5% ). A
kim utatás szerint a szakképzettséggel nem
re n d e lk e z ő k , a c sa k á lta lá n o s is k o lá t
végzettek, az egészségi problém ával küzdők
és a 45 év felettiek találnak legnehezebben
állást. A regisztrált m unkanélküliek között
van 122 érettségizett, 5 főiskolát végzett

Horn Gyula
városunkban
Keleti György országgyűlési képviselő
m eg h ív ására érk ezett O ro szlán y b a Horn
Gyula.
A volt pártelnök-m iniszterelnök fórumot
tartott. Rövid beszédében bírálta az O rbánkabinet politikáját, m ajd Keleti Györggyel
k ö z ö se n v á la sz o lt - a n a g y ré sz t n y u g 
díjasokból álló - hallgatóság kérdéseire.
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A R C K ÉPCSA R N O K

Színház az egész világ
Kiss Gábor 8. osztályos.
Tanulni nem szeret, de - mint
mondja - már van életcélja: a
bábozás. Tudományának híre
eljutott már Tatabányáig, fellép ett a Jászai Mari
Színházban- s nemrég több
százezren láthatták a vele
készült riportot a TV2-n.
- M ikor d e r ü lt ki, h o g y
te h e tsé g e d van b á b já té k o k
bemutatásához?
- 12 év e s v o lta m , m ik o r
először láttam videón K em ény
H enrik b áb m ű so rát. A n n y ira
m e g te ts z e tt, h o g y k é rte m
anyuékat, m enjünk fel Pestre,
vegyünk bábokat, ezt én is ki
szeretném próbálni. Öt bábot
v e ttü n k , ap u c s in á lt h o z z á
paravánt, amit a testvérem m el,
E dinával és anyuval közösen
f e ld ís z íte ttü n k . A K e m é n y
H e n rik -fé le k a z e ttá ró l m e g 
ta n u lta m a s z e r e p e k e t és

A közelm últban a Gárdonyi
G éz a Á lta lá n o s Isk o lá b a n a
G árdonyi-hét keretében rneseés p ró z a m o n d ó v e rs e n y e n
vettek részt a v áros és város
környék diákjai.

b e n e v e z te m
a
v á r o s i K i m it
tud?-ra.
Az "E gyéb
k a te g ó riá b a n ”
e ls ő h e ly e z é s t
értem el.
így kezdődött
a
“ p á l y a f u tá 
so m ” . D e az ó ta
m ár nagyon sok
helyen sz erep e l
tem. Ó vodákban,
is k o la i M ik u lá s - e s te n , és
G yerm eknapokon.
- Hogyan készülsz egy-egy

előadásra?
- E le in te a v id e o k a z e tta
szövegét alakítottam , de m ost
m ár m agam tól írok szöveget.
O ly a t, am i m e g n e v e tte ti a
k ö zö n ség e t, m ert szeretem a
gyerekeket felvidítani. E hhez 56 sp irá lfü z e t-o ld a lt m eg kell
tanulni. Ezt naponta 50-60-szor
e lism é tle m , m e rt a sz ö v eg e t

A gyerekek történelm i, zenei,
iro d a lm i és k é p z ő m ű v é sz e ti
ism e re te ik b ő l is sz á m o t a d 
hattak.

n ag y o n p o n 
to s a n
m eg
k ell ta n u ln i,
n a g y o n
precíznek kell
le n n i. E z é rt
v an o ly a n ,
hogy
c sa k
e s te tíz k o r
fekszem le.
- Mi a

legfontosabb
ahhoz, hogy
valaki jó bábos legyen?
- A h a n g e lv á lto z ta tá s .
N ekem nagyon mély, dörm ögős
h a n g o m v a n , d e h a e l v á l
toztatom, egész vékony, cincogó
is tud lenni. És fontos a bábok
tartása. Úgy kell játszani, hogy
a b á b o k e g y m á s ra is és a
k ö z ö n s é g re is n é z z e n e k . E z
egyáltalán nem olyan könnyű.
- A zé rt a so k g y a k o rlá s

egészen kiem elkedő sikert is
hozott már neked...

APRÓK TÁNCHÁZA
A z ősi m ag y ar ritm u so k , s
e z e n k e r e s z tü l a n é p tá n c
m egszerettetése volt a célja az
A p ró k T á n c h á z á n a k , m ely et
Gábor Klára tartott az M K K b an s z o m b a to n , 4 -1 0 é v e s
gyennekeknek.

OROSZLÁNYI
FÚVÓSZENE CD-N
A z O ro s z lá n y i I fjú s á g i
F ú v ó sz e n e k a r 25 éves fe n n 
állásának alkalm ából CD-t adott
k i, m e ly e n b a r o k k f ú v ó s 
m uzsika hallható.

A Ságvári Endre Általános
Iskolában rendezett versmondó versenyen 12 alsó és 21
felső tagozatos diák vett részt.
A négy helyi általános iskola
tanulóin kívül kecskédiek is
szavaltak.

A versek témája kötetlen volt.
A 8-14 éves diákok korosz
tályukhoz illően Petőfi
Sándor, Arany János, Zelk
Zoltán és Romhányi József
verseiből készültek.
Fotó: Szilágyi

- Ig e n , s z e r e p e lte m a
T V 2 -n , a K ö ly ö k szín p ad b an .
Itt, a S ág v ári ú ti ó v o d á b a n
já ts z o tta m g y e re k e k n e k , azt
vették fel. Igaz, három hónapot
kellett várni, hogy leadják az
a n y a g o t, d e m e g é rte , m e rt
sokan megism ertek. Ezenkívül
s z e r e p e lte m a J á s z a i M a ri
S z ín h á z b a n is. O tt nem
g y e r e k e k , h a n e m p o lg á rm e ste re k , " b a n k á r o k ” e lő tt.
M ikor m egtudtam , hogy m ilyen
" n a g y " e m b e r e k b ő l áll a
k ö z ö n s é g , m e g ije d te m és
elkezdtem átírni a szövegem et fél órával fellépés előtt. Végül
jó l sikerült, és m ost m ár nem
félek a rip o rterek tő l, és nem
izgulok a szereplések előtt sem.
Ha a feln ő ttek et m eg tudtam
n ev ettetn i, akkor ez m ár nem
lesz gond m áskor sem.

TESSÉK VÁLASZTANI!
Gyermekrajz-kiállítás
(“M ilyennek szeretnéd látni
Oroszlányt?”)
-M KK, november 27.
VIII. Adventi népdalköri
találkozó
-M KK, november 29.. 15 óra
József Attila Általános Iskola
Mikulás műsora
-M KK, december 3., 10 óra
Bányász Koncert Fúvószenekar évadzáró hangversenye
-M KK. december 11.. 18 óra
Karácsonyi hangverseny
-evangélikus templom,
december 16.
M indenki Karácsonya
-M KK, december 18.
Arany János Iskola karácsonyi
műsora
-M KK, december 18., 11 óra
Gyermekkönyvtár karácsonyi
műsora
-M KK, december 21., 17 óra
Az ORITEL Kft. és az MKK
közös karácsonyi rendezvénye
-M KK, december 23., 19 óra
(az OTV élőben közvetíti!)
Kungl György
szobrászművész kiállítása
-M KK. december 04., 17 óra

Oroszlány-1998
Ez volt az elmúlt év
Január

Magasabb gépjármű -és helyi adó
Döntöttek a képviselők
1999- január 1-jétől az
oroszlányi személyautó-tulajdo
nosoknak a jelenlegi 400 Ft
helyett 800 Ft gépjárműadót kell
fizetniük 100 kg-onként. Ez az
adó tehergépjárművek esetében
700 Ft, motorkerékpár, lakóautó,
lakópótkocsi és. sátras után
futóknál 400 Ft. Erről december
8-án döntött a testület.
A törvény adta lehetőség
szerint minimum 600 Ft és
maximum 1.000 Ft-ra emelheti a
gépjárműadót a helyi önkor
mányzat. A törvény által meg
szabott alsó adótétellel -600 Ftbefolyt gépjárműadó 50%-a a
települési önkormányzat bevéte
le, a másik 50% pedig a központi
költségvetésé. Az ennél maga
sabb adótétel esetén a külön
bözet önkormányzati bevételt
jelent.
1999- áprilisától változik a
szennyvíz-ártalmatlanítási
díj
szerkezete is. E szerint a kifizet
nivaló
50%-a átalányjellegű,
50%-a pedig fogyasztásarányos
lesz.
Módosul a szilárd hulladék
gyűjtési díja is. A lakossági díj 442
Ft/hó/lakás (384-ről), az intéz
ményi díj 79 Ft/nm /év (69 Ft-ról)
és a közületi díj 189 Ft/nm /év
(164 Ft-ról) lesz. A díjemelés
megfelel az OTTO Rt-vel kötött
szerződésnek, mely szerint a
várható infláció (15%) mér
tékével kell emelni a szolgáltatási
díjat.

Az anyagi dolgokkal, ponto
sabban a költségvetéssel foglal
kozott a képviselő-testület de
cember 21-i ülésén is. Emelték a
helyi adók mértékét, az 1999- évi
működtetési kiadások fedezése
érdekében. Január 1-jétől az
építményadó gépjárműtárolók és
hávégi pihenők esetében 100-ról
150Ft/négyzetméterre változik,
minden egyéb -vállalkozási célú
építmény után a fizetés a
következő képpen módosul (a
jelenlegi egységes, 300Ft/nm
helyett): 100 négyzetméterig
150Ft/nm, 101-500 négyzetmé
terig 250Ft/nm, 501 négyzetmé
ter felett 350Ft/nm.
A helyi iparűzési adó felső
határát 1,7%-ban állapítja meg a
törvény. Ezzel a módosítással a
határozat szerint él az önkor
mányzat. A döntés az adósávok
ban -sávonként- 0,3% -os emelést
jelent.
Nem változik viszont a vállal
kozók kommunális adója, m ert az
jelenleg egyenlő a törvényben
foglalt maximummal, azaz 2.000
Ft/fő/éw el.

A helyi adóbevételekből
1999-ben az önkormányzat
több, mint 280 millió Ft
bevdelt remél.
2000-től újabb adó bevezeté
sét tervezi a z önkormányzat. A
város úthálózatának fejlesztése
céljából bevezetnék a magán
személyek kommunális adóját.

Új képviselő a testületben
Lázár Mózes helyett Veilandics Béla az oroszlányi képviselőtestület tagja. A személycsere oka, hogy Lázár Mózest választották a
Megyei Közgyűlés elnökévé, s a törvény szerint az elnök nem dolgozhat
képviselőként helyi önkormányzatban. Ezért került -a Fidesz listáján
hatodikként szereplő- Veilandics Béla a testületbe.

• Civileké a Ház, -fórum a helyi
rádióról
• Kontó Attila, a Nagycsaládosok
Helyi Szervezetének elnöke
éhségsztrájkolt
• Buszban
Interneteztek
a
gimnazisták
• Tótakarítás

Február
• Műanyag-feldolgozó
üzem
nyílt
• Választási Fórum, -vendég:
Pozsgay Imre
• Szándéknyilatkozat elfogadása
a Velence-Vértes térség fejlesz
téséért
• Szabad György országgyűlési
képviselő előadása Kossuth
Lajosról
• Székelyhídi
vendégek
a
Rákóczi Szövetség meghívásá
ra
• “Virágos
Oroszlányért!"
program meghirdetése
• Színházkedvelők Baráti Köre
alakult
■ Rózsahegyi László ezüstje a
Karate EB-n
• A Likerecz-család a Corvin
Filmpalotában, -a Filmszemlén
Dokumentumfilm kategóriá
ban különdíjat kapott Varga
Ágota Szakítópróba c. filmé

• Ságvári-hét az általános isko
lában
• Az Arany János iskola 40 éves
-ünnepi rendezvénysorozat
• Lengyel József-hét a gimnázi
umban

Április
• A Munkáspárt tagjai megkoszo
rúzták a haraszthegyi Békeemlékművet
• Fórum a VÉRT jövőjéről,
-Székely Antal polgármester
vendégei
voltak:
Hatvani
György, a Magyar Energiahivatal elnöke, Lengyel Gyula,
az MVM Rt. elnöke, Keleti
György, Csiha Judit, priva
tizációért felelős tárca nélküli
miniszter, Hegyháti József, az
IKIM helyettes államtitkára
• Választási fórum, -Popovics
György települési képviselőjelölt vendége volt: Németh
Zsolt, a Fidesz alelnöke
• Városi versmondó verseny a
Költészet Napján, -szervező: a
MEASZ Oroszlányi Szervezete
• Megyei szakmai fórum a Föld
Napján, -szervezte a Preventív
Humán Misszió
• Bencsik János, Tatabánya
polgármestere parkot épít
Oroszlányban a Föld Napján

Május
Március
• Demszky Gábor, Budapest
főpolgármestere
Oroszlány
ban találkozott Székely Antal
polgármesterrel és a környező
települések polgármestereivel
• Választási fórum a mezőgazdaságról,
-Rezi
Árpád
települési képviselőjelölt ven
dége volt dr. Tamás Károly, az
FKGP mezőgazdasági kabinet
jének elnöke
• Bálint gazda a Bányász Klub
ban
• 322 éve született II. Rákóczi
Ferenc -emléktábla-koszorúzás
Majkon és Oroszlányban
• Makrai Mihály, az Oroszlányi
Rendőrkapitányság törzszász
lósa elnyerte az ország legjobb
rendőrkutya-vezetője címet
• Benkő Péter előadása a
Gyermekotthonban

• Görög napok
• Ki mit tud II. Rákóczi
Ferencről? -vetélkedő 7-8.
osztályosoknak, szervezte: a
Rákóczi Szövetség
• Szlovák Nemzetiségi Nap
• Közmeghallgatás
• Megyei akrobataverseny
• Kórustalálkozó

Június
• Segítő
Klub
alakult
a
fogyatékkal élő gyermekek
szülei részére
• A városi strand részleges
felújítása
• A Majki mesterkurzus megnyi
tása

•
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KÉPVISELŐI KÍVÁNSÁGOK‘99
Lázár Mózes - országgyűlési
képviselő
Szeretném, ha a jövő évvel büsz
kén zárhatnánk le ezt az évszázadot
és évezredet, s megfelelően felké
szülnénk a Milleniumra.
Remélem, hogy a választási év
elteltével a feszültségek is csökken
nek, a politikai csatározások elcsitul
nak és elkezdődik az érdemi munka.
Örülnék, ha a Fidesz szem
pontjából a ‘99-es év is olyan sikeres
lenne, mint a ‘98-as volt.
Ami pedig személyesen csak
engem illet; a következő esztendőt
nem szeretném gipszes lábbal zárni.

Keleti György - országgyűlési
képviselő
Külföldi tartózkodása miatt nem
tudtuk felvenni vele a kapcsolatot

ár.
Sunyovszki
-polgármester

Károly

A bánya, az erőmű léte és mű
ködése meghatározó feltétele annak,
hogy a város éljen, és más alterna
tívákat is magában hordozó ipari
fejlődése elinduljon.
Remélem, sőt bízom abban, hogy
a “retrofit” program megfelelő
támogatást kap, ez a fejlesztés kulcs
kérdése a Vért stratégiájának és
persze a városénak is.
Fontos, hogy elkezdődjenek az
építkezések a Ipari Parkban, ebben
bizakodó vagyok.
Ezenkívül jövő évben meg kell
kezdenünk az évek óta halogatott
útkoncepció végrehajtását és a
közterületek rendbetételét.

Rajnai Gábor -alpolgármester
Fontos, hogy a kötelezően és
önként vállalt feladatokat továbbra is
el tudjuk látni, mégpedig egy kor
szerűbb és olcsóbb intézményrend
szer keretében.
Sok olyan intézkedést kell hozni,
mely javítja a városlakók komfortérzetét. Szeretném, ha mindenki
jobban érezné magát Oroszlányban!
Én továbbra is ezért szeretnék
dolgozni, a közt szeretném szolgálni.
Ami a magánéletet érinti: én
Oroszlányban nőttem fel, szeretném
majd az unokámat is itt látni felnőni.

Balogh György
Reális gazdasági programot kell
alkotni, rövid, közép és hosszabb
távra, a város pénzügyi helyzetének
stabilizációjára törekedve. A straté
giai célokat megjelölve, a gazdasági
szerkezetváltást a városfejlesztési

programok jelentik majd, azért, hogy
Oroszlány a harmadik évezredbe lép
ve a polgári városok közé tartozzon.

Hartmann József
Mit szeretnék a következő évben?
Biztonságos, kivilágított és tiszta
utakon futni esténként a város
választópolgáraival, akik a napi mun
kájuk után nem a második-ötödik
műszakot kénytelenek vállalni a
megélhetésükért, hanem felüdülé
süket keresik. Ez nekem is jót tenne,
mert így nem "erősödnék” két kilót
évente, és remélem, mindannyiunk
közérzete is jelentősen javulna.

Huber Antal
Bízom abban, hogy az emberek
anyagi lehetőségei javulnak. Szerin
tem az anyagi gondok rengeteg
ütközési felületet adnak, s ez sok
esetben családok széthullásához
vezet. Eltávolodtak egymástól az
emberek. Úgy gondolom, ha az
anyagi helyzet javul, az emberi kap
csolatok is szorosabbá válnak.
Ami az önkormányzatot érinti:
kívánom, hogy ne a frakciószem
pontok, hanem a célszerűség
vezérelje a döntéshozatalban.

JugovicsJózsef
Egyetlenegy szegény ember se
legyen Oroszlányban! Mindig tiszta,
nyugodt körülmények között élő,
mosolygós emberekkel szeretnék
találkozni az utcán.
Mindhárom gyermekem egészsé
ges és boldog legyen!

JuhászJózsefA válaszomat megnehezíti, hogy
sajnos, nem igazán szoktam években
gondolkodni. Erre legjobb példa,
hogy az eddigi 19 cigarettáról való
leszokásomat sem tettem még soha
január 1-jére. Persze, én is tervezek,
és sok mindent várok a jövőtől, ha
nem is éves ciklikussággal. -De mivel
válaszolnom kell- az 1999-es évtől azt
várom, hogy ne legyünk lépéskényszerben, jobb nekünk a tönk
szélén. Komolyra fordítva a szót:
szeretném, ha a városunk -akár
csekély mértékben is, de valamenynyire fejlődne (ha lehet, ne vissza
felé)!
Szeretteimnek és magamnak azt
kívánom, hogy egészségesek le
gyünk, akkor baj nem lehet.

Kardics István
A Vért kapja meg a lehetőséget az
Oroszlányi Hőerőmű kéntelenítő
jének megépítéséhez.

VÉRT-közgyűlés
A Vértesi Erőmű Rt. decem ber 8-i közgyűlését az alapító okirat
módosítása után felfüggesztették, az MVM Rt. és az ÁPV Rt. kérésére.
Elnapolták az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok
megválasztását, s a vezérigazgató munkaviszonyával kapcsolatos
kérdéseket is több mint egy héttel később tárgyalták.
A december 18-i közgyűlésen visszahívták beosztásából Vass
László vezérigazgatót, utódjául Takács Károly mérnök-üzemgazdászt,
a VÉRT eddigi kereskedelmi osztályvezetőjét, települési képviselőt
választották meg. Vass László az VÉRT-nél marad, szaktanácsadóként
dolgozik majd, s a jövőben egy újonnan kialakítandó igazgatóság
munkáját irányítja.
A közgyűlésén döntöttek a VÉRT igazgatósági és felügyelő
bizottsági tagjainak visszahívásáról és új kinevezésekről is.
A Vértesi Erőmű Rt. igazgatóságának összetétele: Takács Károly,

Hornyák István, Szentai György, Takács Béla, Holló Vilmos.
A felügyelő bizottság összetétele: Szalai László, Wéber György, Dr.
Martinkó Károly, Cserhalmi László, Lisztmayer János, Sánta Béla,
Nagy Margit. Papp Katalin.

Az önkormányzat tudja átvé
szelni a pénzügyi gondokat.
Családomban legyen mindenki
sikeres és egészséges 1999-ben!

Lazák Zoltán
A költségvetés egyensúlyának a
megteremtése sikerrel járjon! Ettől
kezdve lehet tervezni.
A jövő évtől várom, hogy az Ipari
Parkban elinduljanak a beruházások.
Remélem, sikerül elindítani a vá
ros széppé tételét. Ez csak közösen, a
városlakók összefogásával lehet
séges.
Mindenkinek hasznos munkával
teli, eredményekben gazdag, boldog
új évet kívánok!
Ami a személyes dolgokat illeti:
szeretnék öt év után legalább
egyszer, megszakítás nélkül két hetet
a családommal, pihenéssel eltölteni.
Az időhiány az oka annak is, hogy két
éve horgászbot sem volt a kezemben,
pedig imádok pecázni. A több
szabadidő mellett egyéb kívánságom
is van: szeretnék fogyni és leszokni a
cigarettáról. Ez utóbbit el is
határozom január 1-jén. -

Matajsz Gábor
Az év elején négy aprócska fogat
a fiam mosolygós szájacskájába!
Szeretném, ha szert tenne a totyogás
tudományára, és azt hiszem, én
lennék a legboldogabb ember a
Földön, ha elgügyögné, hogy papa.
Kívánom a város lakóinak, hogy
az általuk választott polgármester
ben és képviselő-testületben találják
meg örömüket úgy, mint én Gergő
fiamban!

Modrián Vilmos
Szeretném, ha a város 1999-ben
közös áldozatvállalással olyan ered
ményeket érne el, melyek a lakosság
közérzetét pozitívan befolyásolnák.
Szeretnék megalapozottan bizakodó,
jókedvű emberekkel találkozni az
utcán.

Orosz Árpád
Elsődleges:
visszaadni
a
történelmi városrésznek (5. sz kör
zet) a régi rangját.
Áprilisig a Szociális Szolgálat
segítségével kidolgozni az ún. gettóra
a megoldást. Jövő év végére úgy
nézzen ki ez a városrész, mint egy
évtizeddel ezelőtt. Gondolok itt
játszótérre, parkra, közvilágításra,
parkosításra, utakra, de nem utolsó
az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások eladása sem.

Szedlák János
Én csak, mint magánember kívá
nok nyilatkozni, a város helyzetét
mindenki ismeri.
Miután befejeztük a házépítést a
családommal, előszedjük a régi,
poros terveket. Ugyanis, ha nagy
munkába kezd az ember, mellette sok
minden elmarad. Például az üdülés
is. Az utóbbi két nyarat építkezéssel
töltöttük, jó lenne végre pihenni,
igazán nyaralni!

Takács Károly
Azt tekintem a legfontosabbnak
az új munkahelyemen, hogy a cég
nyereségesen működjön, megnyerje
a hosszútávú működéséhez szük
séges pályázatokat, sikerüljön a
villamoscnergia-szerződések
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Meg kell-e tartani a Művelődési Központ és Könyvtár jelenlegi
működési formáját? -ez volt a december 15-i Civil Fórum központi
kérdése. Akérdésfeltevést az indokolta, hogy a közelmúltban elterjedt a
hír: a Polgármesteri Hivatal beköltözik az MKK-ba s így a civil
szervezetek, szakkörök és tanfolyamok az iskolákban kapnak helyet. A
város intézményhálózatának átszervezéséről, az elképzelésekről dr.
Sunyovszki Károly polgármester adott tájékoztatást.
-Azelnníltnéhányévben az önkormányzat folyamatos hitelfelvétellel pótolta
a pénzhiányt. 1997. december 31 -én a város hitelállománya 568 millió forint volt,
mely idén 200 millióval nőtt. A 200 millió forintot a hulladékdepónia építésére
fordították. Tehát kb. 800 millió forintos adóssággal kell számolni jelen
pillanatban -magyarázta dr. Sunyovszki Károly.
-Aváros 1998. évi költségvetése 2 milliárd forint volt. Ennek egy hetedét, 300
milliót törleszteni kell jövőre, s a város nem vehet fel több hitelt. Ennek ellenére
az oroszlányi intézményrendszert továbbra is működtetni kívánják s az 1999 évi
költségvetést csőd nélkül végrehajtani -hangsúlyozta a polgármester.
- Ezért született az elképzelés -folytatta a tájékoztatást,- hogy a Polgármesteri
Hivatal költségmegtakarítás céljából beköltözne a Művelődési Központ első
emeletére. A felnóttkönyvtár és a színházterem megmaradna, a
gyermekkönyvtár, a szakkörök és művészeti csoportok pedig az általános
iskolákban kapnának helyet. A tervek szerint a Hivatalt áruház céljára
értékesítenék. Ez 70-100 millió forintos árbevételt jelenthetne. De ebben a
témában még semmiféle döntés nem született -mondta a polgármester.
A Civil Fórumon többen felszólaltak az MKK szerepváltása ellen. Az érvek
között szerepelt, hogy nem lenne célszerű szétszórni a civil csoportokat a város
általános iskoláiba. Köles Sándor emlékeztetett, hogy a Művelődési Központot
kulturális céllal építették, sokan társadalmi munkában. Szemper Ferenc szerint
ha egy városnak nincs művelődési háza, “az már nem is város, s talán még
település sem". Horváth Sándor a Rozmaring Népdalkor nevében szólalt fel.
Elmondta, hogy aláírást gyűjtenek azért, hogy az MKK valóban Művelődési
Központ maradjon. Néhányan megkérdőjelezték, hogy költségmegtakarítást
jelentene a költözés. Dr Sunyovszki Károly elmondta, hogy a -felmérések szerint
kihasználatlan- MKK-ba való költözés éves szinten 10-15 millió forint
megtakarítást jelentene, de a testület fél éven belül nem hoz döntést ez ügyben. A
polgármester gondolatait alátámasztva Matajsz Gábor települési képviselő arra
hívta fel a figyelmet, hogy ha az 1999. évi költségvetést nem sikerül a tervek
szerint végrehajtani, ha nem sikerül törleszteni a hitelállományból 300 millió

forintot, akkor a város csődbe juthat. S a csődbiztos a fizetőképesség
helyreállításán dolgozva nem fogja megkérdezni, hogy mit akarnak a város
lakói.
Lovasi Andrea
megkötése. Fontos, hogy a bánhidai
erőmű
működését
2004-ig
meghosszabbítsuk és elnyerjük azt a
szerződést, amire ajánlatot tettünk
az elmúlt évben.
Szeretnék eredményesen dolgoz
ni a város önkormányzatában is. S
szeretnem, ha elfogadnának, mint
embert és jót tudnék tenni a
városlakókért
a
munkámon
keresztül.

VargaJános
Elsődleges a város anyagi
helyzetének stabilizálása.
Mint az egészségügyi és szociális
albizottság elnöke, szeretném, ha a
Mészáros Lajos úti Idősek Otthona
megnyugtató
helyre
kerülne,
megfelelő komfortfokozatú lenne az
idős emberek számára.

Veilandics Béla
Mivel vállalkozó vagyok, az üzleti
életben szeretnék sikereket elérni, az új
cég építését, -amit 1998-ban elkezdtein'99-ben felgyorsítani, kiteljesíteni.
Kívánságom az önkormányzati
fronton: a testület az együttműködő
szellemben dolgozzon tovább, a
pénzügyi helyzeten legyen úrrá, a
városlakók komfortérzete javuljon.

Vojnár Katalin
Magamnak sikeres másoddiplo
mát, a családomnak egészséget! A
világnak békét! A város lakóinak teli
kamrákat, üres orvosi rendelőket,
harmonikus
családokat,
kacagó
gyerekeket, mosolygós, tenni akaró
embereket!

Oroszlány-1998
Ez volt az elmúlt év
Július
• Operagála Majkon
• “Az anyanyelv védelm éért”
-ünnepi rendezvény Majkon
-a Rákóczi Szövetség vendégei
voltak: dr. Halzl József, a
Rákóczi Szövetség országos
elnöke, dr. Gyulai Endre,
Szeged-Csanád római katoli
kus megyéspüspöke, Bállá D.
Károly, ungvári író, költő.

Augusztus
• A Bányász Nyugdíjas Szakszervezet m űsorral egybe
kötött találkozója
• Oroszlány és Környe hatá
rában több, m int 500 nm-en
leégett az avar
• A Bakfark Bálint Zeneiskola
vendégül látja a 60 fős
bernsdorfi
(Németország)
zenekart.
• Augusztus 20. -ünnepi testü
leti ülésen vette át az “Orosz
lányért" vésetű aranygyűrűt
Katonka Sándor; “Oroszlá
nyért” kitüntető díszoklevelet
dr. Brunner Róza, Elekes
Lászlóné, Szmilek István, Vas
Józsefné és dr. Vesztergomi
Helén kapott.
• Oroszlány
díszpolgárává
Németh Sándort választották.
• Falunap -szervezte: a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat és
a Falu Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület
• “A
hit
za rán d o k ú ján ”
-rendezvénysorozat, -szervez
te: Kutschi András katolikus
plébános

• Az év m ecénása a VÉRT
• Miniszteri elismerés orosz
lányi járőrkutyásoknak

Október
• Választási fórum,
-dr.
Sunyovszki
Károly
polgármesterjelölt és Lázár
Mózes országgyűlési képvi
selő, települési képviselőjelölt vendége volt Fónagy
János, a Gazdasági Minisz
térium politikai államtitkára
• Választási fórum, -Székely
Antal polgárm ester és Rajnai
Gábor alpolgármester vendé
ge volt Keleti György országgyűlési képviselő
■ A Gyermekotthon átalakítása
• Közlekedik a család vetélkedő
• Választási roma fórum,-Boros
Gyula képviselőjelölt vendé
gei voltak: Bogdán Béla, az
MCFÉSZ
megyei
elnöke,
Rostás László, az MCFÉSZ
alelnöke
• Közművelődési konferencia
• Megalakult Oroszlány város
új kepviselőtestülete
• Tarzan-szoba a Ságvári Endre
.Általános Iskolában

November
• A Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzat alakuló ülése
• A Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat alakuló ülése
• Cukorbetegek megyei találko
zója
• “Még élünk” -találkoztak a
XXI-es akna volt dolgozói
• Civil Fórum -lesz-e civileké a
Ház?

Szeptember
• Bányásznap
• Kék Fény Kupa -nemzetközi
rendőrverseny
• Lovasfesztivál
• Izraeli Napok
• Plochingeni (Németország)
látogatók a városban
• “A hit szerepe a gyógyításban”
-orvostudományi konferencia
• Szociális kerekasztal -felmé
rés készült a droghelyzetről
• Kakaó-koncertsorozat indult
a gimnáziumban
• Felavatták a Kossuth-szobrot

December
• Rendelők új helyen
• Véradók kitüntetése
• Civil
Fórum
-eladó
a
Polgármesteri Hivatal?
• Új vezetés a VÉRT élén
• Tarbay
Ede meseíró
a
katolikus templomban
• Úszóverseny
az
5.
sz.
Általános Iskola tanulóinak
• Mindenki Karácsonya, az OTV
és a Művelődési Központ
közös karácsonyi műsora

Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát

I
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
16
17

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Emerencia
Timót
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

1 Péntek
2 Szombat
-.in i.ip
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat
H) V , rtlMt
II Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek
16 Szombat
r
Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat
Vasz;:„,|.
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat
31 . zsárnap

1 Csütörtök Hugó
2 Péntek
Áron
3 Szombat Buda, Richárd
Vasárnap Húsvet, Izidor
5 Hétfő
;vét, Vince
6 Kedd
Vilmos, Biborka
7 Szerda
Hermán
8 Csütörtök Dénes
9 Péntek
Erhard
10 Szombat Zsolt
11 Vasárnap Leó, Szaniszló
12 Hétfő
Gyula
Ida
13 Kedd
14 Szerda
Tibor
15 Csütörtök Anasztázia, Tas
16 Péntek
Csongor
17 Szombat Rudolf
l
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cíntia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida

J Ú N IU S
S z é lit I v á n h a v a

Á P R IL IS

S z e n t G y ö f^ v h a v a

1999
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Ernőd
Lőrinc
Zsuzsannám, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint

O K TÓ BER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti unnufi Gyöngyi!
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
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NOVEM BER

1 Péntek
2 Szombat
... sirnap
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat
10
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek
16 Szombat
17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
^ t Szombat
24 Vasárnap
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat
31 Vasárnap

Mindenszentek haw

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Szombat
Vasámap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasámap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasámap
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Munka ünnepe, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bemát, Felicia
Konstantin
Júlia, Rita
Pünkösd, Dezső
Pünkösd, Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, C’sanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasámap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasámap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasámap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasámap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Annamária, Tihamér
Ottó
Koméi, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ella
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

Pünkösd hav?

Alajos, Leíla
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

JÚLIUS

21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 v asámap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda

Szent Jakab hava

Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita, Mariann
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

MÁJUS

21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
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29 Csütörtök
30 Péntek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Koméi
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Szent Mihály hava

21 Szombat
22 Vasárnap
23 Hétfő
24 Kedd
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29 Vasárnap
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31 Kedd
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

Karácsony hava

dU

JVJlíllJ
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin, Katinka
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor
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21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasámap
29 Hétfő
30 Kedd
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Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adóiján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád
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Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

T r Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap

Közel 2 milliós megtakarítás

a rc k épcsa r n o k

Egy héttel hosszabb téli szünet

MODELL

Oroszlány
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
fizetőképességének megőrzése érdekében
decem ber 8-i ülésén
egyetértett azzal, hogy a város általános és középiskoláiban, valamint a
középfokú kollégiumban egy héttel meghosszabbítják a téli szünetet. A
fútéscsökkentés 1998. december 18-tól 1999. január 10-ig tart az
iskolákban. Az üzemeltetési költségek további csökkentése céljából
minden hétvégén, pénteken 16 órától vasárnap 24 óráig csökkentik a
fűtést a bölcsődékben, óvodákban, az alapfokú -és középiskolákban és a
szociális szolgálat egyes részlegeiben.

Nem jön zavarba a női tekintetektől. Sőt, azt sem bánja, ha
naponta több száz hölgy fürkészi fotóját. Pajor Ferenc,
oroszlányi, 20 éves fiatalember. Modell.

“Legyen szökőkút, vidámpark, játszótér!”

Oroszlány jövője
gyermeki szemmel
Gyermekrajzokat tekinthettek meg több héten át a Művelődési
Központba látogatók decemberben. Az alkotások témája: “Milyennek
szeretnéd látni Oroszlányt?". A Fidesz pályázatára 55 rajz es két
fogalmazás érkezett, melyekből kiderül: a gyerekek sok mindenen
változtatni szeretnének. Vidámparkot, görkorcsolya -és műjégpályát,
planetáriumot, hotelt, kínai éttermet, kerékpárutat, szökőkutat,
játszóteret álmodtak a rajzlapra. Mindehhez néhány mondatot is
fűztek: “Minden ablakban virág lenne és attól szép, tiszta lenne a
levegő”, “Mindenkinek legyen állása, otthona", “Oroszlányt a jó
emberek városának hívják" -s ehhez hasonló gondolatokat fejtettek ki
a gyerekek papír és íróeszköz segítségével.
A munkákat háromtagú bizottság értékelte. Óvodás korcsoportban
megosztott díjat kapott Sajó Vivien és RémaiJudit, a 6-10 évesek közül
Bársony Bianka kapott ajándékot, a felső tagozatosok közül pedig
Ágrez Gergő rajza nyerte el a zsűri tetszését.

Családias lakóterek a
Gyermekotthonban
1963-ban készült el a jelenlegi oroszlányi Gyermekotthon épülete.
35 évvel ezelőtt építőipari munkások laktak a Rákóczi Ferenc úti
épületben. A szálló négy éven át tartó üzemelés után megszűnt,
megvette a Fővárosi Önkormányzat s abból Gyermekotthont létesített.
1967-ben 180-an éltek az otthonban, m ára fele ennyien lakják az
épületet. .Az 5-18 éves állami gondozottak családias környezetben,
újonnan átalakított lakrészekben élik mindennapjaikat. A
Gyermekotthonban tíz, egyenként 110 négyzetméter alapterületű,
amerikai konyhás, fürdőszobás, nappalit és három hálószobát magába
foglaló lakást alakítottak ki a közelmúltban. A beruházás 25 millió
forintba került, melyhez 10 millió forint tám ogatást a Fővárosi
Önkormányzat adott, 8 millió forint pályázati pénzekből gyűlt össze, a
többit pedig az intézmény saját költségvetéséből fedezte. Az átalakítás
-a családias hangulat fokozása mellett- azért is szükségszerű volt, mert
az
1997. évi Gyermekvédelmi törvény előírja, hogy a
nevelőotthonokat, az intézményes rendszert meg kell szüntetni.

A magas, kreol bőrű, fekete
hajú f iú sok nő számára
ismerős tehet. Bár alig fé l éve
modell, fotója m ár megjelent a
Cosmopolitan magazinban.
-A novemberi számban
tizenkilenc társammal együtt áll
tam modellt. Ez volt az első
megbízásom és eddigi legna
gyobb élményem ezen a terü
leten, hiszen a Cosmopolitan
világszerte ismert lap.

-Honnan jö tt az ötlet, hogy
modellként próbálj karriert
csinálni?
-Nem az én ötletem volt. A
család egyik ismerőse ajánlotta.
Én meg úgy gondoltam: miért is
ne? Végigjártam az ilyenkor
szokásos utat: csináltattam egy
fotóalbumot magamról, majd
ezzel megkerestem több ügynök
séget. A válasz: jó, de várni kell.
Végül a New Imagenél sikerrel
jártam, rögtön szerződtettek.

-Ahhoz,
hogy valakiből
modell legyen, elég-e a jó
megjelenés, egy albumnyi kép és
egy ügynökség?
- Nem, ha nincs kisugárzásod
és nincs benned egy nagyfokú
exhibicionizmus, akkor el se kell
kezdeni.
- Mit tartasz fontosabbnak, a

külső, vagy a belső értékeidet?
- Természetesen a belső érték
a legfontosabb. Hiszen a belső
tulajdonságaink részben a külsőn
is megnyilvánulnak. Ha viszont
arra gondolsz, hogy a modellkedésből akarok-e megélni vagya
tudásomból, akkor az útóbbit
választom.
Ugyanis jelenleg
tanulok, Tatabányára járok, a
Modern Üzleti Tudományok
Főiskolájára. Másodéves vagyok,

a főiskola elvégzése után az üzleti
életben szeretnék elhelyezkedni.
Nagyon vonz minden olyan
munka, ami a bankszakmával
kapcsolatos. Talán a felelősségtudat az, ami miatt úgy tetszik.

-A tanulás mellett mire ju t
még időd?
- Öt éve kungfuzok. Régebben
versenyeztem is. Sajnos, erre is
egyre kevesebb időm jut.

-Milyen stílusirányzatot ked
velsz?
-Minden a hangulatomtól
függ. Nagyon hangulatember
vagyok, de azért extrém dolgokat
nem veszek fel. A zenében is a mai
disco és rave stílus távol áll tőlem.
Inkább
a
kicsit régiesebb
hangzást kedvelem.

-Többet foglalkozol-e
a
külsőddel mióta modell vagy?
Gondolok
itt pl. diétára,
szoláriumra?
-Semmi pluszt, amit egyéb
ként magamért meg ne tennék.

-Változott-e az ismerőseid
magatartása veled szemben,
miután megjelent a fo tód a
magazinban?
-Nem nagyon törődnek vele.
Persze, a suliban is hamar elter
jedt a híre, de különösebb válto
zást nem hozott az életemben. De
a családom és a barátnőm büszke
rám.

-Hogyan fogadod a lányok
közeledését?
-Imponál, ha megnéznek, de
ha többről van szó, az már zavar.
Nem szeretném, ha egy lány csak
a “szépfiút" látná bennem. Az a jó,
ha önmagamért szeret. És ezt a
lányt én m ár megtaláltam.

(Hógolyó)

1999-ben is boldog esztendőt kívánunk
az Önök szolgálatában!
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1999-ben is boldog esztendőt kívánok
az Önök szolgálatában!

Milyennek szeretném látni
Oroszlányt? (1.)
Szeretném, ha a játszótéren lennének rendes hinták, tiszta
homokozók és padok. Nyáron lennének külön foglalkozások, műsorok,
lenne tábor. Én azt a törvényt hoznám be, hogy 18 éven aluliaknak sem
cigit, sem szipózáshoz szükséges dolgokat nem adnának. A művelődési
házzal kapcsolatban szerintem több mozit, vagy koncertet, műsorokat
kellene betervezni. A játszótéren lennének olyan helyek, ahol lehetne
kosarazni vagy focizni. Nem kéne attól félni, hogy az autók elütik a
gyerekeket, egy kijelölt helyet kéne kitalálni, ahol csak a gyerekek
játszhatnak. Szeretném, ha ez valóra válna!
Bihari Katalin

Ilyennek szeretném látni
Oroszlányt! (2.)

CSERNÉ BALOGH M ARGIT

06 20 9572 477

EREDMÉNyEKBEN GAZDAG ÉVEI KÍVÁN A
MONTÁZS AU 1ÓS - MOTOROS ISKOLA
OROSZLÁNy
TANFO tyAM AINKAT 1999-B EN IS

A LENGYEL TÓZSEF GIMNÁZIUMBAN INDÍTJUK

01. 11.
02. 15.
03. 22.
05. 31.
06. 14. GYORSÍTOTT

0/. 05.
08. 09.
09. 20.
10. 25.
11. 29.

Minden em ber szeresse egymást. Oroszlányt a jó emberek
városának hívják. Ne legyen firka a falakon és ne szemeteljen senki.
Mindenkinek legyen állása, s otthona. Legyen egy sötétkék vizű
szökőkút, Oroszlány szökókútja. A játszótereken óriási mászókák
legyenek és homokozók, hinták. Az egészet fű borítsa, hogy a gyerekek
fogócskázhassanak nyugodtan. .Az ablakokban virág legyen. Olyan
autók járjanak, melyek nem szennyezik a légkört, hogy karácsonykor
jó sok hó essen. Én ilyennek szeretném látni Oroszlányt.
Bársony Bianka

OROSZLÁNY ‘98.

Összetart a család

Mesevilág a templomban

A Cser család 3. az országban
A “Közlekedik a család"
országos döntőjén az oroszlányi
Cser család harmadik helyezést
ért el. Cser László és testvére Cser
Andrea, valamint a családfő két
gyermeke László és Kitti a városi,
majd a megyei fordulóról jutott a
budapesti elődöntőbe, ahol mind
a 19 megye képvi- seltette magát.
Az elődöntőről
a
legjobb
eredménnyel jutottak a döntőbe,
ahol két családdal versengtek az
első helyért a fővárosi műjég
pályán. A Cser család egészen az
utolsó
előtti
versenyszámig
vezetett.

A fordított
biciklizésnél
csúsztak a második helyre. Ez
lehetett volna verseny végleges
eredm énye is, ha a család nem
határoz másként. Az oroszlányi
versenyzők
nem
tartották
helyénvalónak, hogy egy családi
verseny második helyezettjének
jutalma -San Diego-i utazás
-csupán két személyre szóljon.
Ezért
Cserék
szándékosan
hibáztak
az utolsó -döntőversenyszámnál, s így a harmadik
helyre kerültek, am iért 400 ezer
forint értékű robogót kaptak.

Életmentők kitüntetése
A Véradók Napja alkalmából ünnepséget rendeztek Oroszlányban,
a Bányász Klubban. Dr. Brunner Róza, városi tisztifóorvos felidézte a
‘30-as éveket,
amikor megindult
a
rendszeres véradás
Magyarországon.
1949-ben
Szombathelyen
létesült az első vidéki vér
adóállomás,
s
hazánkban
1959-ben
m ár
22
helyen
fogadták a donorokat. Később
lehetővé vált a lakótelepekre a
kiszállás, s ez növelte a véradók
számát. Az utóbbi években
viszont csökkent a levett vér
mennyisége. Ez -vélte dr. Brunner
Róza- a munkanélküliségnek,
illetve a munkahelyi kedvez
mények megvonásának köszön
hető. Tömeges jelentkezések csak
rendkívüli helyzetben vannak,

kevés a rendszeres véradó
-mondta. Ezért minden évben
díszoklevéllel és apró ajándékkal
köszönik meg azok munkáját,
akik
rendszeresen,
önként
odatartják karjukat a tű alá.
Az oroszlányi rendezvényen
a
tízszeres,
húszszoros és
harmincszoros véradók, össze
sen 122-en vették át az elis
merést. A rendezvény zárásaként
a Bányász Népdalkor adott
m űsort s az ünnepség fogadással
ért véget.

D id K O h im n a
Az Országos Diákolimpia városi döntőjét december 16-án
rendezték Oroszlányban. A négy általános iskola és a Lengyel József
Gimnázium 7-8.-os korosztálya versengett egymással az uszodában.
Gyors-, mell-, hát -és pillangó úszásnem közül választhatott a több, mint
száz résztvevő. A 3-4. és az 5-6. osztályosok 50 métert, a 7-8.-osok 100
métert úsztak két-két versenyszámban, időre. A tét a megyei, onnan
pedig az országos döntőbe való továbbjutás volt. A kora délutáni
összesítés alapján a Ságvári Endre Általános Iskola diákjai nyertek.

A mesék világába kalauzolta a z oroszlányi gyerekeket
Tarbay Ede december 19-én. A 66 éves író, költő saját
alkotásaiból olvasott fe l a z érdeklődőknek.
Kutschi András katolikus
plébános meghívására érkezett a
Munkás Szent József Plébániatemplomba Tarbay Ede. A József
Attila-díjas költő, író, műfordító
és dram aturg számos gyer
mekverset, regényt, esszét és
elbeszélést írt az elmúlt két
évtizedben. Ezek közül a számára
legkedvesebbeket olvasta fel az
óvodás és általános iskolás
gyerekeknek.
- Szerintem Tarbay Ede a
legjobb meseíró Magyarorszá
gon, nagyon tanulságos törté
neteket ír -vélekedett az egyik
hallgató, Dallos Zoltán.
Tarbay Ede fontosnak tartja,
hogy szeressék, s arra törekszik,
hogy a gyerekekkel minél több
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Vallási ünnepek:

Róm ai katolikus: 1., Szűz Mária
istenanyaságának ünnepe. 3-,
Vízkereszt, Urunk megjelenése.
10., Urunk megkeresztelése.
Protestáns: 6., Vízkereszt.
Ortodox: 1., Az Úr körülmeté
lése. 6., Az Úr megkeresztelése.

verset és mesét ismertessen meg.
Szerinte a mese -és versismeret
vezet az irodalom szeretete felé, s
ezen keresztül érzelmileg is
fejlődik az ember.
- Ha a gyermek nem hall vagy
nem olvas mesét, sivár lesz az
érzelmi élete, nem találja meg
helyét a világban. Nem véletlen,
hogy a népm esében mindig a jó
győzedelmeskedik. S ez több,
m int a televízió-nézés, mert a
TV-ben vetített filmek többsége
nem ad értékes, érzelmi pluszt.
Ezenkívül, a mesében ősidőktől
kezdve benne van a gyermek és
szülő
közvetlen
kapcsolata
-vélekedett a meseíró.

L.A.

I f f f .

L

M ® .

o ld o g a ssz o n y

hava

Szokások:
01. 06. Vízkereszt vagy háromkirályok napja.
A karácsonyi ünnepkör záró- és a
farsang kezdőnapja.
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Bemutatkozik:

a Vértesi Erőmű Rt. új
vezérigazgatója
Takács Károly a jövőről, a tervekről
Takács Károly 42 éves. Első diplomája megszerzése óta, 19- éve a
Vértesi Erőmű Rt.-nél dolgozik. Volt gépészmérnök, üzemviteli
osztályvezető, üzemviteli főosztályvezető, termelési főmérnök,
Controlling Iroda vezető, majd kereskedelmi osztályvezető. 1998.
december 18. óta a Vért vezérigazgatója.

“Egyszerűsítés és költségcsökkentés”
-Egy hónappal ezelőtt Ön még
kereskedelmi
osztályvezető
ként Tatabányára já rt dolgozni.
Kinevezésével párhuzam osan
miben érzi a legnagyobb
változást?
-Új munkahelyem az orosz
lányi Vért központ, de a környe
zetváltozásnál
sokkal
jelen
tősebb, hogy a hatáskör és ezzel
együtt természetesen a felelősség
is rendkívüli módon nőtt. Eddig 4
beosztottam volt, most pedig
6200 van.

-Ismereteim szerint átszerve
zés alatt állnak a z Igazgató
ságok. Igaz, hogy a jelenlegi
nyolcról
szám uk
i egyre
csökken?
-Igen. Jelenleg részvénytár
saságunk öt divízióban három
erőmű üzemeltetését és négy
bányaművelési
tevékenységét
végzi, öt igazgatóság és az Rt.
központ három igazgatóságának
keretén belül. Az igazgatóságok
számának csökkentése az egy
szerűsítést és a költségcsökken
tést szolgálja. Egyszerűbb szerve
zettel olcsóbb a termelés és az
igazgatás is.
Kimondott célunk, hogy
azokkal az ajánlati árakkal, me
lyeket m ár korábban megtettünk

az MVM erőmű-kapacitás pályá
zatokon, tudjunk működni a
jövőben. Az ajánlati árak ala
csonyabbak, mint a jelenlegiek,
ebből következik, hogy alacso
nyabb költségekkel kell majd
dolgoznunk.
A változást indokolja az is,
hogy a privatizált, nyugat-euró
pai illetve tengerentúli tulajdonú
term elő
részvénytársaságok
Magyarországon drasztikusan le
egyszerűsítették szervezeteiket.
Hogy egy példát említsek: a Tiszai
Erőműben több, mint 50%-kal
kevesebb a foglalkoztatott lét
szám, és mégis működik az erő
mű, sőt, a hatékonyság javult.
Tehát ilyen versenykörnyezetben
dolgozunk, s nem szeretném, h a a
cég -átvitt értelemben- olyan
dinoszaurusszá válna, amely
nagy ugyan, de esetleg egészen
kis élőlények, gyorsaságukkal és
fürgeségükkel
felülkerekedné
nek rajta, s a dinoszaurusz végül
kimúlna.
Azért, m ert a Vért állami tu
lajdonban van, nem kell feltét
lenül rossz hatékonyságúnak
lennie, nem muszáj magas
költségekkel dolgoznia.

Lehetünk m i is versenyképesek.

Halálozások
száma

Népesség

Házasságkötés

Válás

1990

282

222

21008

156

n.a.

1991

280

196

21098

144

n.a.

1992

280

231

21118

140

n.a.

1993

276

224

21192

148

n.a.

1994

265

192

21082

93

n.a.

1995

254

232

21018

101

56

1996

218

219

20916

95

84

1997

217

212

20883

98

80

1998

n.a.

n.a.

n.a.

75

74

N.a.= nincs adat
Forrás: KSH, oroszlányi Polgármesteri Hivatal.

Országgyűlési képviselői kívánság az 1999-es évre
A Krónikás előző számában Oroszlány város települési képviselői és
Lázár Mózes országgyűlési képviselő vallottak arról: mit szeretnének
elérni az 1999-es évben, milyen céljaik és reményeik vannak. Keleti
Györgyöt külföldi tartózkodása m iatt csak néhány napja értük utol.

Keleti György
Úgy vélem, az egész évet meghatározza, hogy harcolnunk kell a bánya
és az erőmű megmaradásáért. Hogy a megoldás mi lesz? Remélem, hogy
a város és az itt élők számára kedvezően alakul a Vért sorsa.
Az önkormányzat különböző frakciói között jó együttműködést
kell kialakítani, úgy, hogy ne a politikai hatások érvényesüljenek. A
város érdekét kell szem előtt tartani.
A városi költségvetés rendbetételével egyidejűleg meg kell oldani a
Művelődési Központ kérdését is, mégpedig úgy, hogy a kultúrház a
művelődés helyszíne maradjon.
Szeretném, ha minden ember megtalálná a számítását, teljesülne,
amit Szilveszter éjszakáján kívánt.
Egyébként meggyőződésem,
hogy az átszervezés azoknak az
érdekében történik, akik a
társaságon belül maradnak. A
jövő érdekében. Sokak számára a
kérdés -érthető módon- az, hogy
hányán érnek át a “túlsó partra”.
Reméljük minél többen.

Biztos: amennyiben nem lát
juk be saját magunk, hogy haté
konyabbnak kell lennünk, netán
kevesebb munkavállalóval, an
nak az egész cég fogja kárát látni,
és végül senkinek sem lesz jó,
nem beszélve a térséget is érintő
komoly következményekről.

“Nincs szükség 130 fős osztályra”
-A “kevesebb m unkavállaló”
egyértelműen a létszámcsök
kentésre utal. Melyik szinten és
milyen arányú csökkentésre
gondoltak?

-Fájdalmas
dolog
erről
beszélni, főleg új vezetőként.

Folytatás a 2. oldalon

Bemutatkozik: a Vértesi Erőmű Rt. új vezérigazgatója

Takács Károly a jövőről, a tervekről
-A “kevesebb m unkavállaló”
egyértelműen a létszámcsök
kentésre utal. Melyik szinten és
milyen arányú csökkentésre
gondoltak?
- Fájdalmas dolog erről
beszélni, főleg új vezetőként.
Az első körben az igazgatási-,
műszaki- és gazdasági tevékeny
ségű munkaköröket kívánjuk
leegyszerűsíteni. Ehhez részle
tes vizsgálatokat készítünk,
pontosan felmérjük a különböző
területeket.
A társasági központ gyakor
latilag megszűnik. Négy igaz
gatóságban összegződik az a
szellemi,
irányítási munka,
amelyet eddig nyolc igazgatóság
látott el.
A fizikai munkakörökben
viszont nem tervezünk csökken
tést. Erre a területre ugyanis
nincs elég jelentkező, idegen
munkavállalókat kell foglalkoz
tatni.

-Az átszervezéshez szorosan
kapcsolódik a z a z elképzelés is,
hogy a tatabányai és az
oroszlányi bányák központja
az ún. Fehér Házban lesz.
-Annak van racionalitása,
hogy Oroszlányban, ebben a

súlypontban legyen a bánya
igazgatósággal kapcsolatos mű
szaki előkészítő és irányítói
tevékenység. A Fehér Ház meg
felelő központ egy bánya
igazgatóságnak, most is hasonló
jellegű tevékenység folyik ott.
Ha az irányítási, szelle
mi-műszaki
tevékenységek
összevonásra kerülnek, a hely
szín kiválasztásában arra kell
figyelni, hogy minél hatéko
nyabb munkakapcsolatra legyen
mód.
Ebben nincsenek prekoncep
ciók, lehet ez az oroszlányi Vért
központ, de lehet Bánhida is, még
egy kicsit korai eldönteni. A hely
kiválasztásánál azt kell figye
lembe venni, hogy az egyes
munkaszervezetek közötti kom
munikáció
minél
gyorsabb,
közvetlenebb legyen.
Egy biztos, azt nem szabad
fenntartani, hogy a társaság
rendkívül széttagoltan, egymás
tól nagy távolságra lévő közpon
tokkal, részközpontokkal dolgoz
zon, hiszen ez mind-mind több
letköltséget, döntési lassúságot és
utazást jelent. A hatékonyságot
ezzel az átszervezéssel javítani
kell.

“Fiatalítási” szándék
-A decemberi márkushegyi
munkásgyűlésen elhangzott a
vezetőségen belüli fiatalítási
szándék. Ez érinti a z alsóbb
vezetői szinteket is?

mezett munkavégzésre sarkall
nak, s mint vezetők, ebben részt is
vesznek. Mert egy ember ehhez
kevés. Ezzel a törekvéssel azo
nosulniuk kell a vezetőknek is.

-Igen. A fiatalság persze
nagyon
relatív.
Itt olyan
“fiatalokról” van szó, akik ebben
a szakmában több, mint 15 év
munkaviszonnyal
rendelkez
nek. Igaz, a tradícióhoz képest
valóban fiatalok.
A “fiatalítás” oka: hosszú
távon kell gondolkodni. Minden
törekvésünk, hogy elnyerjük az
erőmű-kapacitás
pályázatot,
mely 2020-ig biztosítaná a
termelést. Ehhez megfelelő élet
korú és kellőképpen rugalmas
emberek kellenek. Olyanok,
akik nagy változásokat is
megfelelően elviselnek. Akik
kreatívak, ki tudnak állni az
emberek elé, szigorú, fegyel-

-Úgy tudom, a z Igazgatóságok
irányítására m ár van javaslat.
Mikor nevezik ki a z ú j vezetőket?

KROKIKis 1

--

-Van ennek egy forgatókönyve. A javaslatok jelenleg az
érdekképviseletek előtt vannak
véleményezésen. Január ] 5-én,
részvénytársaságunk
igazgatósági ülésén a beérkezett véle
ményeket
figyelembe
véve
döntünk a kinevezésekről.

-A leváltott vezetőknek felajánlanak-e valamilyen beosztást az
ú j szervezetben?
- Egyedileg kezeljük ezeket a
nehéz emberi tényezőkkel járó
kérdéseket. Van aki elé ki kell
állnunk, és meg kell köszönnünk
a munkáját. Többségében én

vállalom ezt a feladatot, ez az én
kötelességem. De erre nem sok
példa lesz, nem koncepciónk
minden vezető távozása. Úgy
gondoljuk, hogy vezetői munka
kört más helyen is be lehet
tölteni, az adott személy szakmai
képességének és eddigi tapaszta
latának megfelelően. Fel tudunk
ajánlani munkaköröket. Termé
szetesen nincs olyan tervünk,
hogy feltétlenül kedvezőtlenebb
helyzetet célozzunk meg, de
előfordulhat, hogy egy alacso
nyabb munkakör felajánlása
esetén valaki nem et mond.
Ekkor is csak tisztességes, becsü
letes, kölcsönös megegyezéssel
történő elválásról lehet szó,

anyagilag rendezett körülménye
ket biztosítva.
Hangsúlyozom: ha az igazgatói
létszámot nem csökkentjük, akkor
“lejjebb” sem várhatjuk el azt,
hogy megértsék az emberek: nincs
szükség pl. 130 fős osztályra, nincs
szükség ennyi osztályvezetőre.
Egy kis megértést szeretnék
kérni az emberektől ebben az
időszakban. Az átszervezést nem
kívánjuk túl hosszú ideig húzni, de
elkapkodni sem akarjuk. Az a
célunk, hogy ezeket - az egyébként
mindenkit bizonyos szempontból
kellemetlenül érintő- változásokat
annak érdekében tegyük meg,
hogy a cég megmaradjon.

Vezetőségváltás -politikai okok?
-A közvélemény szerint a
vezetőségváltás mögöttpolitikai
okok húzódnak. Ön is így látja?
-Ezt így nem fogadom el.
Természetesen lehet ilyen talál
gatásokba bonyolódni, de ezek a
találgatások alapvetően a válto
zás ellenében vannak. Egy tulaj
donosnak joga van ilyen jellegű
döntést hozni, ha szükséges, még
abban az esetben is, ha egy
politikai változással esik egybe.
Még egyszer mondom, lehet
ilyeneket hangoztatni, nekem

pedig tűrnöm kell ezeket a felté
telezéseket.
A politikai döntés ellen
érvem a következő: az Rt.-nél
dolgozom nagyon régóta, de az
első vezérigazgatója vagyok a
Vért-nek, aki közel 20 évet töltött
el a cégnél. Munkáimat mindig
becsületesen elvégeztem. Ezek
szakmai munkakörök voltak,
tehát az eddig elvégzett munkák,
úgy gondolom, önmagukért
beszélnek.

“A Vért nem maradhat szerződés nélkül”
-Ön említette, hogy a vezető
ségváltás és a létszámcsök
kentés a z egyszerűsítést és a
költségcsökkentést szolgálja, s
legfontosabb cél: elnyerni a
retrofit-pályázatot.
Mikorra
várható az ezzel kapcsolatos
döntés?
- Február 9-re ígérte az MVM
Rt. a döntést. Az első körben több
m int 60-an pályáztak, ebből a
második körbe 14-en kerültek.
Köztük van a Vért is az oroszlányi
retrofittal. Úgy tudjuk, hogy jók
az esélyeink, az ajánlott áraink
elegendően alacsony szintűek
ahhoz, hogy hosszú távú szerző
dést kössenek velünk. De a végső
pontot csak az eredm ényhirde
téskor lehet feltenni az i-re.
Végül is mindenre
fel
vagyunk készülve. Arra az esetre
is van elképzelésünk, hogyha
nem nyerünk a pályázaton,

hiszen a 14-ből is csak néhányat
fogadnak majd el.
El nem tudom képzelni azt az
állapotot, hogy szerződés nélkül
m aradjanak ezek az erőművek.
Ebben az esetben az ózdihoz
hasonló összeomlás fenyegetné a
térséget. Rendkívül fontos a
Bánhidai Erőmű szerződésének
2004-ig történő meghosszab
bítása.
Már
most
olyan
beruházásokat kell tennünk, a
bányászati oldalon is, amivel már
a 2004 utáni időszakra készü
lünk, nincs késlekedési időnk.
Hosszú távon kell az ener
getikában gondolkodni, 10-20-25
évre, és nem várhatunk arra,
hogy majd valami történik
valamikor. Sajnos tudomásul kell
vennünk, hogy nagy a verseny.
Minden
lehetőséget,
ami
kínálkozik számunkra, ki fogunk
használni. Bárkivel és bármilyen
módon -természetesen szabályos

OROSZLÁNYI VÁLLALKOZÓK

A kultúrát terjeszti: Kertész Imréné
“A könyvek barátaim; társaságuk végtelenül kellemes nekem. Ők
minden korból, minden országból valók. Kitüntették magukat a
tanácskozószobákban éppúgy, mint a csatamezőn s nagy méltóságokat
nyertek el tudományukért. Könnyű hozzájuk férnem, mert mindig készek
szolgálatomra, s akkor engedem el őket társaságomból, amikor
kényem-kedvem tartja. Sohasem esnek telkemre, ellenben tüsténtfelelnek,
ha kérdezem őket... Egy szó mint száz: megnyitják előttem a művészetek és
tudományok legkülönbözőbb útjait és fóhnlágosításuhra mindenkor
rábízhatom magam."
(Francesco Petrarca, 1350)
Ekképpen vall a könyvekről a l l
éves vállalkozóKertész Im réné
is. Könyvekkel kereskedik. A z
utcán terjeszti a kultúrát több,
m int 16 éve.

azt mondták, nincs felvétel, ott
olyan jó társaság van, hogy
üresedésre csak akkor lehet
számítani, ha ne adj isten, meghal
valaki. így ott vállaltam munkát,
-1958-ban költöztünk Orosz ahol lehetett. Szakácsnő voltam a
lányba. Férjem pedagógusként Vájár Iskolában, majd az Arany
dolgozott, s nekem is munkát János
Általános
Iskolában.
kellett vállalnom, m ert egy ke Emellett szerződtem a Művelt Nép
reset kevés volt. Abból nem tud Könyvterjesztő
Vállalathoz.
tuk volna eltartani magunkat s 1965-ben
megüresedett
egy
felnevelni a két lányunkat. munkahely a könyvesboltban, s
Elmentem a könyvesboltba, de ekkor felvettek oda dolgozni.

jogi eszközökkel-, hajlandók
vagyunk
szövetkezni
annak
érdekében, hogy a túlélés meg
valósuljon.
Mert ha nem, akkor olyan
bezárási feladatok jelentkeznek
mind az erőmű, mind a bánya
oldaláról, amit mindenképpen el
kell kerülnünk. Hiszen ellenkező
esetben számolnunk kellene a
térségben élők foglalkoztatási
nehézségével is.

-Abban a z esetben, ha a
retrofit-pályázat sikeres lesz,
gondolnak-e kapacitásnövelés
re, esetleg ú j erőműblokk
építésére?

-Volt többször is ilyen terv,
most is pl. 2X150 MW-os erőmű
építése, majd egy 1X150 MW-os
erőműblokkal történő bővítés
szerepelt az elsőfordulós MVM
pályázatokban. De ezeket nem
vittük tovább, m ert közben
kiderült, hogy az országos
energiaigény jóval kisebb, nincs
igény ekkora teljesítményér
tékekre. Egyébként az oroszlányi
erőmű területe alkalmas további
blokkok építésére. Ez két do
logtól függ, legyen rá országosan
igény és legyen olyan pénzügyi
forrás, amiből ezt meg lehet
építeni.

“ A szénkereskedelem nem fog összeomlani”
-A térség számára a lakossági
szén nagy részét biztosító XX-as
akna bezárása elkerülhetet
lennek látszik. A bezárás után
milyen módon lehet majd
hozzájutni elegendő lakossági
szénhez?
-Ha a második évezred első
éveire tekintünk, biztató lehető
ség van hazai tüzelőanyag be
szerzésére. Számos integráción
kívül maradt bánya szinte csak
lakossági szenet termel, most
éppen
a
túlkínálat
okoz
problémát. Függetlenül attól,
hogy a jövőben milyen szén-

term elésre és milyen jellegű
technológiai rendszerre fogunk
beállni, Magyarországon normál
Tüzépen vagy bármilyen keres
kedelemben kapható lesz meg
felelő mennyiségű lakossági
szén.
A szénkereskedelem nem fog
összeomlani abban az esetben
sem, ha a Vértesi Erőmű
üzletágában középtávú kifutással
rendelkezik az eladás. Nem
érzem azt, hogy ez bármilyen
szénellátási zavarhoz vezetne.

Lovasi Andrea

Néhány év múlva boltvezető
lettem.
Annyira szerettem ezt a
foglalkozást, hogy nyugdíjazá
som után fél évvel ismét árultam,
de m ár az utcán, bizományos
ként. Immár 17. éve, minden
héten, szerdától szombat délig
várom a vásárlókat. Mert a könyv
számomra olyan, mint a gyógy
szer, vagy a dohányzás: nem lehet
lemondani róla.

-Nem gondolt-e üzlethelyiség
bérlésre?
-Nem tehetem meg. Egy kis
lyukért is 60-70 ezer forint bérleti
díjat kérnek. A helypénzt még
kifizetem, de üzlethelyiség-bér
letre m ár nem futja. A nyugdíjam
19 ezer forint. A férjemnek
szintén alacsony a nyugdíja.
Az eladott könyvek után 15%
jutalékot kapok, de mire kifize
tem az adót és az egészségügyi
hozzájárulást, -amit most 3600
forintra emeltek-, m arad nekem
4%. Az uram 81 éves, bete
geskedik. A gyógyszer jó drága,
azt is meg kell venni, és még a
kosztról is gondoskodni kell.
Vannak gondjaim, de igyekszem
magam túltenni rajtuk.

-Mennyiben változott a köny
vek iránti kereslet, illetve a kí
nálat a z elmúlt egy-két évti
zedben?

igényesebb, nem papírkötésű
könyv
minimum
1400-1500
forint. Kilátás sincs rá, hogy
olcsóbb legyen, sőt van olyan
hónap,
hogy háromszor is
emelkedik a könyv ára.
Lenne igény a szépirodalomra,
az útleírásokra, de ezekből a
könyvekből inkább fizetéskor és
ünnepek, karácsony, húsvét előtt
fogy. Ha váratlan pénz áll a
házhoz, akkor vesznek a gyerek
nek mesekönyvet. A választék
ezen a területen is óriási. Idén
nagyon
szép
mesekönyvek
jelentek meg, pl. a Grimm-válogatás,
gyönyörű,
fényezett
papíron -1999 forintért.
Karácsony előtt 100 ezer
forint értékben hoztam mese
könyvet. Állítom, hogy a fele
megmaradt.
Hoztam
ifjúsági
könyveket is: többek között a
Huckleberry Finn kalandjait és a
Kis Herceget. Összesen tíz darabot
adtam el belőlük. Belátom én is,
hogy nincs vásárlásra lehetőségük
az embereknek.
Amúgy ismerem az egész
vevőkört. Sokszor tanácsot kér
nek, hogy melyik könyvet válasz
szák férjüknek, gyereküknek.
Szívesen segítek. Hiszen én
beleolvasok mindegyikbe, hogy
tudjam kínálni.

-Még meddig találkozhatunk

-Régen több politikai könyvet önnel, m int a kultúra terjesztő
és összességében is sokkal több jével a z utcán?
- Nem tudom, még meddig
könyvet adtam el, mint m ostaná
ban. A vásárlóerő nagyon beszű lehet ezt csinálni. Hétfőn áruért
kült. Kb. a 10%-át adom el annak, megyek Pestre, kedden háziaszmint 10 évvel ezelőtt. Azok az szony vagyok, előre főzök egész
emberek, akik hozzám a boltba hétre, hogy a többi napon
bejártak, ma is vevőim, de egyre árulhassak. Ha pl. betegségnél
kevesebbre telik. De abból is, a fogva abba kellene hagynom,
legvékonyabb 598 forint. Az bizony nem lenne könnyű. Nem
Agatha Christie-sorozat 16 forint tudom, hogyan léteznék könyv
nál kezdődött. Persze, más volt nélkül. S nem szívesen válnék meg
akkor a forint értéke. Most az attól az élvezettől sem, hogy
infláció tönkretette a forintot, de látom, mikor lapozgatnak, válo
azért nem kellene ennyire drágán gatnak a könyvek között az
adni a könyveket. Az előállításuk emberek.
Lovasi Andrea
sokkal kevesebbe kerül, mint
amennyi az áruk. Egy kicsit

Jövője atét
Lesz-e munkahely, s
ezáltal lehetőség a
kultúrára?
Minden mindennel
összefüg.
1
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Arcképcsarnok:

KRESZ TANFOLYAM!

Malomvölgyi Tamás
Szélmalom -ezen a néven alakította meg
saját zenekarát két évvel ezelőtt Malomvölgyi
Tamás. Az együttes tagjai versek meg
zenésítésével váltak ismertté.
-Mióta foglalkozol komolyabban a zenéléssel,
illetve gitár ozással?
-10 éves koromban kezdtem zeneiskolába járni,
és m ár nagyon régóta az oroszlányi evangélikus
kórusban is énekelek. Gimnazista voltam, mikor
először gitárt fogtam a kezembe, s azóta foglal
kozom versek megzenésítésével is.

-Hány tagú a Szélmalom együttes?
-Kezdetben

hárm an

voltunk:

a

húgom,

Iratk o zzo n be és szerezze m eg
v ezető i en g e d ély ét a

-Igen. Több együttessel tartjuk a kapcsolatot,
sokaknak tetszenek a dalaink.

-Mikor és hol tudtok próbálni?
-Legelső
alkalommal
a
Zeneakadémián
próbáltunk, azóta mindig valakinek a lakásán -de
rendszerint nálunk- zajlanak a próbák. Versenyek
előtt néhány héttel jövünk össze, hiszen a tagok
profi zenészek: két akadém ista és egy zenetanár van
köztünk, ezért nem kell olyan sokat gyakorolni.
Tulajdonképpen ez egy olyan elfoglaltság, amit
csak hobbiként űzünk, m ert mindenki tanul vagy
dolgozik. Nem hiszem, hogy bármelyikünk
főfoglalkozásként választaná ezt a hobbit.

Malomvölgyi Márta oboista, Halász Károly, aki

-Hogyan történik a versek megzenésítése?

csellózott és én gitároztam. Tehát harmadmagammal mentem első versenyünkre, a Kaláka
Dalnokversenyre,
amit
meg is
nyertünk.
Ugyanabban az évben bem utatták az egyik dalunkat
a Magyar Rádióban is. Később kibővült a
zenekarunk: Köpösdi Zoltán zongoristával, Milán
Attila basszusgitárossal és Sárközi Attilával, aki
hegedűn játszik.

-A zenéket én írom, tehát én zenésítem meg a
költeményeket. Megírom a szólóhangszer kottáját, a
harmonikát, akkordokat és ezt felveszem magnóra.
Majd elküldöm a zongoristának. Ő is foglalkozik
vele, ezután pedig közösen megbeszéljük, mi
hogyan lenne jobb.

-Milyen versenyeken szerepeltetek még?
-Tavaly tavasszal rendezték meg Komáromban a
Petőfi Sándor szavaló -és dalnokversenyt, ahonnan
az országos döntőbe jutottunk. Majd nyáron a
soproni Panoráma Rádió pályázatára küldtünk
hanganyagot, mely szintén nagy sikert aratott.
Szeptemberben -szintén egy rangos versenyen-, az
Igric énekmondó fesztiválon am atőr kategóriában
elnyertük a zsűri és a honvédelmi miniszter
különdíját. A versenyen többek között részt vettek
az ország am atőr együtteseinek legjobbjai, a
Kecskés együttes, és Dévai Nagy Kamilla is. Néhány
hete pedig József Attila-dalnokversenyt rendeztek.
Innen szintén az országos döntőbe jutottunk. Most
erre, a tavaszi megm érettetésre készülünk. Emellett
kisebb, főleg városi koncerteken, rendezvényeken
is részt veszünk. Ilyen volt pl. az 1998-as
szeptemberi Kakaó koncert a Lengyel József
Gimnáziumban, ahol egyórás,
önálló koncerttel léptünk fel. A
legfrissebb élményünk pedig az,
hogy január 1-jén a Petőfi Rádió
műsorában
leadtak
kettő,
általunk megzenésített Petőfi-verset. Ezek a költő szüle
tésének
emlékére
készített
műsorban hangzottak el.
- Hogyan értesültél ezekről a

-Mi alapján választod ki a verseket?
-Leginkább az alapján, hogy mennyire ragad
meg szövege, a mondanivalója mennyire áll hozzám
közel. Majd a sokszori elolvasás után valahonnan a
semmiből, vagy inkább a sorok közül “előbújik” a
dallam,
amelyet
sokszor
kell
énekelnem
magamban, hogy megszerethessem, és ha megállja
a helyét, akkor megszületett egy újabb dal.

-Két év alatt hány dalt szereztetek?
-Körülbelül
negyven-ötven
dalunk
van,
leginkább magyar költőktől. De az utóbbi időben
megtetszettek a versfordítások is. Örömmel
fedezem fel, hogy nagy magyar költőink, (pl.
Weöres Sándor) milyen remek költeményeket
alkottak külföldi szerzők verseit fordítva. Eddig
idegenkedtem a versfordításoktól, de ezután bátran
fogom az ő verseiket is zenésíteni a jövőben.

-Ki szponzorálja a z együttest?
-Pénzbeli támogatást nem kapunk. Mi álljuk az
utazásiköltségeket, a fénymásolásokat, a
hangszerek karbantartását és
minden olyan dolgot, amelyre
egy zenekarnak szüksége lehet.
Szponzorokat keresünk, hiszen
egy kis segítséggel több helyre is
eljuthatnánk, jobb felszereléssel
dolgozhatnánk.

versenyekről?
-Eleinte véletlenül tudtam
meg: televízióból, rádióból, majd
ahogy egyre
több
em bert
ismertem meg, m ár ők is
tájékoztattak a versenyekről.

-Más
együttesekkel
kapcsolatban álltok?
MÓNIM'| ■
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- Ha a város élére csődbiztost
rendelnének , az milyen követ
kezm ényeket vonna maga után?
- Feloszlatnák a képviselő-tes

“A város költségvetése
stabilizálódott”
Két héttel ezelőtt beszámoltunk a Civil Fórumról, ahol a
Polgármesteri Hivatal költözési szándékáról, s ennek kapcsán a város
pénzügyi helyzetéről adott tájékoztatást dr. Sunyovszki Károly
polgármester. A Fórumon, december 15-én elhangzott: ha nem sikerül
minél előbb helyreállítani az önkormányzat fizetőképességét, akkor a
város csődbe jut s az anyagi problém ákat majd csődbiztos rendezi.

Dr. Sunyovszki Károly polgármestert arról kérdeztük,
hogyan halmozódhatott fel 800 millió forint hiteltartozása az
önkormányzatnak s vajon jelenleg is csődhelyzet fenyegeti-e a
várost?
- Összesen 140 millió forintos
hiánnyal számolunk az elmúlt évi
költségvetésben, tehát ez a be
vétel és a kiadás különbözete. A
800 millió forint az önkormány
zat tőketartozása, ez évi adós
ságszolgálatunk 210 millió forint.

Hogyan alakulhatott ki a z a
helyzet,
hog}1 a
tartozás
nagysága m iatt a z önkormány
za t az 1999-es évben nem vehet
fe l hitelt?
Ennek két oka van. Az egyik,
hogy az önkormányzat erején
felül mindenképpen meg szere
tett volna valósítani olyan beru
házásokat, mint pl. csatornázás,
telefon, gimnázium átépítése,
ipari park létesítése, távhőszol
gáltatás fejlesztése. Ezek érthető
törekvések, viszont nem volt meg
rájuk a forrásfedezet, tehát a
fejlesztésekhez újabb és újabb
hitelfelvételre kényszerült az
önkormányzat.
Részben
ez
okozza a likviditási problémát.
Másrészt be kell látnunk,
hogy az intézmények működési
kiadásai, különösen a bérkiadá
sok akaratunktól függetlenül és
gyakran változnak. A legnagyobb
problém át az oktatási intézmé
nyeknél látom. Véleményem sze
rint alaptalanul csökkentették a
pedagógusok kötelező óraszá
mát, és ez önmagában is jelentős
kiadást ró az önkormányzatra.

Az elmúlt évben tett központi
20%-os pedagógusi béremelés ez
évben 100 millió forint pluszt
jelent az éves költségvetés ter
hére, ellentételezés nélkül.
- A város jelenlegi pénzügyi

helyzete m iatt vizsgálatot ren
deltek el.
- A vizsgálat lezárult azzal,
hogy a deficit részben a tartós
kiadás-bevétel különbözetből és
az állandó hitelfelvételből adó
dott.
Személyi felelősségrevonást
nem fogunk kezdeményezni.
Emberi mulasztás történt ugyan,
de ez abban áll, hogy m indenáron
meg akarták oldani a város
problém áit és fejlesztésre töre
kedtek. Tehát a hiány és a
hitelfelvételi tilalom nem azért
adódott, m ert valaki “saját zsebre
dolgozott".
- Terheli-e felelősség döntés

hozatalukban a képviselő-testü
let tagjait?
-A testületi tagok biztos, hogy
nem vonhatók jogilag felelősség
re, nekik egyszerűen politikai
felelősségük van. Az önkor
mányzat
gazdálkodásáért
a
polgármester a felelős. Valójában
nagyon komoly kontroll kellene,
hogy működjön a jegyző részéről.
Neki jelzési kötelezettsége van,
ha úgy látja, hogy a testület
gazdálkodási problém át okoz
saját döntéseivel.

tületet s a pénzügyi helyzet stabi
lizálása után új választást írnának
ki. A csődbiztos értékesítené a
vagyont, annyiért, amennyiért, s
valamilyen úton-módon stabili
zálná a város költségvetését.
Azért dolgozna, hogy a likviditást
megoldja. De a feladat ennél
összetettebb. Mi meg akarjuk
oldani a likviditást és a város
fejlődését is. Ez utóbbi neki nem
lenne szempont. A csődbiztos
előtt csak az a szempont, hogy a
bérek kifizethetőek, a kötelező
alapfeladatok elláthatóak legye
nek. Az összes többivel érdemben
nem foglalkozna.
- Oroszlány városát m ind a

mai napig fenyegeti a csőd
helyzet?
- Nem. A város költségvetése,

az önkormányzat gazdasági
helyzete stabilizálódott. Az
átmeneti likviditási zavart meg
oldottuk. A távlati problémáink
megoldásán pedig dolgozunk.
A gazdálkodásban lényeges
változások fognak történni, ez
egészen biztos.
Most a legfontosabb feladat
az említett 210 millió forintos
hiteltartozás kifizetése, a kifi
zetetlen számlák rendezése. Ez
úgy lehetséges, ha a bevétele
inket növeljük, a költségeket
pedig csökkentjük, elsősorban az
intézményrendszer szűkítésével.
Most, egyszer és m indenkorra a
város eltartóképességére kell
szabnunk az intézményrendszert.
Ha nem tesszük meg, akkor két év
múlva, három év múlva ugyan
ezzel a gazdasági helyzettel
kellene
számolnunk.
Stabil
helyzetet kell teremteni. Biztos,
hogy ez negatív változásokat is
jelent majd. Ki kell jelölni, hogy
mi az, ami prioritást, elsőbbséget
élvez, -pl. az egészségügy, a
szociális ellátás, közterületek
fenntartása-, az összes többi
intézm ényrendszernél
pedig
működési színvonalcsökkentést
tudok elképzelni. Ha ez sikerül,
akkor megoldódik a város
problémája.

Lovasi Andrea

Jegyzet

Mese
ahóEMBERRŐL
gy nagy kerek alak
fehérlett a csillagos
éjszakában. Egy hóember
volt. A gyerekek készítették
a gyenge napsugarak alatt.
Szemének két fekete szenet
szántak, orrának apró ágat.
Fejére, hogy ne fázzon,
lyukas fazekat tettek. Mikor
végeztek, mindnyájan ha
zamentek. Csak a hóembert
hagyták kint.
- Este van - tűnődött.
- Sötét, és én félek, mert
egyedül vagyok.
Nagy
vagyok ugyan, de ez mit
sem tesz, ha nincsenek
körülöttem aprók. Tiszta,
fehér hó vagyok, de mit
érek vele? Hisz az idő múlik.
Sár, piszok és korom fogja
bemocskolni fehérségemet.
Igaz, a szemem csillogó
szén. No, de mire megyek
vele? A szén tüzet táplál, az
pedig
meleg.
Nekem
viszont a fagy kell, külön
ben végem. Két énem
lenne? Egy külső fagyos, és
itt belül egy meleg? Hiszen a
szem a lélek tükre és itt a
szívem mélyén nincs hideg.
És a hóem ber lassanlassan olvadni kezdett.
Belülről. Mert ő nem egy
közönséges hóember volt,
hanem igazi hóEMBER.
Másnap teljesen elolvadt,
m ert a szíve melegítette.
Nem maradt belőle más,
csak a faág, a két apró szén
és a lyukas fazék. Egy arra
járó anyóka megörült neki.
Gondolta, a fazékba virágot
ültet majd tavasszal. Igaz,
csak picit, egyszerűt, de
tisztát. Fehéret.

E

(Hógolyó)

Személyre szóló segítséget nyújt: a Szociális Szolgálat
Alapvető emberi feladat az egymásra
figyelés. Sajnos egyre kevesebb idő és
figyelem
jut
gyermekeinkre,
idős
szüléinkre, sérült vagy éppen magányos
embertársainkra. Rajtuk személyre szóló
gondoskodással segíthetünk. Oroszlányban
az Önkormányzati Szociális Szolgálat
szervezetten nyújt segítséget az Idősek
Nappali Klubja, a Családsegítő Szolgálat
(része a Gyermekjóléti Szolgálat) és a
hajléktalanok ellátását biztosító Nappali
melegedő és éjjeli menedékhely keretében.
A Szolgálat működését bemutató soro
zatunkban elsőként a Családsegítő - és a
Gyermekjóléti Szolgálatról adunk tájékoz
tatást. Az információkat Deák Sándorné
családsegítő csoportvezetőtől kaptuk.
A Gyermekjóléti Szolgálat 1997. novem ber 17-e
óta működik. Egyik fő célja a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, harmonikus
családi környezetben maradása, a veszélyeztető
tényező megszüntetése. Ha ez utóbbi nem sikerül,
indítványt tehet a gyermek állami gondozásba
vételére. A veszélyeztetettség megelőzéséhez
tartozik az észlelő - és jelzőrendszer felállítása és
működése. Ez azt jelenti, hogy a bölcsődék, óvodák,
iskolák gyermekvédelmi felelősöket bíznak meg,
akiken keresztül a Szolgálat tartja a kapcsolatot az
adott intézménnyel. Ezenkívül a Védőnői
Szolgálattól, gyermekorvosoktól tud információkat
szerezni a Szolgálat. Munkájuk itt nem ér véget.
Támogatást nyújtanak az intézeti gondozásba vett
gyermek és szülei kapcsolattartásában, ha úgy
adódik, felkészítik a gyermeket és a szülőt az újbóli
együttélésre.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkája össze
kapcsolódik a Családsegítő Szolgálat munkájával.
“Hősei nem csak a győzteseknek vannak”

A doni katasztrófára
emlékeztek
“Hősei nem csak a győzteseknek vannak. Akik a
harcmezőn buktak el, megérdemlik a tiszteletet."
- ezekkel a szavakkal emlékezett a 2. magyar
hadsereg pusztulására dr. Szakái'y Sándor
hadtörténész a Rákóczi Szövetség oroszlányi
rendezvényén.
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete
harmadik alkalommal emlékezett meg a doni
katasztrófa áldozatairól. Gyertyagyújtással és az
evangélikus templom
falán
elhelyezett II.
világháborús emléktábla koszorúzásával tiszteleg
tek az Oroszországban 1943-ban életüket vesztett
magyar honvédek emléke előtt. Emlékeztek azokra,
akik harc közben hunytak el, fagyhalált halva
jeltelen tömegsírba kerültek vagy fogolytáborban
vesztették életüket.
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A Családsegítő Szolgálat 1991-től működik.
Eseti és folyamatos tanácsokkal segít abban, hogy az
egyén vagy a család és a környezet közt megbomlott
egyensúlyt helyreállítsa. Általában maguk a rá
szorulók kérik a támogatást. Ehhez nagy elszántság
szükséges, hiszen be kell látnia, hogy önmaga nem
képes megoldani problém áját és egy idegenben kell
megbíznia.
A Szolgálaton belül számos klub működik.
Ismert a Fogyatékkal élő gyermekek és azok
családtagjaik részére szervezett klub és a
Felzárkóztató Kör, melyben a tanulási nehézséggel
küzdő gyerekeknek tantárgyi segítséget nyújtanak.
Az Oázis Klubot az emlőműtöttek számára hozták
létre. A Cifrapalota nagyrészt rom a gyerekek
számára nyújt szabadidős tevékenységet. Működik
Kismama Klub. Gazdasszony Kör és Gazduram
Kör. A Munkanélküliek Klubja segít felkészülni a
munkavállalásra. Nem lehet eleget hangsúlyozni az
Alkoholbetegek Klubjának és a Drogkoordinációs
csoportnak a jelentőségét. A betegek családtagjait is
bevonják a program hatékonyságának érdekében. A
Drogkoordinációs csoport 9 főből áll. Tagjai
előadásokat tartanak iskolákban, valamint az egész
városra kiterjedő program sorozatot szerveznek
1999-re. Ennek részei lesznek sportvetélkedők és
koncertek is. Az augusztusban nyílt Buborék szoba a
drogmegelőzési program része. Kultúrált helyen
kultúrált
kikapcsolódást
biztosít.
Rexezni,
ping-pongozni, olvasni és tévézni lehet. Hétvégén
este 8 órától hajnalig várják azokat a fiatalokat,
akiknek a discon kívül nincs lehetőségük a
szórakozásra.

(Hógolyó)
Következő lapszámunkban a z Idősek Klubjáról
olvashatnak.
- Ezeket az em bereket a Rákóczi Szövetség
nemzeti hősöknek tekinti, s kötelességének érzi,
hogy a magyar történelemnek nem csak dicső, de
fekete lobogós napjairól is megemlékezzen
-hangsúlyozta Nagy Elemér Attila elnök.
- Az emlékezés minden nemzetnek, minden
hazafinak kötelessége, m ert hősei nem csak a
győzteseknek vannak - folytatta a gondolatm enetet
dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Honvédelmi
Minisztérium osztályvezetője. - A magyar történe
lemben pedig különösen elszomorító, hogy hábo
rúink többségéből vesztesként kerültünk ki, s a
vesztes háborúk után nem ünnepelni, hanem
emlékezni lehet. Az elesettek már nem ellenségei
egymásnak, sokan az egykori szembenálló felek
közül
közös
sírban
nyugszanak.
1943.
január-februárjában több tízezer magyar honvéd
vesztette életét a távoli Oroszországban. Az ő
sírhelyeikhez nem lehet virágot vinni, de
jelképesen, emléktáblák előtt illik tisztelegni az
elesettek előtt.
L.A.

Testületi előzetes
Január 19-én (kedden) ülésezik
Oroszlány Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete.
A napirendi pontok között
szerepel:
- a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások (felnőtt és a
gyermekjóléti alapellátás) in
tézményi térítési díjainak mó
dosítása,
- az 1999- évi költségvetési
tervezet megvitatása,
- a távhőszolgáltatási díj ismé
telt módosítása,
- a város közvilágítás-hálózatá
nak fejlesztése, korszerűsítése,
- a káptalanfüredi gyermektá
bor üzemeltetéséről szóló al
ternatívák megtárgyalása,
- a közterületek rendezéséről, a
játszóterek felújításáról szóló
előterjesztés elfogadása.

A képviselő-testület ülését 16
órától élő, egyenes adásban
közvetíti az Oroszlányi
Televízió.

Honi fény
P rjerződést kötött a
O Láközelmúltban az

oroszlányi
önkor
m ányzat a Huni Lux
Kft-vel. A lámpatesteket
gyártó cég tavasszal
kezdi meg beruházását
a z Ipari Parkban.
int

azt

dr.

M Sunyovszki Károly
polgármester elmond
ta, a z elsősorban kül
földre g)’ártó Kft-nek
van kialakidt piaca,
térítői hálózata,
s
oroszlányi üzem ét is
bővíteni szeretné majd.
A tervek szerint induL\
1 fá sk o r, ősszel 40-50
f ő foglalkoztatására
lesz lehetőség, de a
későbbiekben
akár
2-300fő n e k is m unkát
biztosíthat a Huni Lux

Kft.

SPORTHÍREK

Gyülekezeti termet szenteltek
Felszentelték az oroszlányi evangélikus egyházközség új gyülekezeti termét. A vasárnapi
istentisztelettel egybekötött ünnepségen D. Szebik Imre püspök szolgált.
- A keresztény élet nem korlátozódhat a
vasárnapi istentiszteletre, ezért is nagy öröm, hogy
az Istenhívők ezentúl a templomon kívül, mégis a
templomhoz tartozó helyen találkozhatnak, párbe
szédet folytathatnak a keresztény élet dolgairól - e
szavakkal méltatta az új evangélikus gyülekezeti
terem jelentőségét D. Szebik Imre püspök a
vasárnapi istentiszteleten. Igehirdetésében a hit
összetartó erejéről beszélt.
- Az oroszlányi gyülekezet új házának felszen
telésével az is a cél, hogy a fiatalok, a gyermekek, az
énekkar tagjai itt találkozhassanak, építsék a
közösséget. Mert olyan világban élünk, ahol a
széthúzó erők hatása erőteljesebb, mint az
összetartó erőké, s az összetartást a gyülekezetben
meg lehet valósítani. S meg is kell valósítani, annak
érdekében, hogy az em berek egymást megismerjék,
megbecsüljék, egymást segítsék és ezzel építsék a
társadalom nagyobb közösségét is - hirdette.
A püspök dicsérte azt az összefogást, mellyel

felépülhetett Oroszlányban a gyülekezeti ház. Ehhez
ugyanis segítő szándékú vállalkozókra és az
evangélikus közösség tagjainak - összesen 600 ezer
forint- adom ányára volt szükség, melyet az
evangélikus egyház egy millió forinttal egészített ki.
Az épület bekerülési költsége 5 millió forint, de ha
minden munkáért teljes árat kellett volna fizetni,
akkor a végső összeg kb. 10 millió forint lenne tájékoztatott Molnár Jó zse f evangélikus lelkész.
Az építés kivitelezője Molnár Lajos volt, akinek
munkáját az istentiszteleten - mintegy jelképesen - az
Újszövetségről szóló könyvvel köszönte meg Molnár
József. A templomi igehirdetést és ünnepélyes
közgyűlést követően D. Szebik Imre püspök felkérte
Molnár Józsefet, hogy mutassa meg a gyülekezeti
term et az istentisztelet résztvevőinek. Az új
épületben közös éneklés és imádkozás keretében a
püspök felszentelte az épületet és Isten áldását kérte
azokra, akik átlépik annak küszöbét.

L.A.

1

I

Lesz-e Közművelődési Tanács?

Az úszó diákolimpia
KEM-i döntőjét Tatabá
nyán, a sportuszodában
rendezték. Január 12-én az
I. és a II. korcsoport, január
13-án pedig a II., IV. és V.
korcsoport versenyzett.
Az oroszlányiak közül
helyezést értek el:

Durkó Máté (Gárdonyi G.
Ált. Isk.) 50 m fiú gyors, II.
korcsoport
Fehér Szilvia (József A. Ált.
Isk.) 50 m lány gyors, II.
korcsoport
Csűrös Gergely (Lengyel J.
Gimn.) 100 m fiú gyors, III.
korcsoport
Dajnic Katalin (Arany J.
Ált. Isk.) 100 m lány gyors,
III. korcsoport
Füzeséri Katalin (Lengyel
J. Gimn.) 100 m lány mell,
III. korcsoport
Bakonyi Lucia (József A.
Ált. Isk.) 100 m lány
pillangó, III. korcsoport

Oroszlányban eddig három civil szervezet nyújtott be kérelmet a jegyzőhöz, jelezve: szeretnék,
lia a városban működne Közművelődési Tanács. Ennek céljáról beszélgettek a január 12-i Civil
Fórum résztvevői a Művelődési Központban.

A 4x50m lány gyorsváltóban 1. helyezést ért el a
Ságvári Endre Általános
Iskola csapata:

Oroszlányban eddig három civil szervezet: a
Majki Népfőiskolái Társaság, a Rozmaring
Népdalkor és az Oroszlány Város Közművelődéséért
Alapítvány nyújtott be tanácsalapítási kérelmet a
jegyzőhöz. A törvény ugyan nem határozza meg az
alapító szervezetek számát, de dr. Sunyovszki
Károly polgármester véleménye szerint az említett
három szervezet súlya nem elegendő az érdekér
vényesítéshez. Ezért a polgármester arra kérte a
Civil Fórum jelenlévő tagjait, hogy csatlakozzanak a
három szervezethez, írásban jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, ha alapítói szeretnének lenni a
Közművelődési Tanácsnak.
A Fórum második napirendi pontjaként
Modrián Vilmos ism ertette a hagyományos
“Civileké a Ház” rendezvény programjait.

Zsolnay Barbara, Kiss
Anita,
Szíva Katalin,
Fogarasi Réka

Törvény teszi lehetővé, hogy az ország bármely
településén alakulhat Közművelődési Tanács. A
Tanácsot azok a társadalmi szervezetek hozhatják
létre, amelyeknek bejegyezett székhelye az adott
település, és alapszabályukban célként szerepel a
közművelődés fejlesztése.
Erről Tarján Lászlóné, a Művelődési Központ
m unkatársa adott tájékoztatást a Civil Fórum
résztvevőinek. Az igen csekély létszámú közönség
megtudhatta, hogy a Tanács elsődleges feladata a
lakosság kulturális igényeinek tolmácsolása a
bizottságok felé, tehát a kulturális érdekér
vényesítés helyi fóruma. A Tanács véleményt
nyilváníthat, javaslatot tehet a település közmű
velődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi
kérdésben. Működési feltételeit tagjai biztosítják.

Lovast Andrea

“Civileké a Ház”

Felkészülési
triatlon
verseny lesz január 23-án
Oroszlányban. A jelentke
zők reggel 8 órától, az
érkezés sorrendjében ne
vezhetnek újonc, gyer
mek, serdülő,
ifjúsági,
junior, felnőtt és senior
kategóriákban, hogy telje
sítsék a korcsoportuknak
megfelelő úszás -és futótávot.
A nevezési díj korcso
porttól függően 200 és 300
forint. Az 1-3. helyezettek
oklevelet és tárgyjutalmat
kapnak.

Programok a Művelődési Központban
Január 22.:
17"° kiállítás a Művelődési Központban 17 civil
szervezet munkájából
17™gálaműsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Január 23.:
15"" Fórum a civil szervezetek érdekvédelméről
17mCivil szervezetek táncestje
KRÓNIKÁS 3.

Egy kicsi mozgás...

P á n z íl/ á n y - csökkenő teljesítmény
“Tragikus'helyzetben van az oroszlányi labdarúgás”
Imre Mátyás 40 éve részese az oroszlányi sportéletnek.
10 évig tagja volt a helyi labdarúgócsapatnak s azóta edzőként mindmáig azon fáradozik, hogy megszerettesse a fiatalokkal ezt a sportágat.
- Ismerem a helyi labdarúgási
viszonyokat oda s vissza. Sajnos,
azt tapasztalom, hogy az utóbbi
években erre a területre nagyon
kevés
figyelmet
fordítanak.
Sokkal több erkölcsi és anyagi
támogatást érdemelne ez a
sportág. Korábban jó reklám hor
dozója volt a városnak az
Oroszlányi Bányász. Játszottunk
NB II-ben, felkerültünk NB I/B-be,
ahol a második, majd a harmadik
helyet szereztük meg. A ‘80-as
évek végén osztályozót játszot
tunk az NB I-be kerülésért a
Szombathellyel; - szóval
szép
hagyományai vannak az oroszlá
nyi labdarúgásnak. De ez egyre
inkább a múlté.

Tragikus helyzetben van
az oroszlányi labdarúgás.
Olyan amatőr szinten műkö
dik, hogy ennél rosszabbat
már csak megszüntetése
jelentene.

- Mi ennek a z oka?
- Elsősorban a pénz hiánya.
Képzelje el, hogy a ‘98-as őszi
bajnokság előtt egy héttel úgy
volt, hogy nem indulunk. Az
anyagi és személyi feltételek nem
voltak adottak. Végül - a körül
ményekhez képest - jól szere
peltünk. Az első 10 mérkőzésen
veretlenek voltunk. Az utolsó 5
mérkőzésből viszont 4-et elveszí
tettünk. Addigra a játékosok
morális állapota és fizikai
képessége is romlott.
Hadd
érzékeltessem
a
körülményeket: nem tudunk
edzőmeccsekre járni, több pénz
kellene a játékosok utaztatására
és felszerelésére is. Nincs min
denkinek sípcsontvédője, egy
törülközőből kettőt csinálnak s
ugye, úgy sem lehet kiváló a
teljesítmény, ha valakinek kilát
szik a lába a labdarúgócipőből...

Emellett - vagy éppen ezértnéhány gyerek el is hagyott
bennünket. Átigazoltak másik
csapathoz.

-Máshol mennyivel jobbak a
körülmények?
- Nem egy s nem két játékos
azért ment el egy járási csapat
hoz, m ert ott pénzt kap vagy
tudnak neki állást szerezni. Mi ezt
nem tudjuk biztosítani. Itt ahány
játékos, annyi munkahely - nehéz
összehozni az edzéseket. Eredeti
leg hetente három edzést tarta
nánk, de sokszor csak annyian
vagyunk, hogyha egy zongorát át
kellene vinni egyik helyiségből a
másikba, hát nem tudnánk.
Hiszen mindenkinek van más,
fontosabb elfoglaltsága. Ez ért
hető is a mai világban, ahol a
pénz dominál. A játékosok főál
lásban, többszakban dolgoznak,
12-óráznak, túlműszakra járnak
és még sorolhatnám. Nem

mondhatják, hogy meccs vagy
edzés miatt nem mennek dol
gozni, m ert félő, hogy “megkap
ják a munkakönyvüket”.
Egyébként ezt a fajta leépü
lést nem csak a labdarúgó szak
osztályon belül látom.
Ebben a városban jó néhány
éve nincs különösebb koncepció
a sportélet irányítására. Nincs,
aki összefogná az egyesületeket.
Pl. nincs biztosítva a fiatal lányok
sportolása sem. Nincs női
kézilabda - vagy röplabdacsapat.
Pedig ezek létrehozásánál - az
egészség megőrzése mellett - az is
szempont lehetne, hogy aki ed
zésre jár, hetente kétszer-háromszor szem előtt van, nem
züllik el. A sportra - szerintem igenis szükség van a lődörgés és a
disco mellet.

Lovasi Andrea

Mikor ünnepelhetünk?

Válaszol: Rajnai Gábor alpolgármester
A Minisztertanács rendelete alapján Oroszlány nagyközség 1954. február 1-jén kapott városi rangot. Az avató ünnepség viszont
március 20-án volt, s a jubileumi rendezvények június 20-án fejeződtek be. A két dátumtól függetlenül vitathatatlan, hogy
Oroszlány, mint város, idén 45 éves. A méltó ünneplés megszervezésére és lebonyolítására alakult egy bizottság. Elnökét, Rajnai
Gábor alpolgármestert kérdeztük: mikor és hogyan ünnepelhetünk, s egyáltalán van-e ok az ünneplésre?
- A bizottság négytagú.- Juhász

Jó zse f

és

Veilandics

Béla
képviselőkkel, valamint Molnár
Ferenccel a jubileumi rendezvé

nyek szervezésén dolgozunk. Azt
szeretnénk, ha nem egyetlen
napra korlátozódna az ünneplés,
hanem az 1999-es év összes
programja kapcsolódna az évfor
dulóhoz. Az alkalomból logot is
készíttetünk, formáját jelenleg
még tervezzük.
Ünnepélyes testületi ülést
nem kívánunk tartani, hiszen a
munkaterv szerint március 23-án
az ünneptől függetlenül is
találkoznak a képviselők, a megKKÓNIKtS 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

szokott módon, keddi napon,
délután négy órakor. Az ehhez
legközelebb eső szombaton,
tehát március 20-án szeretnénk
képzőművészeti kiállításra hívni
a Művelődési Központba mind
azokat, akiket érdekli Oroszlány
fejlődésének, az elmúlt 45 évnek
a története. Számítunk iskolák
előadására, várostörténeti vetél
kedőire, és civil szervezetek ötle
teire, jelentkezésére is. A tervek
között szerepel - igaz, még nem
teljesen kiforrottan- találkozó
szervezése a várossal egyidős
oroszlányi lakosok részére.

Hagyomány, hogy augusztus
20-án,
az ünnepi
képvi
selő-testületi ülésen kitüntetést,
oklevelet vehetnek át, akik
valamilyen formában hozzájá
rulnak a város fejlődéséhez. Az
évforduló alkalmat ad a széle
sebb körű jutalmazásra. Ezzel
valószínűleg élni fogunk.
A városban - az augusztus 20-i
ünnepség mellett - talán a leg
jelentősebb
rendezvény
a
Bányásznap. Tavaly sajnos nem
sikerült a központi ünnepséget itt
megrendezni, de nem m ondtunk
le erről a lehetőségről, most is
vannak ilyen irányú törekvések.

- Ön szerint van ok az
ünneplésre?
- Igen, én bizakodó vagyok a
város jövőjét illetően. 14 éves
közéleti tevékenység van mögöt
tem, és úgy látom, hogy sikerült
egy olyan testületet választani,
melynek tagjai - de legalább
80%-a - itt született és itt is
szeretne élni, ezért a városért
szeretne dolgozni. Véleményem
szerint a választás óta tartott öt
testületi ülés bebizonyította,
hogy a képviselők összefogással,
a pártcsatározások mellőzésével
tudnak a városért tenni.

Lovasi Andrea

ARCKÉPCSARNOK

Kutasi Csaba
A megbeszélés szerint a buszmegállóban találkozunk. Nem mindennapi helyen egy nem
mindennapi emberrel. Kutasi Csaba csak néha látogat haza a szüleihez, Oroszlányba. 4
éve Zircen él. Oda köti munkahelye. Csaba a Bakonyi Természettudományi Múzeum
munkatársa. Faunisztikai (állattani) és ökológiai vizsgálatokat végez.

- A szakm ád muzeoló
gus. Ez pontosan milyen
feladatkörrel bír?
Egy
múzeumi
dolgozónak három feladata
van. Egy adott terület
természeti
értékeit
fel
kutatja, a meglévő gyűj
teményt karban tartja és
fejleszti, kiállításokat ren
dez és előadásokat tart.
- Hozzád melyik feladat áll közelebb?
- Én a kutatás m iatt mentem múzeumba
dolgozni.
- Mi a kutatásod tárgyal'
- A rovarok, ezen belül is a futóbogarak.
- Honnan e z a vonzódás a

rovarvilághoz?
- Okleveles kertészm érnökként végez
tem a Kertészeti Egyetemen, a rovartani
tanszéken védtem meg a diplomamun
kámat. Ezt kiegészítettem kertészm ér
nök-tanár diplomával. A tanítást fontos
dolognak tartom, bár m ára kissé vesztett
értékéből. Hiszen a jó tanárok egy része
nem m arad a szakmában az alacsony fizetés
miatt. így az iskola nevelő funkciója
csökken. Szerintem a társadalom az alapját
ássa alá, ha olyan nemzedék kerül ki az
iskolából, amely egy bizonyos értékrendszert nem kapott meg.
- A tanári diplomád alapján vállaltál-e

valaha munkát?
- Egy természetismereti

szakkört
vezettem az egyik zirci középiskolában.
Kirándulásokat szerveztem, előadásokat
tartottam , de sajnos sem a diákok, sem a
tanárok érdeklődését nem sikerült igazán
felkeltenem. így csak 4 hónapig működött a
szakkör.
- Zircen dolgozol. Miért ott?
- Most mondhatnám azt is, hogy
nincs
Oroszlányhoz
közelebb
természettudományi múzeum,
de ennek egy érdekes története
van.
1993-ban,
mikor
a
szakdolgozatomat írtam, talál
tam Zirc környékén egy ritka
futóbogárfajt, aminek jellemző
előfordulási helye a dél-Dunántúl. Senki sem akarta elhinni,
hogy Veszprémvarsány mellett
akadtam rá. Majd lementem a

zirci
természettudományi
múzeumba anyagot kérni.
Ekkor a múzeum igazgatója
felvetette, hogy szükségük
lenne egy rovarászra. Az
egyetem
elvégzése
után
Bakonykutató lettem, ami azt
jelenti, hogy am atőr kutató
ként munkámmal gyarapítottam a múzeum gyűjteményét
és cikkeket írtam a múzeum
folyóiratába. Egy év múlva a múzeum
m unkatársa lettem.

-M unkáid során merre jártál?
- Alapvető kutatási területem term é
szetesen a Bakony, de gyűjtési területeim
közé tartozik Sárospatak, Kecskemét, Túra,
Szigetcsép és Pécs környéke is. A Vértesben,
Majkpusztán pedig már egyetemistaként is
végeztem kutatásokat. Ez a terület igen
értékes, hiszen a hazai futóbogár fauna
40%-a itt található. Éppen lektorálás alatt
vannak a "Védett bogárfajok Majkpuszta
környékéről” és a “Majkpuszta vízparti
futóbogarai”című tanulmányaim.
- Mi az, am it még munkáddal

kapcsolatban fontosnak tartasz?
- Három éve titkára vagyok a Bakonyi
Természettudományi
Múzeum
baráti
körének.
Kirándulásokat,
előadásokat
szervezünk.
A munkám mellett néha jut időm
kerékpározni,
focizni,
röplabdázni,
ping-pongozni. Szerintem a lelki egyensúly
megtartásához ezek fontos dolgok.
Értékelem a komolyzenét, főleg az
operát, ezért, ha időm teheti, elmegyek
egy-egy előadásra.
Amikor hazalátogatok a szüléimhez,
egyben felkeresem oroszlányi barátaim at
is. Ilyenkor keresünk egy jó helyet és zárásig
megy a beszélgetés.
- Terveid a közeljövőre?
- Szeretnék ledoktorálni. Ez
ugyanis sokat számít bizonyos
pályázatok elnyerésénél. Az én
munkám pénzigényes és az
ehhez szükséges összegeket
csak pályázat útján lehet
megszerezni. Sőt, a tanításról
sem mondtam le teljesen.

XSEST I S
LESZ
OIMvRAfiÁLA
M AJKOI
lkészült a majki nyári rendezvények végleges
tervezete.
A
hagyományos
énekes
mesterkurzus résztvevői szabadtéri operagálán
mutatkoznak be a közönségnek s természetesen
világhírű operaénekeseket is hallgathatnak a
komolyzene kedvelői. A műemlékegyüttes
udvarán felállított színpadon tekinthetik meg az
érdeklődők Kacsóh Pongrác: János vitéz c.
daljátékát is.
rendezvények fővédnöke a Magyar Állami
Operaház, személy szerint Szinetár Miklós
főigazgató, aki az operaelőadás rendezését is
elvállalta. Az Operaház vezetése együttműködési
megállapodást
ajánlott
az
Oroszlányi
Önkormányzatnak, amely azt jelzi, hogy hosszú
távú
elképzeléseik
vannak
a
majki
rendezvényekkel kapcsolatban.
ámogatásuknak is köszönhető, hogy az
önkormányzat újabb sikeres pályázatának
eredm ényeként a Gazdasági Minisztérium másfél
millió forint vissza nem térítendő támogatásban
részesítette
a
Majki
Műemlékegyüttesért
Alapítványt az 1999-es nyári rendezvénysorozat
megvalósításához. A programok közel 7 millió
forintos kiadásaira teljes egészében pályázati és
szponzori pénzeszközök nyújtanak fedezetet.
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Civil szervezetek, klubok, szakkörök

L.TOMI FOTO - PAPÍR - JÁTÉK

Csipkeverők
A kézim unkázás egyik idő
- Mit készítenek ebben a két
igényes és nehéz ága: a csipke órában?
verés. Régi idők nagy mesterei -Az alapoknál kezdjük a csip
akik ezt művészi fo ko n végezték keverést és haladunk az egyre
- rendre elfogytak, a fiatalok nehezebo dolgok felé. Voltak
pedig nemigen érdeklődnek olyan jelentkezők, akik mindjárt
iránta. Okkal sorolható tehát a ' csipkegallért akartak készíteni.
csipkeverés a kihalófélbén lévő Nem értették meg, hogy nem
mesterségek közé. ■*lehet “nekifutásból” halasi vagy
Ezért is mgy. szó. hogy brüsszeli csipkét csinálni. A fog
városunkban , a Művelődési lalkozáson megkapják az anya
Központ szervezéseben harma got, a feladatot, azt otthon elké
dik éve m űködik a csipkeverő szítik, majd a következő fog
szakkör. "Proli Istvánné vezeté lalkozáson újabbakat .készítünk.
sével
- Honnan sierz be a esipke- Sokan talán nem is tudják, veréshez szükséges eszközöket?
mit jelent maga a szó, csipkeverés
- kezdi Marika néni. Ez fonással,
hurkolással vagy csomózással
előállított díszes csipke, szegély
Az előre kirajzolt mintát, "a
mintalapot a csipkeverőparnára
tűvel rögzítik, és azt a verőpál
cára csavart fonallal, az előre
megadott minta szerint csavar
ják, keresztezik. Az igazi csipkét
nem szövik, hanem verik vagy
horgolják.
- Marika néni hol tanulta a

csipkeverést?
- Mindig szerettem kézimun
kázni. Néhány évvel ezelőtt
Tatabányán láttam egy kiállítást,
ahol nagyon megtetszett a csipke.
Elvégeztem egy tanfolyamot,
majd hallottam, hogy indul ez a
szakkör a Művelődési Központ
ban és jelentkeztem vezetőnek.
- Mikor indult a tanfolyam?
- 1997. október 27-én kezdtük
el ezt a hathónapos foglalkozást.
Kicsit nehéz volt, mert az első
meghirdetett foglalkozásra senki
nem jelentkezett. Aztán mégis
beindult.
- Hány fő s a szakkör?
- Jelenleg négyen látogatják:
három oroszlányi és egy tata
bányai. Aki az elején nem
jelentkezik, később már nem
lehet tag, m ert a hátrányt behoz
ni nem tudja.
- A z elmúlt években is ilyen

kevesen voltak?
- Igen. Mindig maximum öt
résztvevője volt a tanfolyamnak.
- Mikor találkoznak?
- Hetente egyszer, kedden
tartunk kétórás foglalkozást
délután öt órától hétig.
KRÓNIKÁS 6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-H árom évvel'ezelőtt, amikor
az első tanfolyam beindult,
pályázat útján nyertem tízezer
forintot. Ebből vettem meg a
verőpárnákal fonalakat. Ezeket
az .eszközöket a tanfolyam
befejeztével vissza kell adniuk a
résztvevőknek; hogy a következő
“csapatnak" is legyen mivel
dolgoznia.
- Rendeztek m ár kiállítást a

munkáikból?
- Igen. 1997-ben más kéz
műves mesterségekkel, így a
szobrászokkal, festőkkel, fafara
gókkal együtt szerepeltünk.
- A tanfolyam résztvevői

Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók, ceruzák
és még ami a suliba kell.
Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk,
számológépek.
Játékok. Ajándékok. Pénztárcák.
Fénymásolás A/4 és A/3-as m éretben.
< **íriW tia Igazolványkép 3 perc alatt.
f^ T pS Í S k Udvarias kiszolgálással várjuk
Önöket!
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
OROSZJ a NY 1
Nyomtatványok, levélpapírok, borítékok nyomtatása.
Termék- és cégism ertetők
egy vagy több színnel illetve color kivitelben.
Tervezéstől a kész kiadványig vállaljuk nyom dai
m egrendelésének elkészítését akár ofszet vagy
öntapadó, akár önindigós papírra is.
K önyvkötészetünk régi vagy új könyveit,
folyóiratait, iratait be illetve átköti.
Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep. H 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
® 3 6 l-1 2 2 /2 5 -7 1 ,06-20-97-88-381,06-30-91-11-545
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középkorú nők. A fiatalokat
m iért nem érdekli a kézimunkázásnak ez a szép ága?
- Szerintem azért, m ert türe
lem kell hozzá, idő és a mai
fiatalok türelmetlenek. Másrészt
nem ismerik. Kézimunkával nem
foglalkoznak, az iskolában sem
tanítják. Legtöbbjüknek már a
szüleik sem tudják értékelni
ezeket a dolgokat. Azért szeren
csére vannak még egy páran, akik
ezt a szép mesterséget tovább
örökítik az utókor számára!

Csulik Andrea
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Ülésezett a testület
Emelkedik a távhőszolgáltatási-díj- többek között erről határozott
Oroszlány Város Képviselő-testületejanuár 19-én. A képviselők
döntöttek arról is, hogy kezdem ényezik a közterületen lévő ,
esztétikailag kifogásolható építmények megszüntetését.
Valótlanságot állít a Krónikás? ezt a címet is lehetne adni a
január 19-i testületi ülés első
napirendi pontjának. Varga Já
nos képviselő, a pénzügyi bizott
ság volt elnöke kérdőjelezte meg
dr. Sunyovszki Károly nyilat
kozatát, mely a Krónikás január
17- i számában jelent meg az
önkormányzat pénzügyi helyze
tével kapcsolatban. Varga szerint
az önkormányzat tőketartozása
nem 800 millió forint, hanem
csak 467 millió 595 ezer, a
kamatokkal együtt 702 millió 212
ezer forint. Ezzel szemben a
polgárm ester fenntartotta az
interjúban közölt állítását. Indok
lása szerint a 800 millió forint
nem a banki tartozásokat jelenti,
hanem az önkormányzat hosszú
távú kötelezettség vállalásainak
tőkeösszege. Hozzátette, hogy mint arra a cikkben is utalt - a
tartós problém ákat nem oldották
meg, de a város költségvetése
á tm e n etile g stabilizálódott.
Szintén
ezzel
a
cikkel
kapcsolatban kért helyesbítést
Hartmann József képviselő. Mint
a Ságvári iskola igazgatója el
mondta, ismeretei szerint a
pedagógus béremelés nem 20%,
hanem csak 16%. Válaszában a
polgárm ester kifejtette, a 20%
nem csak a pedagógusok bére
melését, hanem az oktatási
ágazatban - a központi intézkedé
sekből adódó - bértömegemelést
jelenti. Abban viszont egyetértett
az iskolaigazgatóval, hogy a
tanárok kötelező óraszáma - a
korábbi nyilatkozatával ellentét
ben - nem csökkent, hanem
18- ról 20-ra nőtt.

Ezek után a testület módo
sította a távhőszolgáltatás díját.
Ez annyit jelent, hogy február
1-jétől átlag 2,6%-kal kell többet
fizetni a fűtésért és a meleg vízért.
Ennek oka, hogy a Vértesi Erőmű
Rt. megküldte a Távhőszolgáltató
Kft. részére az 1999. évre
vonatkozó hőszolgáltatási szerző
dést, melyben a teljesítménydíj
13%-kal, a hődíj pedig 2%-kal
em elkedett az elmúlt évihez
képest. A villamosenergia díja is
nőtt, 5%-kal. Az emelkedések a
szolgáltatónak
12-13
millió
forintos többletköltséget jelen
tenek, melyet nem tud átvállalni.
Ezért tett javaslatot a szolgáltatási
díjak ismételt emelésére - tájé
koztatott Szedlák János, a városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság elnöke.
Emelkednek a személyes gon
doskodást nyújtó intézmények
(felnőtt- és gyermekjóléti alapel
látás) térítési díjai is.
Az ülés következő napirendi
pontjaként az 1999- évi költség
vetés-tervezet elfogadása szere
pelt. Ennek átgondolására és a
tervezet egyeztetésére kérte a
bizottságokat a polgármester,
hogy kb. egy hónap múlva m ár a
végleges költségvetésről dönt
hessenek.
Az ülés további részében a
közvilágítási hálózatának fejlesz
tését vitatták meg a képviselők.
Szedlák János elmondta, hogy a
korszerűsítés során a meglévő
nagy energiafogyasztású lámpa
testeket lebontanák, m egtartva a
még jó állapotban lévő lámpa
karokat. A 2.200 lámpahelyből
közel 1300 darabot energiatakarékos
lámpatestekre

cserélnének, ami 150 kW megtaka
rítást eredményezhet a lekötött
(260 kW) teljesítményből. Az
ÉDÁSZ Rt. egy éven belül elvégezné
a fejlesztést. A szolgáltató ajánlata
alapján a korszerűsítést követően
az önkormányzatnak 10 évig fix
összegű havi díjat (nettó 500 ezer
forintot)
kellene
fizetnie
a
közvilágítási díjon
felül. Az
energiatakarékos
lámpatestek
viszont
jelentős
közvilágítási
díjmegtakarítást jelentenek,
s
ebből a havi költség kiegyen
líthető. így pillanatnyilag önkor
mányzati pénzeszközök igénybevé
tele nélkül megvalósulhat a teljes
beruházás.
Modrián Vilmos, a hum ánpo
litikai bizottság elnöke tájékoztatta
a testület tagjait, hogy a kápta
lanfüredi ifjúsági tábor területén
jelentős
felújításokat
kellene
végezni. A faházak komfortossága
nem kielégítő, hiányzik megfelelő
táborvezetői épület és elsősegélynyújtó hely, s az üdülőterület
sziklás talaja balesetveszélyes. Az
önkormányzat 1997-ig tám ogatta a
gyerekek üdülését. Az elmúlt évben
a költségvetési keretében nem
biztosított erre fedezetet, ezért
1998-ban csak 172 oroszlányi vette
igénybe a szolgáltatást. Ezért fog
lalkozni kell a tábor jövőbeni
üzemeltetésével - hangsúlyozta az
előadó. Mivel a Művelődési
Központ az idei üdültetés előké
szítését megkezdte, a humánpoli
tikai bizottság nevében Modrián
Vilmos javasolta, hogy 1999-ben
még ők üzemeltessék a tábort,
2000-től
pedig
vállalkozási
formában működtetnék. A működ
tetésre pályázatot írnak ki.
A képviselők döntöttek arról is,
hogy a közterületen lévő, esztéti
kailag kifogásolható, illetve funk
cióját vesztett építmények meg
szüntetését kezdeményezi. Felszá
molja azokat a torzókat -villanyosz
lopokat, hirdetőtáblákat, alaktalan
betontömböket- is, melyek rontják
a városképet és balesetveszélye
sek. A kihasználatlan, rossz telepí
tésű játszótereket is megszüntetik,
a “területek rekultiválása” címszó
alatt szóba került a Rosenberg utcai
régi élelmiszerpiac felszámolása és
új létesítése is. Mivel a forgalom
áthelyeződött a Placc-piacra, a
piacrendelet módosításával a régi
árusítóhelyből parkolót és park
területet lehetne kialakítani.

Krónikás
Immár a negyedik szám
mal jelenik meg hetente
3000 példányban, átlago
san 6 oldalon (4 ,6 vagy 8)
városunk új lapja, a
Krónikás.
A fiatal, de ambiciózus
szerkesztőink eddig, és
remélhetőleg a későbbi
ekben is sok fontos és
érdekes írással jelentkez
nek hasábjainkon.
Terjesztőnk a lapot a
Művelődési Központ és
Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, a
Huber Házban, az OTTÓ
Rt. irodaházában és még
több boltban is kirakja.
A város lakásaiba
postaládákon keresztül
juttatja el.
Bízunk abban, hogy
Önök, Tisztelt Olvasóink,
tájékozódhatnak
váro
sunk legfontosabb esemé
nyeiről, megismerhetik
azokat, akikkel egy tele
pülésen élnek.
Lehet, hogy saját
szomszédjáról - akit addig
talán nem is ismert, nem
is köszönt neki - fog
megtudni sok érdekes
dolgot.
Természetesen szíve
sen helyt adunk az Önök
véleményének is.
Amennyiben
közér
deklődésre számot tartó
véleménye, javaslata van,
kérjük, keresse meg a
szerkesztőség valamely
tagját személyesen vagy
levélben, és mi közread
juk azt.

Bízunk abban, hogy a
mára már 45 évesen fel
nőtté váló városunkkal
együtt egy lakhatóbb
Oroszlánnyal léphetünk
át az új évezredbe.
Ebben kívánuk az
Önök segítségére lenni.

A kiadó
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Rendőrségi statisztika

A közbiztonság 1998-ban nem változott sokat 1997-hez képest városunkban és
a z Oroszlányi Rendőrkapitányság működési területéhez tartozó öt településen
(Bököd, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend). Ezt a z állítást tám asztja alá a z
1998. évi bűnügyi és baleseti statisztika, m elyről dr. Nemes Ferenc, a z
Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatott.
Astatisztika szerint az érintett hat településen az
elmúlt évben összesen 1125, 1997-ben pedig
1142 ügyben indult nyomozás.
A bűncselekmények száma 1998-ban
1142-re nőtt a tavalyelőtti 1055-ről. Ennek több
mint 80%-a (902) vagyon elleni bűncse
lekmény volt. A személy elleni bűncselek
mények száma emelkedett. 1998-ban 73,
1997-ben 51 embert ért testi sértés. Az esetek
nagy részében közrejátszott az ittas állapot is,
mind az elkövetők, mind a sértettek részéről.
Az elkövetők kézre kerítése ma sem
egyszerű - véli a rendőrkapitány. Tavaly 401,
tavalyelőtt 422 elkövetőt sikerült kézre keríteni.
És a bűnözést sajnos egyre fiatalabb korban
kezdik - tájékoztat dr. Nemes Ferenc. 1998-ban

Következő számunkban közöl
jük a helyi adó rendeletek
közül az építmény, a
vállalkozói, a kommunális és
az iparűzési adóra
vonatkozókat.

20 gyermekkorú és 62 fiatalkorú elkövetőről
szerzett tudomást a rendőrség. Ez 1997-ben sem
volt sokkal kedvezőbb: 26 gyermekkorú és 56
fiatalkorú elkövetőt tartott nyilván a Rendőrkapitányság.
A vádemelések
1997-hez
képest
emelkedtek. 1998-ban 436, 1997-ben 347
vádemelés történt.
Dr. Nemes Ferenc véleménye szerint a
közbiztonság javulásának érdekében fontos
lenne a bűnmegelőzésre és a lakosság
együttműködésére nagyobb hangsúlyt helyezni.
A közterületi rendőri szolgálatot - ezzel a
bűnmegelőzés hatékonyságát - javítaná az is, ha
több rendőr teljesítene szolgálatot az utcákon vallja a rendőrkapitány. Ebben nagy segítséget
jelentene, ha az önkormányzat pl. szolgálati
lakások biztosításával segítené a rendőrök
letelepítését, Oroszlányba “csábítását”.
A rendőrkapitány szerint ugyancsak sokat
segítene, ha - a megye más városaihoz hason
lóan - Oroszlányban is kiépítésre kerülne a
közterület-figyelő videokamerarendszer.

Bűncselekmények

1997.

1998.

Összes bűncselekmény

1142

1125

Nyomozás eredményi mutat.

44,4

46

Tettenérés

75

66

Ismeretlen felderítési mutató

34,1

38,9

Ismertté vált bűncselekmények

1055

1140

Személy elleni

51

73

Közrend elleni

66

79

Vagyon elleni

OO
v-A
vA

Oroszlányban a helyzet változatlan

902

Szándékos testi sértés

35

^60

Súlyos testi sértés

27

49

Lopás

441

381

Betöréses lopás

286

4l6

Rongálás

40

36

Garázdaság

13

11

Rablás

20

18

Vádemelés

347

436

Csalás

9

7

Ismertté vált elkövető

422

401

Közúti balesetek

1997.

1998.

Összes baleset

58

54

Halálos kimenetelű

1

2

Súlyos sérüléses

20

20

Könnyű sérüléses

37

32

Oroszlány Város Önkormányzata

Mennyiből gazdálkodik a Szlovák
Önkormányzat?
A Szlovák Kisebbségi képviselők január 20-i ülésükön
elfogadták Önkormányzatuk 1999- évi költségvetés-terve
zetét. Idén 1 millió 300 ezer forintból gazdálkodhatnak.
Szabó Istvánná elnök előter
jesztése szerint az éves költ
ségvetés több mint egyharmada
(500 ezer forint) állami támo
gatás, és ugyanekkora összeghez
szeretnének pályázatok útján
hozzájutni. A helyi önkormányzat
300
ezer
forinttal
segíti
működésüket.
A szlovák kisebbséget képvi
selő öt fő a költségvetés-terve
zetben tiszteletdíjra 200 ezer
forintot különített el, a 42%-os
TB-járulékra 84 ezer forintot kell
befizetni. Kiküldetésre 70 ezer,
postaköltségre 15 ezer, újságok
előfizetésére 10 ezer, könyvekre
25 ezer forintot szán 1999-ben a
szlovák önkormányzat. Vendég
látásra,
szállásköltségre
és
személyszállításra összesen 335
ezer forintot irányoztak elő. A
KRÓNIKÁS 2.----------------------------------------

katolikus templom mellett fekvő
temető fenntartására 30 ezer
forintot szántak, a temetőkertben
felállítandó táblára 240 ezer
forintot költenének. A hagyo
mányőrző programok - Falunap,
Vértesi Szlovák Nap, két szlovák
bál - a tervek szerint 151 ezer
forint mínuszt jelentenek a
költségvetésben.
A programok meghirdetésére
- szórólapok, meghívók, kiadvá
nyok- 110 ezer forint jut.
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A Drogkoordinációs Csoport
január 18-án délután tartotta
aktuális összejövetelét. A tagok
-Deák Sándorné vezetésévelmegbeszélték az 1999- évi
programokat.
A tervek között szerepel,
hogy a Csoport droggal kapcso
latos felvilágosító szórólapokat
juttat minden oroszlányi lakásba.
Lengyel K. Péter pszichiáter a
Csoportban dolgozókkal együtt
ellátogat minden iskolába, hogy
előadást tartson - szintén a
kábítószer veszélyeiről.
Drogfogyasztás
következ
tében elhunyt gyermekek szüleit
is felkérték: tartsanak osztályfő
nöki órát az iskolákban.
A “Drog nélküli koncert”-re is
várják majd a fiatalokat a
Művelődési Központba. A tervek
szerint fellép majd a Feketevonat,
a Bestiák, az Irigy Hónaljmirigy és
Csiszár Jenő.

Oroszlány Város Térség- és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Társasága

ÜGYVEZETŐI
tisztségének betöltésére.

Feltételek:
felsőfokii iskolai végzettség
legalább három éves gyakorlat,
megfelelő szintű angol vagy német
nyelvismeret,
számítástechnikai ismeretek,
erkölcsi bizonyítvány,
oklevél másolat(ok)
A gazdasági szervezet vezető
tisztsége 1999- év m árcius hó 1.
napjától tölthető be.

Jelentkezés írásban, jeligés zárt
borítékban, szakmai önéletrajzzal
Oroszlány Város Polgármesteri
Hivatala Titkárságra
(2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.11.
66. sz.) kell benyújtani
1999- február 5-én 12!= óráig.
A pályázat elbírálásának határideje:
1999-február 16-i
képviselő-testületi ülés.

ARCKÉPCSARNOK

Hegyi Mónika
Hegyi Mónika: tanít a Lengyel József Gimnáziumban és a Bakfark Bálint Zeneiskolában,
vezeti a Lassus Énekegyüttest és a Pro Musica Hungarica kamarakórust, énekel a SzentJózsef
Énekegyüttesben, egyik főszereplője volt a Valahol Európában c. musicalnek, énekelni tanul
Ötvös Csillánál, a Magyar Állami Operaház magánénekesénél.
- Egész életemben tanár akartam lenni.
Emlékszem, bárhová utaztam szüleimmel, mindig
magam köré gyűjtöttem a gyerekeket, annyira
szerettem velük foglalkozni. Ehhez kapcsolódott a
zene szeretete. Már az óvodában is tanultam zenét
- persze, a kornak megfelelő szinten. A Brunszvik
Óvodába hetente kétszer jött a Zeneiskola
igazgatója, Kondor Feri bácsi tanítani.
Énekelgettünk és xilofonon játszottunk. Az
általános iskola első osztályától kezdve jártam
zeneiskolába, majd Veszprémben, a Zeneművészeti Szakközépiskolában hegedű szakon
végeztem. Mellette zongorázni tanultam. így nem
volt nehéz döntés a pályaválasztás: az Eötvös
Loránd Tudományegyetem tanárképző karára,
ének-zene, karvezetés szakra jelentkeztem.
(Tanárom Reményi János, Liszt-díjas karnagy
volt.) 1995-ben szereztem diplomát.
- A főiskola elvégzése óla gyerekekkel

foglalkozol és ez nem csak aztjelenti, hogy ének
órákat tartasz a Lengyel József Gimná
ziumban...
- Pontosan így van. Ugyanis négy évvel ezelőtt,
mint fiatal pályakezdőnek az volt az egyik álmom,
hogy kórust vezethessek. A gimnáziumban Nagy
István tanár úr vezetésével működött egy kórus,
mely a 4-osztályos rendszerben tanulókból állt. Én
azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy alakítsak
kórust a 6-osztályos diákokból. Mindenképpen
vegyes kórust szerettem volna, ami azért volt
nehéz, mert a 7-8.-os fiúk között még nincs basszus
és tenor, Ezért meghirdettem, hogy jelentkezhet
nek a kórusba azok is, akik a szakmunkásképző
elvégzése után 2 évig jártak a gimnáziumba, hogy
érettségit kapjanak. Összeállt a kórus; az első
évben 20-25 főt számlált.

-Azóta eltelt három év. Ma te vagy a vezetője
két iskolai kórusnak. Hogy sikerült a
gyerekekkel ennyire megszerettetni a zenét?
- Miután Nagy István tanár úr nyugdíjba ment,
alakítottam két kórust. Az egyik a Lassus
Énekegyüttes, Ez, az ének-zene tagozatos
gyerekekből áll. A Pro
Musica Hungarica - vagyis “A
magyar zenéért” nevű kórus
pedig tömöríti mindazokat,
akik nem tagozatosak, de
szeretnek énekelni, szere
pelni.
A repertoárban
sokféle stílusú ének van, a
reneszánsztól
kezdve
egészen a 20. századi
dalokig.
- Mennyirefontos a két

kórusnak a szereplési
lehetőség, a nyilvánosság?

- Természetesen nagyon fontos, és szerencsére
erre számos alkalmunk van. A tatai Eötvös József
Gimnázium minden évben megrendezi nagy
kórusok részére az Éneklő Ifjúság minősítő
hangversenyt. Ezen tavaly ezüstminősítést kapott
a Pro Musica Hungarica. A Kamarakórusok
Találkozóján - melyet minden évben megrendez
Oroszlány- két évvel ezelőtt a Pro Musica
Hungarica aranyminősítést, a Lassus énekegyüt
tes pedig tavaly szintén aranyminősítést és
különdíjat kapott.
- Úgy tudom, a kórustagok egészen másfajta

stílust is síkénél sajátítottak el,
- Éppen azért, hogy könnyedebb műfajú dalokat
is énekeljünk, és a zenét még jobban
megszeressék a fiatalok, betanultuk és előadtuk a
Valahol Európában c. musicalt. A bemutató két
évvel ezelőtt, tavasszal volt a Művelődési
Központban. Valóban nagy sikere volt az
előadásnak, az Oroszlánnyal szomszédos
településeken is felléptünk. Igazán nagy élmény
volt, mikor Várgesztesen mutattuk be a musicalt, s
a nézők közt helyet foglaló Dés László zeneszerző
és Nemes István dalszövegíró is elismerően
nyilatkozott az előadásról. Azóta a szereplők a
Magyar Televízióban is viszontláthatták magukat,
Varga Ágota riportfilmjében. Sőt, tavaly az Újkori
Helikoni Ünnepségeken, Keszthelyen is előadtuk
a darabot. Az itt fellépőkkel együtt októberben
egy hetes, úgymond “jutalom” olaszországi úton
vettünk részt. Az utazást az iskola vezetősége tette
lehetővé.
- Most ismét hasonló előadásra készültök...
- A Dzsungel könyvét szeretnénk megtanulni. A
főszereplőket már kiválasztottuk, a próbák
valószínűleg februárban kezdődnek. Tavasszal
szeretnénk bemutatni az oroszlányi közönségnek.
-A gimnáziumi munka mellett isfoglalkozol

tanítással.
- A Bakfark Bálint Zeneiskolában tanítok
szolfézst és zongorát. Nagyon jó érzés, hogy azok
az emberek kollegáim, azokkal dolgozhatok
együtt, akik néhány évvel
ezelőtt a tanáraim voltak.
- Mint énektanár és

kórusvezető, a diploma óta
isfejleszted tudásodat?
- Szerintem fontos, hogy az
ember folyamatosan képezze
magát. Ezért magánéneket
tanulok Ötvös Csillánál, a
Magyar .állami Operaház
magánénekesénél. A közel
jövőben lesz két közös
fellépésünk Budapesten.

Civil szervezetek, klubok, szakkörök

Falu-hagyományőrző és
Kulturális Egyesület
A régi falu kulturális értékeinek védelme,
ápolása és közvetítése céljából alakult meg
1991- novem berében a Falu-hagyományőrző és
Kulturális Egyesület.
-A szervezet megalakulása óta létezik az Ifjúsági, - a
Kártya, - a Háziasszony- és a Kulcsos Néptáncklub,
valamint a Szlovák Klub - magyarázza Vojnár Kata
lin, a hét vezetőségi tag egyike. -Jelenleg kb. 130 fős
állandó taglétszámmal működünk.
- Az Egyesületen belül kik vannak többségben?

Afiatalok vagy inkább az idősebbek?
- Egyenlő arányban vannak fiatalok

és
nyugdíjasok. A legkevésbé a középkorosztály
képviselteti magát. A legidősebb tag és egyben az
Egyesület szíve is a 81 éves Varga Istvánná, Mariska
néni, aki az összes rendezvényt észben tartja,
mindenben részt vesz és foglalkozik a legfiatalabbakkal, a 4-5 évesekkel is.
- Milyen programokat szerveznek?
- Hagyományápoló rendezvényeket tartunk: így a
májusfaállítást és döntést, a szüreti felvonulást és
bált, a búcsút és négy éve a Falunapot. Ez minden
évben egy kicsit más. Tartottunk már régi szlovák
jellegű lakodalmat, meghívtunk híres falusi
embereket, kiállítást és kertészeti bemutatót is
rendeztünk. Ezeket a falusiakon kívül úgymond
városi emberek is szívesen látogatják.
- Ki szervezi ezeket a programokat?
- Természetesen a vezetőség, de vannak olyan
tagok is, akik örömmel, önzetlenül segítenek. Sokat
tesz a város és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat is.
- Az elmúlt években sikerült-e a fellépésekre

szolgáló ruhatárat bővíteni, fejleszteni?
- Sajnos, nem. Még a Művelődési Központból
átvett, illetve kölcsönkért ruhákban lépnek fel a
tánccsoport tagjai ma is.
- Ki támogatja az Egyesületet?
- Egyrészt a Polgármesteri Hivatal, másrészt
pályázatok útján jutunk pénzhez. Harmadrészt pedig
tagdíjakból származnak bevételeink: diákoknak és
nyugdíjasoknak 240 forint, dolgozóknak 600 forint a
tagdíj évente, Reméljük, idén is számíthatunk
önkormányzati támogatásra és lesz lehetőségünk
pályázatok elnyerésére is.

Csalik Andrea

Lovast Andrea
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Dobos János:

“Az utolsó búcsú méltó legyen”
A halál természetes velejárója a létnek, az élet lezárása. Mégis, együtt élni
a halál gondolatával: borzongató szavak. Mert igazán senki nem tudja, mi
van azután, hogy a szív megáll, az agy kikapcsol, és az ember megszűnik
létezni. Talán épp a misztikum miatt alakult ki a halottkultusz számos
formája, mely évszázadról évszázadra változott. Ma, a XX. század végén
is nagy jelentőséget tulajdonítunk földi létből eltávozott hozzátartozónk
végső nyughelyre helyezésének. Hogy az utolsó búcsú valóban méltó és a
temetőkert rendezett legyen, erről Oroszlányban ifi. Dobos János, a
Libitina Kft. helyi irodájának vezetője gondoskodik.

-23 évesen már irodavezető
vagy. Ez esetleg valamilyen “családi
örökségnek" köszönhető?
-Igen.
Dédapám,
Petrovics
Lőrinc 1937-ben alapította a Petro
vics Dísztemetkezés és Halottszállító Vállalatot. Tatán volt a
telephelye, de szolgáltatásköre
Esztergomtól Komáromig terjedt.
Még koporsógyára is volt. Az
‘50-es években, az államosításkor
elvesztette vagyona nagy részét,
csak a koszorúkötészet maradt
meg, melyet lánya “örökölt”, s
vezetett 1978-ig. Halálakor édesa
pám -aki egyébként közlekedésmérnök- úgy döntött, hogy foly
tatja a családi vállalkozást. A
‘90-es évek elején létrehozta a
Libitina Kft.-t, ami utódcége
dédapám vállalatának. A központ
jelenleg is Tatán van. Oroszlány
ban 2 éve nyílt pályázaton nyertük
el a temetési szolgáltatások és a
temető üzemeltetési jogát. Azóta
dolgozom irodavezetőként.
- Ez a munkakör mit takar

pontosan?
- A Kft. képviseletében teljes körű
ügyintézést végzek, amelybe beletar
tozik a temetések megszervezése,
ügyintézés, tanácsadás és az ehhez
kapcsolódó egyéb teendők.
- A gazdasági ismereteket

tanultad valahol?
- Én szinte ebben nőttem fel. Ami
pedig
a
konkrét
tanulást
illeti:
a
Modern Üzleti Tudo
mányok Főiskolájára
járok. Levelező tagoza
ton, közgazda-kereske
delmi szakon idén fo
gok végezni. A pénz
ügyi ismeretek ebben a
szakmában
nagyon
fontosak, hiszen a
gazdaság
alakulása
kihat az árakra, a
szokásokra, a temetkeKBÚNIKÁS 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók, ceruzák
és még ami a suliba kell.
Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk,
számológépek.
Játékok. Ajándékok. Pénztárcák.
Fénymásolás A/4 és A/3-as m éretben.
^ jTih iu i t jv Igazolványkép 3 perc alatt.
f??o pTpirVmík

Udvarias kiszolgálással várjuk
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

zésre, egyszóval mindenre. Emellett
persze önmagában, saját tudásom
fejlesztése is fontos.
- Az elmúlt években a

Felhívás

temetőkert is egészen megújult.
- A területrendezési koncepciónk
egy szóval megfogalmazható: minő
ség. Minél magasabb szinten szeret
nénk kielégíteni az igényeket. A
temetőnek három funkciója van. Az
egészségügyi, tehát maga a temetés.
A szociális, tehát a kegyelet
lerovásának helye, és létezik egy
úgynevezett zöldövezeti szerep is. Ez
annyit jelent, hogy megpróbáljuk
parkszerűen kialakítani a temetőt.
Fájó érzés, ha valakinek meghal a
hozzátartozója. Amikor elmegy a
sírjához, hogy megemlékezzen róla,
azt úgy tehesse, hogy valóban meg
nyugvást talál. Ebben nagy szerepe
van a környezetnek.
- Vannak-e további területren

dezési tervek a régi és az új teme
tőre?
- 2008-ig meghosszabbította az
önkormányzat a szerződésünket,
melyben felvállaltuk a temetői
infrastruktúra továbbfejlesztését, az
utak rendbetételét és a parkosítást.
Most még idegenkednek az
emberek az űj résztől, hiszen nin
csenek fák, bokrok. Ezen változtatni
fogunk, s egy-két év múlva ugyan
olyan lehetne, mint a régi temető.

Lovasi Andrea

roszlány várossá nyilvánításának 45. évfordulója alkalmából a
méltó megemlékezést maradandóvá tévő lógó (jelkép)
tervezésére hívjuk fel városunk apraját, nagyját.

O

érjük, hogy tervezzék meg és küldjék el a Polgármesteri Hivatal
titkárságára zárt borítékban a tervet (A/6 méretben), melyre írják
rá a jeligét, és egy másik zárt borítékban (melyre kívülre írják a mű
jeligéjét) helyezzék el a pályázó nevét.
A lógó tervezésénél vegyék figyelembe, hogy Oroszlány 1999-ben 45
éve város és 2001-ben 300 éves település lesz.

K

pályaműveket a város évfordulós ünnepségére alakult bizottság
bírálja el. A sikeres műveket értékes díjakkal jutalmazzák, az első
helyezett alkotást további felhasználásra (jelvény, kiadvány, plakát,
stb.) megvásárolják.
Beadási határidő: 1999- március 1.
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Mokri Páh
“Ezt az id ő sz a k o t ö rö m v o lt v é g ig d o lg o z n i”
Tanácselnök volt: 1955-1966
Helytörténeti könyvek és tősgyökeres oroszlányi lakosok elbe
szélése szerint a város életében leginkább meghatározóak az
50-es és 60-as évek voltak. 1957-ben nyílt meg a szülőotthon,
‘58-ban a strand, 1961-ben megalakult a Bányamentő Állomás,
‘62-ben már Vidám Parkja is volt Oroszlánynak. 1966-ban meg
kezdődött az oktatás a gimnáziumban, 1967-ben pedig a terme
lés a Duna Cipőgyárban. A város fejlődésére Mokri Pál, volt
tanácselnök és országgyűlési képviselő így emlékszik:

“A várost elárasztják a különböző árusok, az MKK szinte naponta
idegen városban lakó kereskedőknek ad lehetőséget az árusításra,
tönkretéve ezzel a helyi kereskedőket, akik komoly helyi adókatfizet
nek a városnak. ” - ez áll abban a panaszlevélben, melyet 21 oroszlá
nyi kereskedő írt alá és juttatott el dr. Sunyovszki Károlyhoz. A
polgármestert kérték: tartson lakossági fórumot, ahol a helyi keres
kedelemmel kapcsolatban választ kaphatnak kérdéseikre.
A fórumon mégis csak 14 érdeklődő
nek fejthette ki véleményét a polgármester. Elmondta, hogy nem ért
egyet a Művelődési Központban folyó
tevékenységgel, s át kell gondolni az
intézmények kereskedelmi célú tevé
kenységét. Ugyanakkor tájékoztatott
arról, hogy az MKK évente egy millió
forint bevételhez jut éppen az ott áru
sítóktól. S ennyi helyi adót az érintett
21 vállalkozó együtt sem fizet a város
nak egy évben. A polgármester sze
rint a vásárlóerő csökkenése nem az
MKK-ban árusítóknak köszönhető, hi
szen ott többnyire az oroszlányi üzle
tek választékától eltérő termékeket
kínálnak. A fogyasztáscsökkenés in
kább annak tudható be, hogy az em
berek keveset keresnek - mondta.
Akereskedők panaszleveléből az is
kiderül, hogy a kínai boltokat is nagy
konkurenciának tartják s nem értik,
miért nem lehet megakadályozni tér

hódításukat. Az egyik résztvevő azt is
feltételezte, hogy a kínai üzlettulajdo
nosok az önkormányzattól plusz ked
vezményt kaptak letelepedésükhöz.
A polgármester ezt cáfolta, hiszen az
említett üzlethelyiségek tulajdonosa
nem az önkormányzat, így semmiféle
támogatást nem kaptak. Válaszában
utalt arra is, hogy jelenleg Magyaror
szágon külföldiek tulajdonszerzését
senki nem korlátozhatja. A kínai be
fektetők oroszlányi térhódítása an
nak köszönhető, hogy a helyi
kereskedők nem vették komolyan: a
városban lévő szabad üzlethelyisége
ket meg kell vásárolni - vélte a polgármester.
Hartyányi László vállalkozó hoz
zászólásában arra hívta fel a figyel
met, hogy a helyi vállalkozók csak
akkor tudnak erősödni, ha az oroszlá
nyiak náluk - és nem más települése
ken-költik el a pénzt.
L.A.
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1.006/1954. (1.28.) számú
minisztertanácsi határozat
■

Oroszlány, Kazincbarcika, Tata és Keszthely
község várossá alakításáról
1. A Minisztertanács az 1950. évii. törvény 6. §-ában s
foglalt felhatalmazás alapján Oroszlány, Kazincbarcika,
Tata és Keszthely községet 1954. február hó 1-jével já
rási tanáccsal egy tekintet alá esó' várossá alakítja át.

- Oroszlányban, vá
rossá
nyilvánítása
után nagyon dinami
kus fejlődés kezdő
dött. Az emberek
rugalmasak és lelke
sek voltak, örültek
mindennek, ami meg
valósult. Bárkit be le
hetett vonni társa
dalmi munkába, jó
volt a hozzáállás. Ezt az időszakot
öröm volt végigdolgozni.
- Ahhoz, hogy az egykori falu

igazi várossá nője ki magát, nem
csekély pénz is kellett. Honnan volt
mindenrefedezet?
- Abányának volt pénze. Ugyanis a
beruházó 1965-ig nem a Tanács volt,
hanem a bánya. A Tervhivatal oda
“bontotta le" a pénzt. így rövid idő
alatt megépülhetett 1700-1800 bá
nyászlakás, a hozzá tartozó infra
struktúrával együtt. Az én időmben
épült többek között az Arany János
Általános Iskola, a Rákóczi úti üzlet
sor - ami még ma is megvan - az Ady
mozi, és a Sport-stadion.
És ami nagyon lényeges: az Erőmű
megépítése. Az oroszlányi az ország
legnagyobb és legkorszerűbb erőmű
ve volt a 60-as években. Az ország
minden részéről jöttek emberek
Oroszlányba. Az első generáció Tata
bányáról érkezett, majd Brennbergbányáról. De Nógrád megyéből is sok
család keresett itt megélhetést. A bá
nyának köszönhető, hogy Oroszlány
az 1600 lakosú faluból mára 20 ezres
várossá nőtt.
- Személyes munkájukkal, kik

segítették a településfejlődését?
- Négy nevet említenék meg feltét
lenül. Seregi János, az Oroszlányi
Szénbányák Vállalat igazgatója, vala
mint Vas László és Hátki Sándor na
gyon sokat tett a városért. Mindanynyian széles látókörű, szakmájukat
értő emberek voltak. Hozzájárultak,
hogy Oroszlányban az ország legkor
szerűbb bányászkodása működjön.

Budai

Károly

párttitkár pedig nyu
godt, higgadt modorá
val olyan légkört
teremtett, amiben al
kotó módon lehetett
dolgozni.
- Nosztalgiával

emlékszik
vissza
ezekre az évekre?
- Nem vagyok nosz
talgikus típus. Megpróbálom reálisan
szemlélni az elért eredményeket.
- 1966 óta Tatabányán él.

Figyelemmel kíséii-e
Oroszlányfejlődését?

azóta

is

- Nem szakadtam el Oroszlánytól.
Ma is el-ellátogatok, mert sok ismerő
söm van. Ha végigmegyek az utcán,
nem győzök köszöngetni.
- Jó összehasonlítási alapja van

a megyeszékhely és Oroszlány
fejlődését illetően. Hogyan látja
Oroszlány jelenlegi helyzetét és
jövőjét?
- Sajnos azt látom, hogy Oroszlány
nak “visszafejlődési” időszaka van.
Erre jobban fel lehetett volna készül
ni. Talán az én koromban is, de ké
sőbb még inkább. Szélesebb körű
foglalkoztatást kellett volna lehetővé
tenni. Erre ott minden alap megvolt.
Mindenekelőtt megvolt az igen fegyel
mezett, képzett ipari munkás réteg. A
másik a város infrastruktúrája. Na
gyon jó lakásellátottság alakult ki. Az
energiaellátás is olyan szintű, hogy
bármit lehetett volna rá telepíteni.
Úgy gondolom, hogy nagy erőfeszí
téseket kell tenni, de az alapja meg
van, hogy ismét pozitív, jó irányba
induljon el a város. Én nagyon tiszte
lem azokat, akik most a bányáért és az
erőműért harcolnak. Szerintem egy
évtized még nehéz lesz, ennyi kell az
“újrakezdéshez”. Ha ezt átvészeli a vá
ros és a lakosság, akkor ismét tisztes
séges megélhetést fog adni Oroszlány.
Szerintem lehet, lesz jövője a telepü
lésnek.

Lovasi Andrea

M áris folyik a V értesi E rő m ű R é sz v é n y tá rsa sá g
á ta la k u lá s a
A Krónikásban már eddig megjelent tudósítá
sok tájékoztatást adtak a Vért-nél történt év vé
gi eseményekről, a decemberi igazgatósági ülés
határozatairól és Takács Károly vezérigazgató
személyes riportban is ismertette az elképzelé
seit. A január 15-i igazgatósági ülés már a nagy
vonalú elképzelésekkel összhangban konkrét
döntéseket hozott, módosította a Szervezeti és
Működési Szabályzatot, meghozta a hozzá kap
csolódó felső szintű személyi változásokat.
Bányászati Igazgatóság alakult az Oroszlányi
és Tatabányai Bányászati Igazgatóságokból,
amely magába foglalja a térség minden bányá
ját: Márkushegyet, XX-as aknát, Mány I/a aknát,
a külfejtést és minden egyéb, a bányászathoz
kapcsolódó külüzemi tevékenységet és műsza
ki szolgáltatást, bányabiztonsági, szénkereske
delmi feladatokat. A Vértesi Erőmű Rt.
bányászati igazgatójának Havelda Tamást ne
vezték ki, aki eddig az Oroszlányi Bányászati
Igazgatóság igazgatóhelyettese volt.
Az újonnan alakult Erőműigazgatóság a bá
nyászati tevékenységhez hasonlóan magába
foglalja a Vért mindhárom erőművét: az orosz
lányi, a bánhidai és a tatabányai erőművet (fű
tőerőművet). Ez az igazgatóság látja el mind
három erőmű műszaki és üzemviteli funkcióit
és ide tartozik a kereskedelmi tevékenység is.
Az erőműigazgatóságot Berki Ferenc
erőműigazgató irányítja, aki eddig a Bánhidai
Erőmű igazgatóhelyettese volt.
A Létesítményi Igazgatóság az egész Vért fej
lesztési, karbantartási, anyagellátási és szállítá
si feladatait látja el Vas László létesítményi
igazgató - korábbi vezérigazgató - vezetésé- vei.
Irányítása alá tartozik a Vért jövőjének megala
pozására és megvalósítására alakult Projekt
Iroda, amelyet az Oroszlányi Erőmű volt igaz
gatóhelyettese, Ács Imre vezet projekt-igazga
tóhelyettes
munkakörben.
Ennek
a
szervezetnek a feladata különösen akkor nő
meg, ha lehetőség nyílik az Oroszlányi Erőmű
környezetvédelmi megújulásának a szakmai
körökben oroszlányi retrofit projektnek neve
zett program megvalósítására, de ezt megelő
zően is jelentős előkészítő feladata lesz.
A cég teljes pénzügyi, számviteli, gazdasági
elemzési, humánpolitikai és adminisztrációs,
számítástechnikai, információs feladatait is egy
igazgatóság fogja egybe függetlenül attól, hogy
melyik üzem, vagy részleg melyik szervezet
dolgozóinak a bérelszámolását, társadalombiz
tosítását intézi, melyik szervezeti egység gaz
dálkodását elemzi. A jelenleg területileg is
szétszórtan dolgozó, a feladatok szempontjá
ból is sokoldalú igazgatóság irányítását
Hornyák István gazdasági igazgató végzi, aki
eddig a Vért pénzügyi igazgatója volt.
A január 18-i hatállyal bekövetkezett konk
rét változások csak a kezdetet jelentik, ezt még
több jelentős intézkedés követi. Egy intézkedé
si tervben rögzítették mindazokat a feladato
kat, amelyeket még végre kell hajtani a teljes
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szervezetnek és működésének átalakításához.
A feladatok első részének a határideje február
elejére, más részét február 28-ig kell végrehaj
tani, a Vértesi Erőmű Rt. 1999- február 19-i
Igazgatósági Ülés döntései alapján.
Akinevezett igazgatók már dolgoznak a meg
oldásokon, egyes feladatokhoz saját szakértők
ből felállított munkacsoportok keresik a
legjobb megoldást. A vizsgálat alapos, minden
re kiterjed a létszám-átcsoportosítástól az alá
írásra, számlák igazolására, átutalásra jogosult
személyek felülvizsgálatáig, a hivatali gépkocsi
használatától a telefonhasználatig minden,
sokszor aprónak tűnő részletre is. Sokat jelez az
intézkedési tervnek az a pontja is, hogy az át
szervezés befejezése után vezetői tréninget
szerveznek a vezetők szemléletváltásának elő
segítésére.
Aleglényegesebb kérdés természetesen min
dig az, hogy az új vezetők hogyan választják ki
azokat, akikkel továbbra is együtt szeretnének
dolgozni, ki az, akiket más munkakörben akar
nak foglalkoztatni, vagy kik azok, akiknek a
munkájára a továbbiakban nem számít a rész
vénytársaság. A más munkakörbe kerülő mun
katársakkal módosítják a munkaszerződé
seket. Ezzel összességében bértömegcsökkenés
keletkezett a műszaki-gazdasági irányítási és al
kalmazotti területeken, hiszen a bérek nem sze
mélyekhez, hanem munkakörökhöz és telje
sítményhez kötődnek, .Akik pedig csak a végki
elégítést kaphatják meg, kénytelenek más mun
ka után nézni. Kétségtelen: ez ma elég nehéz, de
ha valakinek a tudása, szakértelme megvan, azt
máshol is kamatoztatni tudja. A részvénytársa
ság tervei szerint átképző programokra is lehe
tőséget keres.
Ezeket a leginkább kényes és az egyéni sor
sok alakulásában döntő fontosságú kérdéseket
vizsgálják a legalaposabban minden vezetői
szinten - egyénekre lebontva és tárgyalva - ,
ügyelve minden esetben a jogszabályok és a
kollektív szerződés betartására. Ehhez az új ve
zetés kéri és várja a dolgozó közösségek pozitív
hozzáállását is, hiszen mindez a Vértesi Erőmű
Rt. egészének érdekében történik.
Acél egyértelmű - a Vértesi Erőmű Részvénytársaság fenntartása a mai piacgazdasági viszo
nyok között, a hosszú távú gazdaságos műkö
dés megalapozása, ami nemcsak a társaság, de
az egész régió minden lakójának érdeke. Ez az a
kényszerítő erő, amely a változásokat elkerül
hetetlenné teszi.
Az első időszak intézkedései is annak érdeké
ben történtek, hogy ha a társaság által az Orosz
lányi Erőmű döntően környezetvédelmi
megújítására beadott retrofit pályázat sorsa el
dől, máris tovább lehessen lépni, hiszen az elő
készítés megtörtént. Ez a döntés az MVM
Rt.-ben február elején várható. A versenyké
pesség követelménye ettől függetlenül is
fennáll, hisz a társaságunknak 2004-ig ér
vényes szerződése van.

Oroszlány 1954 -1999
1954-ben...
* megalakult Oroszlány Vá
rosi Tanácsa
* sugárzott először a helyi
bányászrádió,
mely
1963-ig működött
1957-ben...
* megnyílt a Szülőotthon a
Lenin körúton, a jelenlegi
bölcsőde helyén
1958-ban...
* megkezdődött a tanítás
az Arany János Általános
Iskolában
* felavatták a városi stran
dot
* elkészült az 500 nézőt be
fogadó Ady Filmszínház
* felépült a Városkapu
1960-ban...
* megalakult az Oroszlányi
Hőerőmű Vállalat
* felépült a Sport-stadion
1961-ben...
* a Szülőotthon a jelenlegi
Gyógyház épületébe köl
tözött
* megalakult a Bányamen
tő Állomás
1962-ben...
* megnyílt a Vidám Park
* átadták a Ságvári Endre
Általános Iskolát
1963-ban...
* a megyében elsőként
megnyílt a Dolgozók Álta
lános Iskolája
* elkészült a Bokányi De
zső Művelődési Otthon a
Táncsics Mihály úton
* adták át a Városi Tanács
épületét
1964-ben...
* üzembe helyezték a víz
tornyot

* megkezdte működését a
Fővárosi Nevelőotthon
kihelyezett tagozata
1974ben...
* megnyílt a Művelődési
Központ és a Bányász
Klub
1975ben...
* megnyílt a városi sportcsarnok
1981ben...
* a Márkushegyi bánya
avatása
* elkészült a városi uszoda
* megépült a Gárdonyi Gé
za Általános Iskola
1982ben...
* átadták az Alkotmány ut
cai Szakrendelőintézetet
1985-ben...
* megkezdte sugárzását kezdetben havi két alka
lommal- a Városi Kábel
Televízió
* CROSSBAR központ biz
tosította a távbeszélés le
hetőségét
* megkezdték az új városi
strand építését
* elkészült a Zeneiskola
1991-ben...
* a Tatabányai Hőerőmű
Vállalat és az Oroszlányi
Hőerőmű Vállalat össze
vonásával létrejött a Vér
tesi Hőerőmű Vállalat,
mely 1992. január 1-jétől
alakult át Rt.-vé
1993-ban...
* elkészült a Koloman
Handler Fémárugyár első
gyártócsarnoka

1966ban...
* megnyílt a gimnázium

1995-ben...
* az OTTO Rt. szerződést írt
alá az önkormányzattal
hulladékgazdálkodási te
vékenységre

1967ben...
* megkezdődött a termelés
a Duna Cipőgyár helyi
üzemében

1997-ben...
* Oroszlány alapító tagja
lett az Ipari Parkok Egye
sületének

1. §

3. §

(2)
(3)

(1)

(4)

(3)

(2)

(1)

Adóelőleg
A vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó előleget az adóhatóság fizetési meghagyásban közli
az adózóval (ART. 31. §).
Az adóelőleg két részletben az I. félévre március 16-áig, a II. félévre szeptember 15-éig esedékes.
Az adózó az 1. félévre esedékes adóelőlegét az előző évi fizetési meghagyás alapján fizeti meg. A tárgyévi
fizetési meghagyásban közölt adóelőleg, valamint a március 16-áig ténylegesen befizetett előleg
különbségét a II. félévre esedékes adóelőleg megfizetésekor számolja el (.ART 2. sz. mellékletének 1I/A.
pontja).

5. §

Adóbevallás
A vállalkozók kommunális adójáról és az iparűzési adóról az adóévet követő év május 3 l éig kell
bevallást tenni. (ART. 22. 5. (1))
Az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, változását követő év január 15. napjáig kell
bevallást adni. (ART. 22. 5 (2))
Nem kell újabb adóbevallást tenni a (2) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig a helyi adót,
adókötelezettséget érintő változás nem következett be. (.ART 22. § (3) bek.)
Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül adóbevallást kell adni, ha az adózó
- felszámolását (végelszámolását) rendelték el, a felszámolást (végelszámolást) megelőző nappal,
- átalakul, az átalakulás napjával,
- az adóköteles tevékenységét megszünteti, a megszűnés napjával (ART. 23. § (3)).

4- S

Adómegállapítás
Avállalkozók kommunális adóját és az iparűzési adót a vállalkozó önadózással, az építményadót az adóhatóság kivetéssel
állapítja meg. (ART. 18. § (3) bekezdés, 3-, 4. sz. melléklet).

(3)

(2)

(1)

Az adókötelezettség bejelentése
Az adóalany az AÍRT 11 C. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségének
- vállalkozók kommunális adója esetében a foglalkoztatás megkezdésétől
- iparűzési adó esetében a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra szolgáló
nyomtatványon írásban tesz eleget (bejelentkezés 1. sz. melléklet).
Az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül kell bejelenteni
(ART. 22. Jf (2) bek.).
Az építményadó bejelentési kötelezettségét valamennyi adóalany adóbevallásának benyújtásával
teljesíti. (ART. 1UC. §(1) bek., 2. sz. melléklet).

2. §

A rendelet hatálya
Ezen rendelet hatálya az alábbiakban felsorolt önkormányzati rendeletekben megállapított helyi adórendeletekre terjed
ki;
a.
31/1998.(XII. 29.) ŐK rendelet az építményadóról,
b.
28/1997.(XII. 30.) ŐK rendelet a vállalkozók kommunális adójáról,
c.
30/1998.(XII. 29.) ÖK rendelet a helyi iparűzési adóról,

10 . §

Dr. Skrek József
jegyző

Dr. Sunyovszki Károly
polgármester

Záró rendelkezések
E rendelet 1999- január l-jétől lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3U1997. (XII.30.) ÖK rendelet hatályát
veszti.
Kihirdetéséről, végrehajtásáról a jegy ző gondoskodik.
Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az
adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény, valamint az államigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
Oroszlány, 1998. december 21.

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)

Átmeneti rendelkezések
Azok a magánszemélyek, akik a falusi részen kiépített csatornahálózatra 1997. december 3l éig
rákötnek, az ehhez kapcsolódó kommunális beruházásra teljesített befizetéséből a támogatással
csökkentett összegét a helyi adójával szemben érvényesítheti.
.Amennyiben az (1) bekezdés szerinti összeg meghaladja a helyi adó éves összegét, a levonási jog
megnyíltát - 1997. év - követő négy naptári évben esedékes helyi adójával szemben érvényesítheti.

9. §

Hatásköri szabályok
(1) A helyi adókkal kapcsolatos valamennyi döntés első fokon való meghozatala az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozik (ART. 82. § (4)).
(2) A méltányossági ügyekben hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezések elbírálására
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

8.§

Adatszolgáltatás
.Az önkormányzati adóhatóság adatot szolgáltat más önkormányzati adóhatóságnak azokról a vállalkozókról, akik
tevékenységüket nem helyben folytatják.

7- §

32/1998. (XII. 29.) ÖKrendelete
a helyi adókkal kapcsolatos adózási rendről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, továbbiakban HTV, valamint a z adózás rendjéről szóló 1990. évi
X'Cl. törvény (továbbiakban: ART)felhatalmazása alapján annak érdekében, hogy az egyes adórendeletek
eljárási szabályai egységes elvek szerinti, áttekinthető szabályozást nyerjenek, megkönnyítve ezzel a z ART
helyi alkalmazását is, Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkot az általa
bevezetett helyi adókkal kapcsolatos adózási rendről.

6.§
Az adó befizetése
(1) Az építményadót félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetni, az I. félévre esedékes adót március
16-áig, a 11. félévre esedékes adót szeptember 15-éig.
(2) A vállalkozók kommunális adója és iparűzési adó előlege és a bevallás szerinti adó kiilónbözetet az
adózó május 3l éig fizetheti meg, illetőleg igényelheti vissza (ART 2. sz. melléklet II/A. pontja)
(3) Az építményadót és a vállalkozók kommunális adóját az Oroszlány Város Önkormányzata
adóbeszedési számla elnevezésű 12028003-00254407-00100005 sz. számlájára, a z iparűzési adót a
12028003-00254682-00100002 számú helyi Iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.
(4) Az adóhatóság vezetője által írásban felhatalmazott és az e célra rendszeresített hivatalos
nyugtatömbbel ellátott személy - polgármesteri hivatali dolgozó - ingóvégrehajtás során
készpénz-befizetést elfogadhat, ha az adózó önként felajánlja, illetőleg ha az előtalált készpénzt az
adóhatóság lefoglalja. Az átvett, vagy lefoglalt kézpénzről nyugtát kell adni, s a pénzösszeget az átvétel
napján, de legkésőbb a következő munkanapon az adóbeszedési számlára be kell fizetni. - HTV -12. § (5)
(5) A (4) bekezdésben meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával az önkormányzat adóhatósága
5.000,- Ft-ot meg nem haladó helyi adóra - adótartozásra - is elfogadhat készpénz befizetést
- HTV 42. § (7)-.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

(1) Az 1990. évi C. törvény 13- §-a alapján mentes az adó alól:
a. a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmények céljára
szolgáló helyiség,
b. a költségvetési szerv, a közszolgáltató szervezet, valamint az egyház tulajdonában álló építmény,
c.
az állattartásra szolgáló épület, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá
növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépületek (pl.: műtrágyatárolók, magtárak, stb.).

3-S
Az adómentesség, adókedvezmény

(1) A rendelet alkalmazásában adóalany:
a.
magánszemély,
b. a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c.
a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve,
hogy adómentességét nemzetközi szerződés, vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság
kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
(3) Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) 1. napján az építménytulajdonosa. Több tulajdonos
esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az építményt az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az
adóalanya (a tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja, a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a (3)
bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
(5) Társasházban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében az adó alanya a lakóközösség.

Az adó alanya

2- §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló épület vagy
helyiség.
(2) .Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed az építmény rendeltetésétől, illetőleg
hasznosításától függetlenül.

1- 5
Adókötelezettség

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása
alapján - az önkormányzat önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtése érdekében - az építményadóról az
alábbi rendeletet alkotja.

31/1998. (XII. 29.) ÖK rendelete
az építményadóról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6.S
Méltányosság

101-500 m'-ig
501 m2felett

gépjárműtárolók és hétvégi pihenők esetében
minden egyéb építmény:
lOOm'-ig

150Ft/m‘
150 Ft/m1
250Ft/m‘
350 Ft/m!

Dr. Skrek József
jegyző

Oroszlány, 1998. december 21.

polgármester

Dr. Sunyovszki Károly

(1) E rendelet 7599. január l-jétól lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 29/1997. (XII.30.) ÖK rendelet hatályát
veszti.
(2) Kihirdetéséről, végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás
rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény és a hatásköri 1991- évi XX. törvény vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

Záró rendelkezések

7.§

(1) Az adóhatóság vezetője - kérelemre - mentesítheti az adóalanyt az építményadó fizetési kötelezettsége
alól, ha a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő üzemi épület és az ahhoz tartozó kiegészítő
helyiségei az adóalany szanálása, vagy az abban folytatott tevékenység megszüntetése miatt üresen áll,
abban gazdasági - jövedelemszerző - tevékenységet nem folytatnak.
(2) Az erre feljogosított szervezet, vagy személy kezdeményezésére az adóhatóság vezetője mentesíti a
készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltót az őt terhelő építményadó fizetési kötelezettség
alól, függetlenül attól, hogy az építmény milyen célt szolgál.

a.
b.

5. S
Az adó mértéke évenként

Az építmény m;-ben számított hasznos alapterülete.

4-S
Az adó alapja

(2) E rendelet alapján az adó kivetését mellőzni kell:
a.
az ipari park területén létesített, legalább 25 főt foglalkoztató vállalkozási célú építmény után 3
éves időtartamra,
b. az ipari park területén kívül létesített vállalkozási célú építmény után az adó kivetését 3 éves
időtartamra, ha a létesítmény az a. pontban foglaltaknak megfelel, feltéve, hogy az Oroszlány
Város Gazdasági Programjában megfogalmazott fejlesztési koncepciónak megfelelő beruházás
megvalósítására került sor.

(1) Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén működő adóalany által helyben foglalkoztatott
személyek korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.
(2) Korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal mindenkor hatályos
Egységes Munkaügyi Statisztikai Utasításokban foglaltak szerint számított statisztikai állományi
létszám, ide értve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából vállalkozási
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes
közreműködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő családtag.
(3) Az átlagos statisztikai állományi létszám számításánál nem kell figyelembe venni
a szakmunkásként bérezett szakmunkástanulót,

3-5
Az adó alapja

A gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából üzletszerűen végző
a. vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
b. az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését megelőző jogszabályok alapján
kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét
szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,
c. mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély,
d. az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint
végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemély,
e.
a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése,
f.
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ideértve a felszámolás, vagy
végelszámolás alatt álló jogi személyt is,
g. egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő szervezetet is.
(Továbbiakban együtt vállalkozó).

2.5
Az adó alanya

(1) Kommunális adókötelezettség terheli az Oroszlány város illetékességi területén működő vállalkozót.
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy az adóalany székhelye vagy csupán telephelye (részlege)
található az önkormányzat illetékességi területén.

1.5
Adókötelezettség

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása
alapján - az önkormányzat önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtése érdekében - a vállalkozók
kommunális adójáról az alábbi rendelelet alkotja.

28/1997. (XII. 30.) ÖKrendelete
a vállalkozók kommunális adójáról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2.000,- Ft/fő.

§

Dr. Skrek József sk.
jegyző

Oroszlány, 1997. december 22.
Székely Antal sk.
polgármester

(1) E rendelet 1998. január 1-jétől lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 26/1996. (XI. 27.) ÖK rendelet hatályát
veszti.
(2) Kihirdetéséről, végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
(3) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. évi XC1.
törvényben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

7-5
Záró rendelkezések

(1) Az ipari park területén létesített, legalább 25 főt foglalkoztató vállalkozó adójának kivetését 5 évig
mellőzni kell.
(2) .Az ipari park területén kívül is mellőzni kell az adókivetést, ha a vállalkozó, aki/amely az (1)
bekezdésben foglaltaknak megfelel, feltéve, hogy az Oroszlány Város Gazdasági Programjában
megfogalmazott fejlesztési koncepciónak megfelelő gazdasági tevékenységet folytat.

Az adó kivetésének mellőzése

6.

A 2. §-ban felsorolt adóalanyok közül adómentes az Oroszlány Város Önkormányzata által alapított
költségvetési szerv.
(2) Mentes az a vállalkozó, aki az iparűzési adókötelezettség alól a 29/1997. (XII. 30.) ÖK rendelet 3- §
(2)-(4) bekezdései alapján adómentességben részesült.
(3) Mentes az a vállalkozó, aki Oroszlány Város területén legalább 5 fős munkahelyet létesít. Amentesség az
újonnan létesített munkahelyen foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszám után illeti meg a
vállalkozót a létesítés évében és az azt követő évben.

(1)

5-5
Adómentesség

Az adó évi mértéke a 3. § alapján számított létszámra vetítve

4.5
Az adó évi mértéke

azt az alkalmazottat, akit korábban szakmunkástanulóként foglalkoztattak, a
szakmunkás-bizonyítvány megszerzésének évében és az azt követő két évben,
azt az alkalmazottat, akit az alkalmazást megelőzően 6 hónapon át közhasznú munkavégzés
keretében foglalkoztattak, illetőleg 6 hónapon át munkanélküli segélyben részesült az
alkalmazás évében és az azt követő két évben.

7

(1) A 2. §-ban felsorolt adóalanyok közül adómentes az Oroszlány Város Önkormányzata által alapított
költségvetési szerv.
(2) Mentesül a tevékenységet újonnan, nem jogutódlással kezdő vállalkozás a kezdés évében és az azt
követő évben, ha a vállalkozás veszteséges volt. A mentesség a vállalkozót csak a veszteséges évre
(évekre) illeti meg. A mentesség fennállásának feltételeit a vállalkozó az állami adóhatósághoz
benyújtott adóbevallásával köteles igazolni.
a. Veszteséges vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a társasági adóról szóló 1996. évi LXXX1. Sz.
törvény 6., 7., 8.
§-a, illetőleg az 1995. évi CXVI1., a személyi jövedelemadóról
szóló törvény 22. § szerint megállapított eredménye negatív, b. Jogutód: a szétválás, egyesülés,
beolvadás, átalakulás útján létrejött szervezet, a kivált, önállósult részlegek, az egyéni vállalkozó,
ha a vállalkozási tevékenységét korábban is folytatta.

Adómentesség

3-5

A gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljára, üzletszerűen végző
a. vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
b. az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését megelőző jogszabályok alapján
kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét
szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,
c. mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély,
d. az egyes tevékenység gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint
végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemély,
e. a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése,
f.
jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő jogi személyt is,
g. egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő szervezetet is (továbbiakban
együtt: vállalkozó).

Az adó alanya

2- §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban:
iparűzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Adókötelezettség

1- S

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása
alapján - az önkormányzat önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtése érdekében - a helyi iparűzési
adóról az alábbi rendeletet alkotja.

30/1998. (XII. 29.) ÖK rendelet
a helyi iparűzési adóról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dr. Skrek József
jegyző

Oroszlány, 1998. december 21.
Dr. Sunyovszki Károly
polgármester

Záró rendelkezések
(1) E rendelet 1999. január 1-jétől lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 29/1997. (XI1.30.) ÖK rendelet hatályát
veszti.
(2) Kihirdetéséről, végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
(3) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI.
törvényben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

7.5

(1) A korrigált nettó árbevétel, mint adóalap
A.
5.000.000,- Ft-ig
1
%
b.
5.000.001,-Ft-tól
10.000.000,-Ft-ig
1,3 %
100.000.000,-Ft-ig
b.
10.000.001,-Ft-tól
1,4 %
c.
100.000.001,-Ft-tól 500.000.000,- Ft-ig
1,5 %
d. 500.000.001,-Ft-tól 1.000.000.000,-Ft-ig
1,6 %
1.000.000.001,-Ft felett
1,7 %
e.
(2) A kedvezményre jogosult vállalkozók kötelesek nyilvántartásaikat úgy vezetni, hogy abból a
kedvezményezett tevékenység árbevétele megállapítható legyen.

6.5
Az adó mértéke

Az adó alapja: az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás éves korrigált nettó árbevétele.

5- 5
Az adó alapja

(1) Az adóhatóság vezetője az ipari park területén létesített, legalább 25 főt foglalkoztató vállalkozás
esetében mellőzheti az adó kivetését maximum 5 éves időtartamra.
(2) Az ipari park területén kívül is jogosult az adó kivetésének mellőzésére, maximum 5 éves időtartamra,
ha a vállalkozás az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, feltéve, hogy az Oroszlány Város Gazdasági
Programjában megfogalmazott fejlesztési koncepciónak megfelelő gazdasági tevékenységet folytat.

4- 5
Az adó kivetésének inelló'zése

(3) Mentesség illeti meg a vállalkozást abban az évben, amelyben bevétele az 1 MFt-ot nem haladja meg,
kivéve a 3- § (4) bekezdésében foglaltakat.
(4) Az üzletek működéséről szóló 6/1990. (IV. 5.) KeM. rendelet 1. sz. melléklete szerint az 1/11. Élelmiszer
szaküzlet és az 1/12. élelmiszer jellegű vegyes üzlet üzletkörökben működő vállalkozásokat 100 E Ft
alatti árbevétel esetén illeti meg a mentesség.
(5) A (3)-(4) bekezdés alkalmazásában árbevétel: az értékesítés nettó (áfá-val és fogyasztási adóval
csökkentett) árbevétele, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege.

A Minisztertanács Határozata alapján Oroszlány 1954. február
1-je óta város. A helyi avató ünnepséget március 20-án, szomba
ton tartották. Az eseményről így írt az akkori megyei napilap:
“...ünnepre gyűltek össze a községi tanács tagjai és rajtuk kívül több, mint 200
dolgozó. A Il-es körzeti pártszervezet nagytermében rendezett ünnepi ülést az
úttörők színes, kedves műsora nyitotta meg. A műsor után Varga Béla elvtárs, a
községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke mondott beszédet. Elmondta,
hogy Oroszlány várossá szervezését szükségessé tette az a hatalmas fejlődés,
melyet a fontos bányatelep az utolsó években elért. A község mellett valóságos
újváros épült.”

(Dolgozók Lapja, 1954, március 24.)
“ Varga Béla elv
társ, a községi ta
nács
elnöke
lelkesen magyaráz
ta, hogy milyen
nagy fejlődés előtt
áll az új bányászvá
ros... Az ünnepély
részvevői boldogan
figyelték szavait, hi
szen a várossá ala
kulás azt jelenti,
hogy hamarabb teljesülnek kívánságaik. Gyorsabban felépül a kultúrpalota,
strandfürdő, több iskola, gyorsabban rendezik az utakat.”
“Életet ad a bánya,
Oroszlány kincse a
szén. A magasban, a
függőpályákon csil
lék mennek és jön
nek. Viszik az osztályozóra az aknák kin
csét, üresen fordul
nak és újra eltűnnek
valamelyik
bánya
lejtaknájában.
Az
úton műszakváltás idején vájártanuló iskolások menetelnek a bányák felé.
Csengő daluk szétárad az utcákon. Gyereksereg kíséri őket egy darabig. Autó
buszok kavarják fel az utca porát, viszik a bányászokat az egymástól távol fekvő
aknákba. Sok bánya dolgozik már Oroszlányon. Az elsőt, a XVI-os aknát még
1938-ban kezdték mélyíteni. Abányával egyidőben felépítették az oroszlány-ta
tabányai kötélpályát is. Tatabánya akkori urai ugyanis azt gondolták, hogy
Oroszlánynak nincs nagy szénvagyona, szükségtelen külön szénárat kialakítani
és Oroszlány szenét tatabányai szénnek adták el. Még a felszabadulás előtt kezd
ték a XVII-es aknát is építeni, de termelőüzemmé a felszabadulás után lett. Asi
vár pusztaságba nehezen kapott az MÁK szénbányászokat. Abányászoknak csak
barakképületeket építettek ideiglenesen, mivel úgy gondolták, hamarosan be
fejeződik az üzem."
Rohamos fejlődésnek
indult Oroszlány a
felszabadulás után.
Egymás után nyíltak
az aknák. A XVIII-as,
a XlX-es, XX-as akna,
befejezték a XXI-es
akna szénmezejének
kutatását is és kere
sik a XXII-es aknát.
Habakusz József és Kis Lajos, elővájás a XVI aknán

Az erdőben örökösen zúgnak a mélyfúrógépek, feltárják az erdő vagyonát.”
“ A bányák mellett sok mindenről nevezetes Oroszlány. Elsősorban arról, hogy
amit ma felépítenek, holnap már kicsinek bizonyul. Állandó lakáshiánnyal küz
denek... Az idegennek, az utcákat járva feltűnik: sok a gyerek... Az oroszlányi bá
nyászok nem félnek a gyermekektől. Az apróságok jól öltözöttek. A 4-5.000
forintos kereset sem ritkaság. Elmondják, hogy átlagosan háromezer forintot
keres minden bányász... így élnek Oroszlány-bányán.”
“Oroszlány
tovább
épül...
A vájáriskolától nem
messze felépül a kultúr
palota, kultúr- park. Új
munkásszállók létesül
nek. Avárosközpont pe
dig még nincs is a
tervrajzon. Négy év
alatt
lebetonozzák
Oroszlány útjait, a Tata
bányát Oroszlánnyal összekötő utat már építik. Sokezer ember él majd az új vá
rosrészekben. Munkájuk biztosított. Az új bányák készülnek.”

“Este kígyóinak a vörös csillagok az aknák tornyain. Az oroszlányi bá
nyászok teljesítik kötelezettségüket. A csillagok vörös fénye szétárad
az aknák udvarain és végig az egész új városon és még azon is túl...”
(Dolgozók Lapja, 1954. március 27., KOVÁCSKLÁRA)

A fényképeket Végvári Ferencné bocsájtotta rendelkezésünkre.

A képek illusztrációk a város életéből, nem az adott kor képei!

Ág, h. év. templom.

Üdvözlet Oroszlányról
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Civileké a ház - a Magyar kultúra napján

TOMI FOTO ■ PAPÍR - JÁTÉK

Kölcsey Ferenc 1823- január 22-énfejezte be Himnusz című versének Írását,
amely Erkel Ferenc megzenésítésében később nemzeti himnuszunkká vált.
11 év ótajanuár 22-e a Magyar kultúra napja. Ezt ünnepelték a Művelődési
Központban a helyi civil szervezetek.

Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók, ceruzák
és még ami a suliba kell.
Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk, számoló
gépek.
Játékok. Ajándékok. Pénztárcák.
Fénymásolás A/4 és A/3-as m éretben.

A két napra tervezett programso
rozat a civil szervezetek tevékenysé
gét bemutató kiállítással nyílt meg.
Modrián Vilmos, a Humánpolitikai
Bizottság elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta a civil szervezetek ha
gyományőrző és kultúraápoló tevé
kenységét. A kultúra mai helyzetével
foglalkozott a kiállítást követő gála
műsor megnyitóján VadászJános is.
A Közgyűjteményi és Közművelő
dési Dolgozók Szakszervezetének fő
titkára szomorúnak vélte, hogy
hazánkban több mint 1000 települé
sen nincs meg a feltétele a kulturális
alapellátásnak, nincs művelődési ház
és könyvtár. Ugyanakkor elismerte a

közművelődésért dolgozók tevékeny
ségét. Az ő munkájuk eredményét te
kinthették meg a résztvevők színpadi
előadás formájában az alkalmi beszé
det követően. A helyi amatőr művé
szeti csoportok másfél órás műso
rának zárásaként a mazsorettek tán
coltak. Őket az Ifjúsági Fúvószenekar
és a Bányász Koncert Fúvószenekar
kísérte.
A szombat délutáni fórumon Ko
vács Istvánná, a Regionális Civil In
formációs Központ vezetője a civil
szervezetek érdekvédelméről tartott
előadást. 17 órától rendezték meg a
szakkörök, klubok évadnyitó ze
nés-táncos összejövetelét.

NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ KFT
OROSZLÁNY

Nyomtatványok, levélpapírok, borítékok nyomtatása.
Termék- és cégismertetők
egy vagy több színnel illetve color kivitelben.
Tervezéstől a kész kiadványig vállaljuk nyomdai megrendelésének
elkészítését akár ofszet vagy öntapadó, akár önindigós papírra is.
Könyvkötészetünk régi vagy új könyveit, folyóiratait,
iratait be illetve átköti.
Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep. E l 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
©361-122/25-71,06-20-97-88-381,06-30-91-11-545
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34-383-241

Igazolványkép 3 perc alatt.

Udvarias kiszolgálással várjuk
Önöket!
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

Tisztelt Olvasóink!

Böjtelő hava
Vallási ünnepek:
Római katolikus: 2,
Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatá
sának ünnepe. 3-, Szent
Balázs vértanú püspök

Szokások:
02.: Gyertyaszentelő Bol
dogasszony ünnepe Ezen
a napon, ha süt a nap és a
medve meglátja árnyékát,
visszamegy barlangjába
és még negyven napig tart
a hiaeg

tisztségének betöltésére.

LIBITTNA

OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Iroda: Oroszlány, Városi Temető
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8s-152

Feltételek:
felsőfokú iskolai végzettség,
legalább három éves gyakorlat,
megfelelő szintű angol vagy ném et nyelvism eret,
szám ítástechnikai ismeretek,
erkölcsi bizonyítvány,
oklevél m ásolatfok)

A gazdasági szervezetvezető tisztsége
1999- év március hó 1. napjától tölthető be.
Jelentkezés írásban, Jeligés zá rt borítékban,
szakm ai önéletrajzzal
Oroszlánv város Polgármesteri Hivatala Titkárságra
(2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. II. 66. s z .) kell benyújtani
1999- február 5-én 12 a óráig.

A pályázat elbírálásának határideje:
______ 1999- február l6-i képviselő-testületi ülés.
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Civil szervezetek, szakkörök, klubok

Millenniumi Em lékhelyet létesítene
a Rákóczi Szövetség
A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete 1995-ben alakult, 13
fővel. A z elm últ négy év alatt a kis létszám ú társaság 85 főt
szám láló, egy célért küzdő közösséggé fejlődött. V ezetőjük, a
szövetség elnöke N agy E lem ér Attila.

K árpát-m edencei nem zetrésze
ink érdekképviseletét, az ott

dik állam alapításunk 1000. év

élőkkel való szoros kapcsolattartást.
- Mely korosztály segíti

m éltó képpen kell m egem lé

fordulója.

A

M illennium ról

kezni. E zért szeretnénk egy
em lékhelyet létesíteni O rosz
lányban. E hhez a polgárm ester

Önt?
- Elsősorban a közép- és

úr m ár elvi hozzájárulását adta.

idős korúak. Sajnos azt tapasz

- A tervek szerint milyen

talom , hogy a fiatalok körében
a történelem tisztelete csak so-

lesz a Millenniumi Emlékhely?
- Jelképezné állam alapítá

kadrangú dolog. É rdeklődési
körük erre a területre nem ter

sunkat, a kereszténység felvé

je d ki. E zt a gondolkodásm ód

világégésre. Forgalm as helyen
- pl. a Szakrendelő Intézet előtt-

beli
változást
leghívebben
talán az a néhány sor tükrözi,

telét, és em lékeztetne a két

építenénk m eg term éskőből a
Fátra, Tátra, M átra hegysége

m elyet egy szolnoki hölgy írt
vendégkönyvünkbe. A hölgy
rokonlátogatáson já rt O rosz

ket jelképező, 2 m éter m agas
hárm as halm ot, középpontjába

lányban és m egtekintette a “C i

turulm adarat

- Szeretném kihangsúlyoz

Bállá D. Károly ungvári író,

vileké

karddal. A hárm as halom kö

ni, hogy szövetségünk nyilt ci

költő és felesége viszont kéré

kiállítását.

zépső síkjába Á rpádsávos cí

vil szerveződés, nem párt,
aktuálpolitikától m entes. A rra

sünkre kifejezetten a gyerm e
kek nyelvén m esélt életkörül

törekszünk, hogy a határainkon
túl élő m agyar nem zetiségű

m erünket építenénk be. A bal
oldali halom tetejére országal
ma, a jo b b oldalira korona ke
rülne. A z országalm a alatt a

em berek m indennapjait m egis-

m ényeiről a Ságvári E ndre Á l
talános Iskolában.
A m eghívás m indig valam i

“A z egész kiállítás nagyon
szép, a R ákóczi-tisztelet k ülö
nösen m eghatott, példam utató

a

h áz”

program

lehetne, hogy ilyen kis város
ban m űködik ilyen hazafias

helyeznénk

el

m equk, segítsük őket kultúrá

lyen esem ényhez kapcsolódott

szervezet. Kár, hogy iskolákat

m illennium i, a korona függőle
ges síkjába a világégések áldo

ju k ápolásában, hagyom ánya

és kapcsolódik. Pl. író-olvasó-

nem láttam itt, m ert itt akár tör

zatainak

ik, identitástudatuk m egőrzésé

találkozóhoz, em léktábla-ava

ténelem órát lehetne tartani...”

zük. A z em lékhelyet két m íves

ben. S zeretnénk a tagságban is
elm élyíteni a m agyarságtuda
tot. Erre irányulnak program ja

táshoz, a hagyom ányos m ajki

ink is. A z évek során sikeres
előadói esteket rendeztünk, ba
ráti kapcsolatokat alakítottunk
ki szlovákiai, kárpátaljai, erdé
lyi em bertársainkkal.
- A Rákóczi Szövetség meg

R ákóczi N aphoz,

történelm i

vetélkedőhöz, I. és II. világhá
borús áldozatokra való em léke
zéshez, vagy a Szövetség név
adójának születésnapjához.
- Hogyan oldható meg nem
főállásban a programszervezés
és a 85 fő s tagság irányítása?

- Önök - talán éppen az el

mondott tapasztalatok alap
ján?- szabadtéri emlékhelyet
kívánnak létrehozni. Olyat,
amire mindenki felfigyel, sőt,
szinte kikerülhetetlen.
- M illennium i E m lékhely

m em entóját

tervez

kandeláber világítaná meg, elő
terébe tervezzük a nem zeti és a
városi lobogó elhelyezését.
- Mindez mennyibe kerül

ne?
- B ecslésünk szerint, társa
dalm i m unkánk igénybevétele

építésére adtunk be pályázatot

m ellett 3,5 m illió forintba. A z

a M illennium i K orm ánybiztosi
H ivatalhoz. A Rákóczi Szövet

összeg csökkentéséhez helyi
szervezetünk a tagbevételek
kel, 50.000 forinttal járulna

hívására több neves személy is
Oroszlányba látogatott.

tagságom im m ár m ásodik cik

- így van. V endégül láttuk

lusban, az 1998. szeptem beri

ség tagjainak nevében is m on
dom:
történelm ünket
nem

többek között Jozefik Editet, a

évi tisztújításon is nekem sza

szabad elfelejtenünk. K özele

szlovákiai B átorkeszi polgár

vazta a bizal

gyűjtési akciót indítunk, rem él
ve: 1 m illió forintra így tehe

m esterasszonyát, dr. Durai
Miklóst, a szlovákiai E gyütt

m at az elnöki

tünk

tisztség betöl
tésére. E zt ne
kem azzal kell

2.450.000 forinthoz a benyúj
tott pályázat útján szeretnénk
hozzájutni. A z elbíráláson és a

m egköszön

város hozzáállásán, az önkor
m ányzat bölcs döntésén múlik,

élés

M ozgalom

elnökét,

Tempfli Jó zsef nagyváradi m e
gyés püspököt, Holczman Bar
nát, Székelyhíd polgárm este
rét, D án é Tibor Kálmánt, a R o
m ániai M agyar D em okrata
Szövetség főosztályvezetőjét,

Erdős László ezredest, dr.
Szakály Sándor hadtörténészt
és dr. Gyulai Endrét, Szeged-C sanád

róm ai

katolikus

m egyés püspökét.
E je les szem élyek elsősor
b an

a

felnőttekhez

szóltak.

- A válasz igen egyszerű. A

nöm ,
hogy
m inden ener
giám m al, va
lam ennyi
szabadidőm

hozzá.

A

szert.

lakosság

A

körében

fennm aradó

hogy m éltó helyen lesz-e 2000.
augusztus 20-ra M illennium i
E m lékhely O roszlányban.
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feláldozásá
val törekedjek
arra, hogy tel
jesítsem cél
kitűzéseinket:

R ákóczi Ferenc szülőháza és
em lékszobra a szlovákiai Bor

az elszakított

siban

Az előszobában tizenegy pár
gyerekcipő sorakozik egymás
mellett. A tizenkettedik gazdája
épp most ért haza. Hangos
csókolommal üdvözöl, majd pa
pucsba bújik, otthonosan lépdel
felfelé a falépcsőkön.
Itthon van.
Éppen másfél éve, hogy az
oroszlányi családi házat az ottho
nának hívja. Innen, a Borbála-te
lepről indul naponta iskolába, s
tanítás végén is erre veszi útját.
Tudja, hogy itt jó szóval várják.
Megkérdezik, hogy telt a napja, írtak-e dolgozatot, s hajójegyet ka
pott, megdicsérik. Itthon van.
Hasonló törődéssel veszik kö
rül tíz lakótársát is. A legkisebb
három és fél éves, a legnagyobb
már nagykorú. Öt nevelőnő vi
gyázza lépteiket, terelgeti őket a
helyes úton, gondoskodik arról,
hogy emberhez méltó módon élje
nek.
Ezek a gyerekek a
GYIVI-ből, a Gyermek- és Ifjú
ságvédelmi Intézetből kerültek
ide. A komáromi gyermekváros
megszüntetésével, 1997-ben ti
zenegy otthonlakás alakult a me
gyében, ebből kettő Oroszlányban
van -magyarázza Berghold Gabri
ella házvezető pedagógus. - Eb
ben a házban korábban csak egy
család élt, mi mégis kellemesen
elférünk-jelenleg 12 gyermekkelegyütt is. Az óvodások egy szobá
ban laknak, van két kétágyas fiúszoba, egy háromágyas lányszoba
és külön szoba a nagylányunknak.
Gabi körbevezet a háromszin
tes épületben. Nemes egyszerűség
és rend mindenütt. A TV-szobát
még színesítik a szilveszteri szala
gok.
- Nem szedjük le, jó lesz a far
sangi mulatságra - mondja.
Itt tartanak minden megbeszé
lést és ünnepséget. Persze, ebben a
házban máshogy zajlanak az ün
nepek, mint ott, ahol vér szerinti
rokonság köti össze az egy fedél
alatt élőket.
- A születésnap mindig olyan,
hogy az ünnepelt tortát kap, sok
boldogságot kívánunk neki, meg
pusziljuk és közösen énekelünk. A
karácsony is feledhetetlen. Mi, ne
velők is megajándékozzuk egy
mást, de az est fénypontja, mikor a
gyerekek izgatottan bontják a sza
lagokat, csomagolják a dobozo
kat. Nagyon tudnak örülni az
KRÓNIKÁS 2 ------------------------------------------------

“Mindenkinek kell, hogy
helye legyen a nap alatt”
A 17 tagú család
ajándékoknak. 1998-ban decem
ber 23-án tartottuk a karácsonyt,
mert a nevelők közül négyünknek
van családja, a Szentestét velük
töltöttük. Az is olyan szép volt,
hogy az a nevelő, akinek még
nincs gyermeke, önként elvállalta
a Szentestét. Csak így lehet együtt
élni. Ha toleránsak vagyunk, ha
szeretjük és tiszteljük egymást.
Mert itt folyamatos munkarend
van. Valakinek mindig a gyere
kekkel kell lennie. Karácsonykor
is, húsvétkor is, reggeltől estig, az
év minden napján.
Gabi szerint ez nagyon szép
feladat. Mindig gyerekekkel sze
retett foglalkozni. 18 évet töltött a
pedagógusi pályán.
- Teljesen más általános isko
lában tanítani és - mondhatjuk ta
lán- anyai szerepet vállalni 12
gyermek fölött. A legnehezebb a
középutat megtalálni, hogy sze
ressenek, mégis, - ha kell, fegyel
mezés árán, - betartsák azokat a
normákat, melyeket az ember fel
nőttként jónak lát. Az itt élők kö
zül sokan, sokféle magatartást
hoztak magukkal. Hosszú idő kel
lett, míg az ehhez hasonló rossz
szokásokat levetkőzték. Én azt
vallom, hogy a néha elkerülhetet
len szigor mellett nagyon sokat
kell dicsérni. Legkevésbé a gyere
kek tehetnek arról, hogy milyen
körülmények között éltek és mi
lyen nevelésben részesültek.
A gyerekek közül többen ma
is tartják a kapcsolatot rokonaik
kal. Lajos azt meséli, hogy nyáron
féltestvérénél, Attilánál töltött két
hetet.
- Együtt
pecáztunk és
kempingez
őink is. Na
gyon jó volt emlékszik a
néhány hó
nappal
ez
előtti esemé
nyekre. Lajos
a szüleivel is
találkozik,

két-háromhetente. Hiányoznak? faggatom, mire ő elgondolkodva
bólint: - Igen, egy kicsit, de azért a
nevelőket is szeretem.
A nevelőkre Feri sem tud
rosszat mondani. Mindent meg
kap, amire szüksége van - mondja.
Azt is élvezi, hogy van saját szek
rénye, ahová elrakhatja holmijait,
van hely, ahová leheveredhet, ahol
játszhat barátjával.
- Délután háromtól tanulunk,
legkésőbb este hatig. Aki hama
rabb befejezi, az felmondja a lec
két és mehet játszani.
- Egyik gyermekünk sem nap
közis -magyarázza Gabi. Éppen a
tanítói pályán eltöltött évek alap
ján tudom, hogy a napköziben a
tanár, ha belefeszül, akkor sem tud
eleget foglalkozni a diákokkal. Itt
nyugodt körülmények között ír
hatnak leckét, olvashatnak, nem
engedjük el őket úgy iskolába,
hogy valamit ne tanultak volna
meg.
A szorgalomnak meg is van az
eredménye. Az ötödikes Feri eldi
csekszik, hogy ő az egyik legjobb
tanuló az osztályban. Az elmúlt
félévi átlaga 4,6 volt. De nem csak
magáról beszél, rámutat a szótla
nul üldögélő Diára is, aki 4,72-es
tanulmányi
eredményével
osztályelső. És Dia nem csak ta
nulni szeret.
- Gyakran segítek sütni-főzni.
És kertészkedni is szoktam.
Gabi fontosnak tartja, hogy
gyakorlati dolgokban is otthon le
gyenek a gyerekek. Viszi őket vá
sárolni, csekket befizetni, levelet
feladni. Gombás Lajosné, Kati né

ni sütni és varrni tanít, Laurán Judit,
Jutka néni mestere a ház szépítésé
nek, a dekorálásnak, Tomkovics Er
zsébet, Erzsi néni rendszerességre
szoktat és személyes életvitelével főiskolán tanul- mutat példát szor
galomban. Bulla Józsefné, Ica néni a
kerti munka szeretetére nevel. A
zöldség -és gyümölcstermesztés ná
luk megélhetési forrás is.
- Tavaly termeltünk sárgarépát,
zöldséget, káposztát, főztünk be pa
radicsomot, szüreteltünk egy kis
szőlőt és gyümölcsöt - meséli Gabi.
Ugyanis nagyon meg kell gondolni,
hogy mire és mennyit költünk. Álla
mi támogatásból élünk, ami 12 ezer
forintot jelent egy gyerek után, ha
vonta. Ebben a rezsin kívül minden
benne van. És ha belegondolunk,
hogy hány forint egy télikabát, egy
cipő, vagy mennyibe kerül a beisko
lázás, bizony nem élhetünk nagy lá
bon. Minden fillérnek megvan a
helye. Szerencsére én mindig ked
ves, jó szándékú emberekkel talál
koztam, akik egy-egy ruhadarabbal,
friss gyümölccsel, zöldséggel, be
főttel segítettek. De az külön öröm,
hogy elfogadtak minket. Úgy érzem,
most már nincsenek előitéletek, s ez
fontos. Mert mindenkinek kell, hogy
legyen otthona, mindenkinek kell,
hogy helye legyen a nap alatt.
- Az én osztálytársaim tudják,
hogy itt élek és elfogadtak olyannak,
amilyen vagyok. Nem csúfolnak
ezért - erősíti meg Gabi szavait Feri.
- Voltam vendégségben is az egyik
osztálytársamnál, aki a legjobb bará
tom. Nyáron ott is aludtam náluk
egy hétig.
Nyáron nem csak Feri töltött egy
hetet borbálái otthonán kívül. A 11
gyermek nevelőivel együtt Gánton
táborozott. Voltak már állatkertben
és vidámparkban, eljutottak a szé
kesfehérvári babakiállításra is. Min
dennel elégedettek. Mégis, néha
álmodoznak. Mi lesz majd, ha kike
rülnek az otthont jelentő családi ház
ból, messze az óvó tekintetektől?
- Én testnevelési iskolába szeret
nék járni - mondja vágyakozva Feri.
Focista akarok lenni. De ha az nem
jön össze, akkor testnevelő tanár.
Dia saját házról álmodik, benne
szép bútorokkal, a ház körül állatok
kal. Nem fontos, milyen állatok, ő
egyformán szereti mindegyiket.

Lovasi Andrea

‘ A hajléktalanok is Emberek”

ARCKÉPCSARNOK

Végvári Ferencné
Amatőr helytörténeti kutató. 1994-ben megírta az “Oroszlány, egy magyarországi falu legendája és igaz története” című könyvet, mely anyagi okok
miatt mindeddig nem jelent meg nyomtatásban.
- Oroszlányi születésű vagyok, s már
gyermekkoromban is érdekelt, honnan ke
rültek ide az oroszlányiak. Az évek során
számos feljegyzést készítettem a telepü
lésről, de ténylegesen 1981-ben kezdtem
el foglalkozni Oroszlány történetével, ad
digi tevékenységem a családkutatás volt.
Majd nyugdíjba mentem, lányaim ki
repültek itthonról, így több időm maradt
erre a munkára. Megtudtam, hogy a falu
múltjával eddig még senki sem foglalko
zott.
- Ezért elhatározta, hogy megírja
Oroszlány történetét?

- Arra gondoltam, hogy lassan kihal az
a generáció, aki ismeri Oroszlány falusi
múltját és őriz családi emlékeket, történe
teket, bibliát, egy énekeskönyvet, mely
nek lapjain családi adatok vannak
feljegyezve.
- Nagyon sok fénykép van a birtoká
ban. Ezeket is tőlük kapta?

- Igen. Akiknél jártam, kutatás köz
ben, ott gyűjtöttem össze őket.
- Hogyan sikerült összeszednie egy
könyvre való adatot?

- Szájhagyomány, illetve a családi át
örökített emlékek formájában nagyon sok
adatot gyűjtöttem. Emellett levéltári, mú
zeumi, könyvtári anyagokat is felhasznál
tam.
- Külföldről is kapott segítséget?

- Igen. Pl. az akkori Csehszlovákiának
arról a vidékéről, ahonnan az oroszlányiak
ideszármaztak. Sokat segítettek a Szlová
kiába áttelepült oroszlányi születésű lako
sok is.
- Kik támogatták Ilonka nénit?
- 1995-ben, tizennégy évi munka után
egy amerikai rokonomnak elmeséltem,
hogy eddig pénzt, fáradságot, időt nem kí
mélve kutattam, de kiadás céljára senkitől
nem kaptam semmit. Akkor ő 500 dollárt
adott, amiből létrehoztam egy alapítványt.
Tavaly pedig a Magyarországi Nemzeti és
Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
pályázatán nyertem százezer forintot.
Emellett kisebb összegeket is kaptam más
alapítványoktól.
- Kik segítettek a könyv elkészülésé

nél?
- A sajtó alá rendezést Szabolcs And
rás vállalta, a lektorálást pedig Kis Ven
del, a tatabányai Közművelődés Háza
dolgozója végezte. Bízom abban, hogy a
kutató- és utómunkának nemsokára látha
tó eredménye is lesz. Jelenleg tördelés
alatt van a könyv, reménykedem, hogy ez
év végéig megjelenik.
- Milyen tervei vannak a jövőre néz

ve?
- Ha ád az Isten éveket, szeretném ki
adatni Oroszlány néprajzát - melynek több
fejezete már készen van- a teljes népdal
gyűjteménnyel
együtt, s esetleg
közreadnám az
oroszlányi népi
életből merített
kisebb írásaimat.
- Van még
egy álma...
- Szeretném,
ha a közel 300
éves régi falusi
iskolát valami
lyen közcélra,
esetleg
múze
umnak rendez
nék be.

Csalik Andrea

A ki a “legendát” papírra vetette és aki a pénzt
részben biztosította

Oroszlányban teljes
létszám mal üzemel az
Éjjeli menedékhely
O roszlányban 35-40 hajléktalan él, állapították meg
egy felm érés során 1997-ben. 1998. m árcius 30-án
átadták az otthontalan em berek ellátását biztosító
N appali m elegedő és É jjeli m enedékhelyet, m ely az
Ö nkorm ányzati Szociális Szolgálat keretén belül
m űködik.
- Teljes a kihasználtsága már a nyitás óta -tájékoztat Zsigó
Jánosné, a menedékhely vezetője. -Az elmúlt néhány hó
napban kb. hatvanan fordultak meg nálunk, de biztos, hogy
ennél több a hajléktalan ember a városban.
Sokan azért nem veszik igénybe a szolgáltatást, mert
nehéz segítséget kérniük. Talán éppen az előítélet miatt,
volt, aki napokig sétált a ház körül, mielőtt bejött hozzánk.
Ezeket az embereket lenézik előnytelen külsejük miatt, és
gyakran olyan tulajdonságokkal ruházzák fel őket, melyek
kel nem is rendelkeznek.
- Önök miben tudnak segíteni az otthontalan és többnyi

re munkanélküli embereknek?
- Naponta egyszer főétkezést biztosítunk nekik. Termé
szetesen -mint ahogy az intézmény neve is mutatja- éjsza
kai szálláslehetőség is van, egyszerre 25 fő részére. A
Nappali melegedő 30 főt tud fogadni. Itt olvasásra, TV-nézésre, beszélgetésre van mód. S fontos, hogy meleg van,
nem a fagyos utcán kell a napjukat eltölteniük a segítséget
igénylőknek. Az épületben mosási lehetőség van, aki nem
tud magának gondoskodni mosószerről, abban is segítünk.
Egyébként közösen kialakított szabályok szerint élünk,
amihez hozzátartozik, hogy ittas személyt nem fogadunk
be. A szállások, tehát a hálórészek nappal zárva vannak,
akinek van munkája, azt ébresztjük, akinek pedig nincs, az
takarít, rendbe teszi a házat és annak környékét.
- Ki finanszírozza az intézmény működését?
- Normatív és önkormányzati támogatásból tartja fenn
magát az intézmény és vannak segítő szándékú magánsze
mélyek, illetve szervezetek.
- Gondoltak-e intézménybővítésre?
- Gondolnunk kell rá, mert sajnos volt már rá példa,
hogy el kellett küldenünk embereket helyhiány miatt,
- S arra volt-e példa, hogy az intézmény szolgáltatásait

igénybevevők közül megoldódott valakinek a problémája?
- Igen, voltak akik találtak állandó munkát, s így mun
kásszállóra vagy albérletbe költöztek. Ha szükséges, segí
tünk a megfelelő okmányok beszerzésében.
Többen az itt lakók közül keresik a munkalehetősége
ket, éppen ezért felvettük a kapcsolatot a Munkaügyi Köz
ponttal, hogy így segítsünk állandó munkát találni nekik.
Megoldottuk már azt is, hogy az arra jogosultak kapjanak
rokkantsági-, illetve öregségi nyugdíjat, tehát valamilyen
formában biztos jövedelemhez jussanak.
De ugyanilyen fontos, hogy a lelkűket is gondozzuk a
hajléktalan embereknek. Beszélgessünk velük, egyformán
Emberként kezeljük őket azokkal, akik rendezett anyagi -és
családi körülmények között élnek.

Lovasi Andrea
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Művelődési Ház-tűznéző Oroszlányban

Új tűzoltóautó a megyének
Víztartálya 4.000 literes, habtartálya 400 literes, összsúlya 16 tonna,
hosszúsága 6,84 méter, maximum sebessége 105 km/h. Tartozik hozzá két
darab 60 méter hosszúságú magasnyomású gyorsbeavatkozó tömlő, két
darab 500 celsiusfokig hőálló védőruha, egy Honda típusú áramfejlesztő,
mely képes ellátni az 5,5 méterre kiemelhető fényárboc halogén izzóit. Fő
ként ezek az adatok jellemzik a Tatabánya Város Hivatásos Önkormány
zati Tűzoltó-parancsnokságának új autóját.
Oroszlányba január 29-én szirénázva vonultak ki a tűzoltók, hogy elolt
sák a Művelődési Központban keletkezett tüzet. Bár az egyenruhások há
rom autóval érkeztek, katasztrófától, anyagi kártól vagy személyi
sérüléstől mégsem kellett tartani. A tűznek ugyanis “nagyobb volt a füstje,
mint a lángja”. A tűzoltók bemutatót tartottak. Imitált vészhelyzetben tet
ték próbára a megye új, MERCEDES-ROSENBAUER TLF-AT típusú
gépjárműfecskendőjét. Ez a harmadik autó, melyet 3 év alatt pályázat út
ján nyert el Tatabánya Város Hivatásos Öltkormányzati Tűzoltó- parancs
noksága.
1996-tól kezdődően Tatabánya
Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága minden évben levél
ben kereste meg az ellátási terület
hez
tartozó 24 település polgárFebruár 27-én ismét lesz Vállalkozók
mesterét, hogy támogassák új tűz
bálja a Polgármesteri Hivatal szervezé
oltóautó beszerzését. Az autók ér
sében. A Lengyel József Gimnázium
tékének 20%-át kellett önrészként
dísztermében 19 órakor kezdődik a
biztosítani a tele- püléseknek. Te
svédasztalos vacsorával és műsorral
hát a 62,5 millió forintba kerülő
egybekötött zenés-táncos est. Fellép
legújabb autó megvásárlásához 50
nek: a tatabányai
millió forintot biztosított az állam.
KPVDSZ Művelődési Ház versenytán
12,5 millió forintot a Tatabányai
cosai és a Bagi-Nacsa duó, vagyis Bagi
Tűzoltó-parancsnokság elsődleges
Iván és Nacsa Olivér parodisták, az
működési területéhez tartozó tele
1998-as évi Humorfesztivál győztesei.
pülések adták össze a lakosság
Jó hangulatról a hat fős Pusztavámi
szám arányában.
Nemzetiségi Zenekar gondoskodik.
A gépjárműfecskendő előnyei
ről szólva Molnár Antal tűzoltópa
rancsnok elmondta, hogy ez az
autó jelentősen növeli a tűzoltóság
sikeres és gyors beavatkozási esé
Szerelmes párokat, jegyespárokat, há
lyeit. Ennek hasznát a bajbajutott
zastársakat, élettársakat várnak a Vaemberek látják majd, hiszen nem
lentin-napi bálba, a Bányász Klubba,
mindegy, hogy egy tűz vagy kár
február 13-án, este 8 órától. Meghívott
eset során a tűzoltóság milyen
vendég Siller Éva sorslátó, aki szere
gyorsan képes a helyszínre érkez
lem, jellem, esély, elrendeltetés és ka
ni, és ott milyen technikai felszere
rakter témakörben jósol az éjszaka
lésekkel tud emberi életeket és
folyamán. Zenél: Németh Zsigmond
anyagi javakat menteni.
szintetizátoros, énekes. A párok tréfás

Vállalkozók bálja

Szerelmesek bálja

vetélkedőit pezsgővel díjazzák. A fő
díj: 2 személyes vacsora meghívás a
Bányász Klub Alapítvány március 14-i
bálján.

Farsangi karnevál
Karneváli felvonulást szervez az
Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány.
Február 21-én, fél négytől gyülekez
hetnek a Bányász Klub előtt a jelmezes
felvonulók. Résztvevő lehet a város va
lamennyi lakója nemre és korra való te
kintet nélkül, baráti és munkahelyi
közösség, óvodai csoport, iskolai osz
tály, civil szervezet és egyesület. A
karnevált a Bányász Koncert-Fesztivál
Fúvószenekar és a mazsorettek vezetik
fel. A menet végigvonul a város utcáin,
majd a Fő téren szórakoztató zene, kar
neváli kavalkád közben kiderül: kié a
legötletesebb jelmez. A zsűri jutalmaz
za -70 perces zenés gyermekműsorrala legtöbb maskarást felvonultató álta
lános iskolát is.

Lovast Andrea

Játékok. Ajándékok.
1999. évi naptárak 30% kedvezm énnyel,
am íg a készlet tart.
N yom tatványok, irodai és háztartási papíráruk, szám ológépek.
Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók,
ceruzák és m ég am i a suliba kell.
FOTDPAPlRJÁTÉK
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Igazolványkép 3 perc alatt.
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.
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Böjtelo hava

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
1995. Évi XLII. Törvény és a
27/1996. (X. 30.) BM. Sz. rende
letben előírt kötelező kémény
seprőipari munkák közül az éves
kéménytisztításokat és ellenőr
zéseket, díjbeszedéseket végez
zük ütemtervünk szerint 1999
február 05-től Oroszlányban.
Az 1999. évi kéményseprőipari
szolgáltatás díjai:
Egyedi kémény:
223,-Ft/db/alkalom
Kisközponti kémény:
378,-Ft/db/alkalom
Gyűjtő kémény:
145 ,-F t/szint/alkalom.

Vallási ünnepek:
Római katolikus:
02. 14. Szent Cirill és
Metód püspökök
Ortodox:

02. 07 A tékozló fiú va
sárnapja.
02. 14 Húshagyó vasár
nap

Tennivalók:
Vetőmagok csíráztatása.
A gyümölcsösben, sző
lőben a metszés elkez
dése.

1»

* - *

m

i

^

T D R D N Y TAXI: 3 6 1 - 7 D D
LEBITINA

OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS
K E C V E 1 .E T I S Z O L G Á L T A T Ó \ K I

m o nT ázs
Autós - motoros iskola

Közéleti-családi lap

Alapító-kiadó:

Iroda: Oroszlány, Városi Temető
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8=- 15:

M ONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány

Felelős kiadó,
a szerkesztőség vezetője:
a Kft. ügyvezetője

T a n f o ly a m
n y itó :
f e b r u á r 1 5 -é n
16 ó r á tó l
a L engyel

Szerkesztő':
Lovasi Andrea
Lucz József,

étó 86 évet

Berki János,

élt 52évet

József
G im n á z iu m b a n .

Kom iódi Mihá Iynéj élt 64 évet

HOroszIány, Petőfi S. u. 20.
S361-122/25-71

Nyomda: MONTÁZS NYOMDA Kft.

ISSN 1 4 1 9 - 4 8 0 5

R é s z le tf iz e té s i
le h e tő s é g ! !!

1^06-20-92-46-60
K R Ó N IK Á S 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOMI FOTO - PAPÍR - JÁTÉK

9771419

480004

Retrofit: “az egyetlen esély az
erőmű továbbélésére”
Lazók Zoltán
az MSZP új helyi elnöke

Ezekben a napokban a Vértesi Erőmű Rt. dolgozóit, kb. 6.000 embert
és családjukat valószínűleg az erőműtender foglalkoztatja leginkább,
hiszen az MVMRt.-hez benyújtott pályázat elbírálása meghatározó a
cég, s így a régió szempontjából is. Akapacitás- és a retrofit pályázatról
Berki Ferenc erőműigazgatót kérdeztük.

Február 2. óta Lazók Zoltán az MSZP helyi elnöke. A települési

képviselőt a párton belüli vezetőségváltás okáról kérdeztük.
Egyben - mint a pénzügyi bizottság elnökének- véleményét kér
tük a város jelenlegi költségvetési helyzetével kapcsolatban.
- A helyi MSZP-n belüli személycserére a válasz igen egyszerű. Az alap
szabály szerinti tisztújítás történt. Ennek első lépése volt a tavalyi orszá
gos tisztújító kongresszus, majd a megyei tisztújítás következett, ahol
Keleti Györgyöt választották elnöknek, Schalkhammer Antal helyett.
Utolsó lépésként az alapszervezeteknél történt a tisztújítás. Az MSZP
taggyűlése jelölőbizottságot választott, akik a párt tagjait felkeresve, vé
leményüket kérve tették meg a jelöléseket. Az elnökségi tiszt betöltésé
nél rám esett a választás. De változás történt az elnökségi tagok körében
is. A korábbi kilenc helyett héttagú a z elnökség: Fejes István, Módi

- Valójában sokkal többet én

- Erre sajnos nem válaszolha

sem tudok a pályázatok elbírálá

tok, az eredmény kihirdetéséig
nem nyilvános adat.
- A z MVM Rt.-hez beérkezett

sáról, mint ami az újságokban ed
dig megjelent. Furcsa dolognak
tartom és nem értek egyet azzal,
hogy az erőműtársaságok hivata
los értesítést nem kaptak a Ma
gyar

Villamos

Művek

Rt.-től,

viszont kiszivárogtatnak híreket
a mindnyájunk sorsát m eghatáro
zó tenderről. Tehát ha igaz, amit
az újságok írnak, akkor sem a ta

Miklós, Rajnai Gábor, Schmidt József, Szegedi Tibor és Székely Antal
látják el ezt afeladatot.

tabányai fűtőerőmű pályázatát,
sem az oroszlányi retrofitot nem

- A gazdasági problémáknál

értékelik nyertesként. A hivatalos

- Önnek, m int elnöknek m i
lyen kötelezettségei vannak a
párttal és a tagsággal szem ben?
- Már két éve ügyvezető alel-

tartva, ön, m int a pénzügyi
bizottság elnöke milyennek ítéli
Oroszlány anyagi helyzetét?

eredményhirdetés

valószínűleg

február 16-án lesz, de még ez sem
100 százalék. Halogatják a dön

nök voltam, tehát a párton belüli
politikai munka egy része rám há

- Néhány nappal ezelőtt még

tést. Én megértem, hogy nem

azt válaszoltam volna, hogy for

könnyű az MVM Rt.-nek. Hiszen -

rult. így a pártelnökséggel járó

málisan csődhelyzetben van a vá

mint a villamosenergia-rendszer

feladat nem idegen tőlem. Elő

ros. Ennek az volt az oka, hogy a

szállítójának, - az a célja, hogy

kell készítenem minden olyan

hulladéklerakó építéséhez nem

azokat a pályázatokat részesítse

eseményt, rendezvényt, melyhez

kaptuk meg időben az elnyert ál

előnyben, melyek a leggazdasá

az MSZP valamilyen módon kap

lami támogatást, ezért a depó épí
tési
munkájával
megbízott

gosabb energia-előállítást kínál

csolódik. Fliszen ez egy dem okra
tikus szervezet, m indent időben

ják,

ugyanakkor

abban

is

érdekelt, hogy tulajdonának, te

el kell kezdeni, hogy dem okrati

cégnek 60 napon túl sem tudtunk
fizetni. (Kb. 80 millió forintról

hát többek között a Vért-nek a

kus

volt szó.) Ez a törvény szerint

működéséről minél tovább gon

döntések

szülessenek.

A

konkrét politikát illetően term é

csődhelyzetet jelent. Végül febru

doskodjon. Egy tulajdonnak ak

szetesen a szociáldemokrata érté

ár 5-én elkészült a finanszírozási

kor van értelme, ha az hasznot

kek érvényesítéséért kell küzde

szerződés a Központi Környezet-

nem. Én ezzel az ideológiával tu

védelmi Alappal, tehát most már

hoz, árbevételt jelent.
- A Vért a 200 megawattnál

dok azonosulni. Igaz, soha nem

ki tudjuk fizetni a depóval kap
csolatos számlákat.

voltam MSZMP tag, de az ember
nem tagadhatja meg, hogy “hon

Egyébként a város eljutott

kisebb teljesítményű létesítmé
nyek kategóriájában pályázott
a z MVM Rt.-nél. Elképzelhető,
hogy - a z újságok szerint - ebben
a kategóriában esélyes két
erőm ű (a budapesti és a
tiszaújvárosi) csak azért fo g
nyerni, mert nagyon olcsón
kínált egy kilowattóra energiát?
- Igen, elképzelhető. Ehhez

nan jött”. Apám 11 gyermekes bá

oda, hogy állandóan rendelkezik

nyászcsaládban született, édes

annyi pénzzel, ami az intézmé

anyám földműves családból szár

nyek működéséhez szükséges bé

mazik, Vas megyéből. Tehát nem

reket, a társadalombiztosítást, a

lehet, hogy én egyik napról a má

villanyszámlát, a vizet és egyéb,

sikra polgári gondolkodású le

járulékos költségeket folyamato

gyek. Persze, “polgárivá” lehet

san tudja fedezni. Nem művel

szerintem a számolgatás mellett

válni, de ez hosszú folyamat. Más

tünk csodát. Csak - különös

kérdés, hogy önállóan egyetlen
ideológia sem képes a társadalmi,

értelemben- rendet tettünk gaz
dasági téren. Adóelőleget kér

nagyon jó és átgondolt lobbizás is
kellett.
- A z Oroszlányi Erőmű

gazdasági problém ákat teljes kö

tünk a Vért-tői.

rűen megoldani.

Folytatás a 2. oldalon

pályázatában hány Ft/KWóra
szerepel?

pályázatokat Orbán Viktor
miniszterelnök elé terjesztik.
Elképzelhető, hogypolitikai dön
tés fo g születni?
- Ezt így nem állítanám, de
tény, hogy abban az esetben, ha
nem nyerünk, meg kell vizsgálni
az újabb lehetőségeket mind a
szakmai, mind pedig a politikai
oldalról. Természetes, hogy gon
dolnunk kell az elutasításra is, de
azért a híresztelések ellenére én
még nem adom fel egészen a re
ményt az oroszlányi pályázattal
kapcsolatban. Egyébként, ha
most nem nyerünk, az sem azt je
lenti, hogy itt soha nem épülhet
kéntelenítő-berendezés. Akkor ki
kell dolgozni egy másik verziót az
ÁPV Rt. és a kormány felé úgy,
hogy az ne ütközzön az MVM Rt.
szakmai véleményébe. Ennek el
ső lépéseként Takács Károly ve
zérigazgató úr már kinevezte
projekt-igazgatóhelyettesnek Ács
Imrét, aki néhány emberrel, ál
landó stábbal együtt a retrofit si
keréért fog küzdeni. Mert hosszú
távon ez az egyetlen esélye az erő
műnek a továbbélésre. Hiszen
köztudott, hogy a környezetvé
delmi törvény levegőtisztaság-vé
delmi m oratórium a 2004. de
cember 31 ■után csak olyan üze
met enged működni, amely kielé
gíti az európai uniós norm ákat is.
- A Márkusliegyen bányá

szott szén mennyire fele l meg
ilyen értelemben a környe
zetvédelmi elvárásoknak?
- Az oroszlányi szénnek na
gyon magas a kéntartalma, tartó
san 3% fölött van.

Folytatás a 2. oldalon

Bezárnak egy iskolát (?)
Folytatás az 1. oldalról
Ennek és az 1999. évi helyi
adóknak egy részét felhasználtuk
1998-ban. A költségvetés első ter
vezetének készítése óta emelke
dett az állami normatíva is, ami
bevétel-növekedést jelent. Növel
tük - de a racionalitás keretén be
lül! - az önkormányzat saját bevé
teleinek tervét is. Például hoz
tunk olyan határozatot, hogy a
nem lakás céljára szolgáló helysé
geinket eladjuk. Ezeket felérté
keltük, ami szintén a bevételi
oldalt gazdagítja. A régi benzin
kút eladása is megtörtént. Tehát a
már elindult folyamatokra tá
maszkodtunk a költségvetés ké
szítésénél.
- A költségvetés végső

tervezetét február 23-án ter
jesztik a képviselőtestület elé.
Melyek a leglényegesebb elemek
a z említett pénzügyi m anő
vereken túl?
- A biztosan látható bevételek,
- ilyenek az állami normatívák, az
önkormányzat saját bevételei,
helyi adók, környezetvédelmi

bírságok -, szembeállítva a jelen
legi intézm ényrendszer működé
si költségeivel 60 millió forintos
hitelfelvételt igényelnek, úgy,
hogy ebben benne van a bérfej
lesztés is. A költségvetés tartal
maz 173 millió forintos adós
ságteher visszafizetését is. Vi
szont a jelenlegi intézm ényrend
szer működtetése mellett nem
tudunk fejleszteni, utakat építeni,
stb., tehát a városnak tett ígérete
inket nem tudjuk megvalósítani.
Megvan a fejlesztési igény az
egyik oldalon, s a valós helyzet a
másik oldalon. A valós helyzet azt
mutatja, hogy Oroszlányban
nincs szükség négy általános isko
lára. Már megszülettek azok a
gyerekek, akiket az elkövetkezen
dő 6 évben iskolába fognak írat
ni. Ha ezeknek a számát vizs
gáljuk, akkor azt látjuk, hogy igen
alacsony a városban a népszapo
rulat. Az 1970-es évek közepéhez
viszonyítva kétharm adával csök
kent a születésszám. Ebből az kö

vetkezik, hogy legalább egy
óvoda és egy iskola feleslegessé
vált.
- Mikorra várható ezek

bezárása?
- A testület feladata, h ogyha a
helyzet előállt, akkor minél ha
marabb intézkedjen. Úgy tisztes
séges, ha nem tartjuk bizonyta
lanságban az embereket. Remé
lem, még az idén megszületnek a
döntések és talán már szeptem
berben csak 3 iskolában fognak a
gyerekek tanulni. Hogy melyik is
kolát zárjuk be, ezt még nem le
het megmondani. Gazdasági és
szakmai vizsgálatok, valamint po
litikai konszenzus szükséges a
döntéshez. Az óvodánál más a
helyzet, m ert maga az intézmény
kérte megszüntetését, éppen az
alacsony gyerekszám miatt.

-A megszűnő óvoda és iskola
épületét milyen célra kívánják
majdfelhasználni?
- Erre még nem tudok konkrét
választ adni. Egy biztos: ha a meg
lévő intézm ényrendszerben lévő

szabad kapacitásokat a város jól
használja fel, akkor nagyon sok
állami normatívához lehet hozzá
jutni. Ebből lehetne fejleszteni a
szociális intézményrendszert. Ez
ugyanolyan fontos, mint az egész
ségügy és a közoktatás. Meg kell
oldani az Idősek Napköziotthoná
nak megfelelő helyen való mű
ködtetését,
létesíteni
kell
szociális otthont, létrehozni a csa
ládok átmeneti szállását és lehe
tőséget terem teni a gyermekek
teljes körű szociális rendszerbe
történő elhelyezésének. Például
Oroszlányban nincs semmilyen
megoldás a 14. életévét betöltött
fogyatékos ember foglakoztatásá
ra, elhelyezésére.
Ez családokat tesz bénává. És
ez csak egy példa. A jó szociális
rendszerben mindenféle korosz
tály mindenféle típusú problémá
jára megoldást kell tudni találni.
És Oroszlányban maga az intéz
ményrendszer megvan, de a sza
bad kapacitás nincs kihasználva.

Lovasi Andrea

Retrofit: “az egyetlen esély az erőmű továbbélésére”
- A Márkushegyen bányá
szott szén mennyire fe le l meg
ilyen értelemben a környezetvédelmi elvárásoknak?
- Az oroszlányi szénnek na

feladatunk, hogy a térségben bá
nyászható szenet használjuk.
- A pályázat tartalmazza a

környezetvédelmi bírságot, ép

22 ezer tatabányai lakás fűtését
biztosító - jelenleg veszteséggel
működő- Tatabányai Erőmű
korszerűsítését is. Ennek elbírá
lása vajon kedvező lesz?
- A hírek szerint sajnos nem.

pen a kénkibocsátás miatt. Erköl

Fel vagyunk készülve arra, hogy

csi felelősség nem terheli az

nem fog nyerni ez a projekt.
- A z elutasításnak milyen

gyon magas a kéntartalma, tartó
san 3% fölött van. Jelenleg az
országban a Vért fizeti a legtöbb

erőművet, nem csinál mást, mint
ami a feladata. De én is nyomasz
tónak érzem, hogy szennyezett a

következményei lesznek?
- Ha nem történik ebben a kér
désben 1-2 éven belül pozitív irá

levegő, a széljárástól függ, hogy
melyik városrész lakója mennyi

nyú változás, akkor a Vért ebből

kén-dioxidot lélegzik be.

az üzletből ki fog szállni, mert

- Megoldást jelentene a tisz

ta-szenes erőmű?

nem tud sokáig üzemeltetni egy
veszteséges fűtőerőművet. Persze

- Igen, de ahhoz az ország tá

ez nem lesz olyan könnyű, ennek

volabbi bányáiból kellene a sze

a lépésnek megvan a jogi formu
lája.

net szállítani, és nekünk az a
KRÓNIKUS 2

- Ez esetben, hogy kívánják
megoldani a megyeszékhely táv
fűtését?
- A Vért szándékáról tud a vá

lene zárni az erőművet, amely
egyébként műszakilag alkalmas
kb. 2004-ig az üzemelésre, de
szerződése

2000.

december

ros önkormányzata, már kiírt pá

31-én lejár. Bezárni egy konden

lyázatot a távfűtés más módon

zációs erőművet, a hozzá kapcso

történő megoldására.

lódó Mányi Bányaüzemmel: ez
drámai dolog lenne, erre nincs

- Szintén elsősorban Tatabá

nyát - de közvetve a térséget is
érinti a Bánhidai Erőmű sorsa.
Meghosszabbítható működése?
- Nagyon pozitív híreket kap

felkészülve a cég. Szükség van ar

tunk ezzel kapcsolatban. A Bánhi

ember elbocsátását jelentené.

ra

az

árbevételre,

melyet a

Bánhidai Erőmű termel. Nem be
szélve arról, hogy a bezárás 1500

dai Erőmű szerződésének 2004-ig

Ez egy kitaposatlan út. Ma

történő hosszabbítását támogatja

gyarországon bányabezárás már
történt, de arra az elmúlt időszak

az MVM Rt. Szerintem a hivatalos
eredm ényhirdetést összekapcsol
ják a retrofit pályázat értékelésé
vel. A Bánhidai Erőmű szerződé

ban nem volt példa, hogy műkö
dő erőmű-telephelyet bezárja
nak.

sének meghosszabbítása nélkül
nem egészen két év múlva be kel

Lovasi Andrea

S zem ély re szóló se g ítsé g e t

arcképcsarnok

nyújt: a Szociális S zo lg álat

Magyarország legjobb virágkötője: Lódri Csaba

A Krónikás korábbi számában a Szociális
Szolgálat keretén belül működő Gyermekjóléti
-és Családsegítő Szolgálat tevékenységéről,
valamint a Nappali melegedő és Éjjeli mene
dékhely adta lehetőségekről tájékoztattuk ol
vasóinkat. A sorozat befejező részeként az
Idősek Klubjába látogattunk.

“Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet”. Ha hinni lehet a közmondásnak, Lódri Csaba való
ban nem lehet rossz ember. Gyermekkora óta szereti a növényeket. Állítólag már 4 évesen szen
vedélyes gyűjtögető volt - az óvodából hazafelé gyakran lehajolt egy-egy szál, átmentén nyíló
virágért. Általános iskolás fiúként zsebpénze nagy részét virágüzletbe hordta. Ha megkérdezték,
mi szeretne lenni, gondolkozás nélkül rávágta: kertész. Virágkötő lett. A legjobb az országban.

“A szülők elhanyagolását sem Isten, sem ember
- ha józan esze van - nem tanácsolja soha senki
nek. " (Platón)
Borbála-telepen a Móricz Zsigmond út 2, szám
alatt Demeter Józsefné vezető-gondozónő, vala
mint a Mészáros Lajos út 1-3. szám alatt Zacsovics
Istvánná vezető-gondozónő irányításával Idősek
Klubja működik. Célja a család gondoskodásának
pótlása, testi-lelki segítségnyújtás, a lelki magány
megelőzése. Oroszlányban 1968-ban alakult az
Öregek Napközi Otthona (Mészáros L. u. I, sz. Idő
sek Klubja), majd 1992-ben nyitotta meg kapuit a
II. sz. Klub a Móricz Zsigmond úton. Az intézmé
nyeket nem csak idősek látogatják. A szolgáltatá
saikat aktív korú rokkantnyugdíjasok és értelmi
fogyatékosok is igénybe veszik. A családtagok is ahol még élő kapcsolat van- szívesen bekapcsolód
nak a rendezvényekbe. Mindkét helyen vannak
ún. rendszeres programok. Ilyen például napi vérnyomásmérés, kondicionáló torna, videofilm-vetí
tés, istentisztelet. Gyakran szerveznek kirándu
lásokat, egészségvédelmi előadásokat, termékbe
mutatókat. Az ünnepeket ugyanúgy megtartják,
mint a családban szokás.
1967 óta működik Oroszlányban házi gondo
zás. A segítségnyújtást a gondozott egészségi álla
potára való tekintettel saját lakásán veszi igénybe.
A gondozó segít személyi és környezeti higiéniájá
nak megtartásában, biztosítja a napi meleg ételt,
kapcsolatot tart a házi orvossal, intézi a hivatalos
ügyeket és természetesen társaságot jelent. Ha a
gondozott személyi állapota tovább romlik, igény
be veheti az átmeneti ellátást, mely a Mészáros La
jos utcai klubban működik. Amennyiben egy évnél
hosszabb gondozás szükséges, az ellátásnak ez a
formája meghosszabbítható. Az I. számú Klubban
30 fő veszi ezt igénybe. Férfiak és nők egyaránt él
nek ezzel a lehetőséggel. Szálláshelyük külön épü
letben van, de napközben közösen vesznek részt a
klub életében.
A gondozási csoport fő feladata természete
sen az étkeztetés is. Az ebédet az I. sz. bölcsődében
főzik, innen szállítják a két intézménybe. A Szolgá
lat meleg étel házhoz szállítását is biztosítja, igény
szerint.
Tehát a szociális gondozás három formája nappali ellátás, házi gondozás, átmeneti ellátásOroszlányban már megvalósult. Az intézmény ve
zetői szerint szükség lenne egy olyan szociális in
tézményre, ahol az átmeneti és a végleges
betegellátást ugyanúgy el tudják látni, mint az ápo
lást és a gondozást. Erre azonban anyagi okok mi
att egyelőre várni kell.
(Hógolyó)

- Pályafutásom néhány
mondatban összefoglalha
tó. Az általános iskola befe
jezése után Tatára, kerté
szeti iskolába jelentkeztem,
de helyhiány miatt nem vet
tek fel. Nem volt más válasz
tás, beiratkoztam a helyi
szakmunkásképzőbe, vasés fémszerkezeti lakatos
szakra. Csak néhány hóna
pon át ismerkedtem a hoz
zám nem éppen közelálló
szakmával. Félévkor sike
rült átjelentkeznem Szom
bathelyre, a Mezőgazdaságiés Kertészeti Szakközépiskolába. Itt érettségiztem
dísznövény-kertész szakon.
- Évente több osztálynyi diák végez ilyen

szakon. Mégsem lesz minden virágkötőből
nemzetközi hírű szakember. Neked ez hogyan
sikerült?
- Az iskolai versenyeken kezdődött. Szívesen
vettem részt effajta megmérettetésen és többször
nyertem, ami újabb értelmet adott a tanulásnak. So
kat köszönhetek a volt osztályfőnökömnek, aki fel
karolt, vitt magával kiállításokra. Ezekből is sokat
tanultam. Az Országos Diák Virágkötészeti verseny
megnyerése után pedig már személy szerint engem
is hívtak néhány bemutatóra. Az érettségi után Győr
ben dolgoztam egy virágszalonban. Mikor az meg
szűnt, szüleim segítségével virágüzletet nyitottam
Borbála-telepi lakásunkban, később pedig a tópar
ton. Ettől kezdve igazán sok lehetőségem nyílt a gya
korlásra.
- De ez önmagában még mindig nem elég a

hírnévhez...
- Valóban nem. A nevemmel komolyabb verse
nyen először 1996-ban találkozhatott a szakma. Ab
ban az évben megnyertem a tatai Víz-Zene-Virág
Fesztivál virágkötő válogatóversenyt, így egy év fel
készülés után képviselhettem Magyarországot az
Interflora nemzetközi virágkötészeti versenyen. Ez
Amsterdamban volt, ahová a világ 22 országából ér
keztek virágkötők. Itt 7. helyezést sikerült elérnem.
Ettől kezdve nagyon sok meghívást kaptam, külföld
re is. Jártam tanulmányúton Szlovákiában, Német
országban és Belgiumban is. Emellett rengeteget
költöttem könyvekre, folyamatosan képeztem és
képzem magam. És lehetőség szerint megvásárolom
a legkülönfélébb alapanyagokat, amire csak szükség
lehet a virágkötészetben.
- A tanulásnak és a költekezésnek igen

- így is lehet mondani. Az
1997-es év az Interflora mel
lett tartogatott még meglepe
tést. Megnyertem a Magyar
Kupát. Ez meghívásos ver
seny, az ország 10-12 virág
kötője vesz rajta részt.
Menyasszonyi csokrot, aján
dékcsokrot és térbeli kompo
zíciót kell készíteni. A térbeli
kompozíciónál meg kell ter
vezni a kiállítás egész stand
ját, a kompozíció talapzatát,
hátterét, tehát minden rész
letre ügyelni kell. Még verset
is lehet hozzá írni. Minden
megadott témában fel kell venni a versenyt a többi
virágkötővel, s az első helyezett 4 éven át viselheti a
Magyarország legjobb virágkötője címet. Ezt 3 évvel
ezelőtt én kaptam.
- R cím megvédése szerepel a terveid között?
- Igen, de a Magyar Kupán kívül már nem versenyzek. Helyette zsűrizem mások munkáit. Ez ter
mészetes folyamat. Tagja vagyok a Magyar
Virágkötők Szakmai Egyesületének és a zsűri- bizott
ságnak. Ez azt jelenti, hogy országos versenyekre já
rok zsűritagként. Kiállításokon persze részt veszek.
Budapesten minden évben rendeznek Valentin-napi
kiállítást az Iparművészeti Múzeumban, Advent al
kalmából pedig a Néprajzi Múzeumban. Ezeken én is
rendszeresen bemutatkozom. Jelen vagyok ősszel a
szigetszentmiklósi nemzetközi virágkötészeti kiállí
táson is. S már a jövő hónapra is van meghívásom
Győrbe, Szlovákiába és Veszprémbe.
- Milyen álmod nem valósult még meg a

virágkötészetben?
- Szeretnék Tatán nyitni egy nagy virágboltot,
aminek a berendezése, a kellékei, a díszítése a művé
szet és a kereskedelem határán mozogna. De min
denképpen megtartanám ezt az oroszlányi, tóparti
kis boltot is.

Lovast Andrea

“virágzó ”az eredménye, te is így látod?
KRÓNIKÁS 3

Fejlesztés a Műszaki Középiskolában
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Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola 150 ezer márkát érő elektroni
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kai laboregységgel gazdagodott. A gépet a Komárom-Esztergom me
gyei Kézműves Kamarával való jó kapcsolatnak köszönhetően a német

Játékok. Ajándékok.

partnerkam arától kapta az iskola. A számítógépes vezérléssel működő
berendezés vezérlés- és szabályozástechnikai ismeretek oktatására al
kalmas - tájékoztatott az iskola igazgatóhelyettese, Rajnai Gábor alpol

1999. évi naptárak 30% kedvezménnyel,
amíg a készlet tart.

igazgatója szerint a laboregységgel valóban új technikai ismereteket

Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk, számológépek.
Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók,
ceruzák és még ami a suliba kell.

sajátíthatnak el a tanulók. A hat panelből eddig egyet állítottak össze,

Igazolványkép 3 perc alatt.

gármester. Zettisch Mihály, a megyei Kézműves Kamara ügyvezető

melyet február 6-án a ném et kam ara tagjai is megtekintettek. A látot

Színes filmkidolgozás 1 nap

takról elismerően nyilatkozott Wolfgang Biedenbender, a Hanaui Kéz

alatt + Kodak ajándékfilm.

műves Kamara ügyvezetője.
- Meggyőződtem arról, hogy az általunk adományozott oktató-be
rendezés nagyon jó helyre került. Biztos vagyok abban, hogy maximáli
san segíteni fogja a tanulók képzését. S örömmel jelenthetem be, hogy

JB ISM PI

FEBRUÁR - BOJTEhO HAVA

LA.

vábbi fejlesztéseket biztosít majd az iskolában.

Kamarazenei zenekari hangversenyt
rendez a Bakfark Bálint Zeneiskola
február 18-án, 17 órától
a Művelődési Központban.

Vallási ünnepek

T an fo ly am

Romai katolikus;
14. Szent Cirill es Metód püs
pökök 17., Hamvazószerda, a
Nagyböjt kezdete

Ortodox;

Spindler Autósport Egyesület
- A z Ipartestület alapító
elnöke, a Rally Szakágbizottság
tagja és az Autószerelők Szak
mai Szervezetének, a z AJAKSZnak volt elnöke, e mellett ön a
Spindler Autósport Egyesület
elnöke is. Hogyan jö tt létre ez a
szervezet?
- 1994. novem ber 15-én ala
kult meg egyesületünk, 32 fővel.
Segíteni akartunk mindazoknak,
akik magasabb színvonalon sze
retnék űzni az autósportot és
azoknak is, akik am atőr szinten
szeretnék folytatni. Célkitűzé
sünk volt, hogy a városban és kör
nyékén élő fiataloknak megte
remtsük a lehetőséget, hogy szen
vedélyüknek hódolhassanak.
- A z eddig elért eredmények

közül mire a legbüszkébb?
- Talán azokra a rangos verse
nyekre, amelyeknek társrendezői
szoktunk lenni az oroszlányi
gyorsasági szakaszon. Ilyen pél
dául az Esztergom és a Budapest

augusztus 20-án az Oroszlány Vá
ros Nagydíja mini rallyt, melynek

rendszeresen

megrendezhetjük

a Lengyel
G im n áziu m b an .

19. Zsuzsanna napja Ha ezen
a napon megszólal a pacsirta,
közeledik a tavasz

R észletfizetési
lehetőség!!!
806-20-926-46-60

fődíja egy vándorserleg. Ezt csak
am atőr versenyző kaphatja meg.
Sikeresnek érzem az Arai Sprint

TORONY TAXI: 361-700

versenyt, az Arai Rallyt, az OTSC
területén

rendezett

ügyességi

versenyt és a Kékfény Kupát is.
- Összesen hány rendez

vényen vettek eddig részt?
- Körülbelül hetvenen.
- Hány fő s a z Egyesület?
- Közel 100 tagja van, ebből
40-en igazolt versenyzők. A Rally
I-II. bajnokság futamain indul
nak. A többiek inkább hobbi szin
ten űzi ezt a sportot.
- Ki támogatja a szervezetet?

UOBITINA

OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS
K E G Y E L E T I S Z O L G Á L T A T Ó Ki

Iroda: Oroszlány, Városi Temető
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8: - 15:

G Y Á S Z H IR E K

Puszta József,
Besenyei Imre.

élt ő lé v e t
élt 58 évet

jövőre nézve?
- Minél jobban szerepelni
szakmailag a versenyeken, minél
kiválóbb eredményeket elérni.

Csulik Andrea

Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány

Felelős kiadó,
a szerkesztőség vezetője:
a Kft. ügyvezetője
Szerkesztő:
Lovasi Andrea

Nyomda: MONTÁZS NYOMDA Kft.

egyaránt kapunk a város vezeté
sétől minden évben.
- Milyen tervei vannak a

Közéleti-családi lap

HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
E361-122/25-71

- Anyagi és erkölcsi segítséget

Rally. De örülök annak is, hogy
KRÓNIKÁS 4 _______________________________

fe b ru á r 15-én

Jó z se f

16., Húshagyókedd

Jeles napok:
BeszélgetésSpindler Tiborral

nyitó:
16 ó rá tó l

14., Húshagyó vasárnap

Protestáns:
Unitárius:

Civilszervezetek, szakkörök, klubok

m onT ázs
Autós - motoros iskola

a Komárom-Esztergom megyei és a ném et kam ara együttműködése to

1999-ben is
az 1998-as
szolgáltatási
árainkkal
állunk
rendelkezésükre!

ISSN 1419-4805

Eggyel kevesebb iskola
Arany vagy Gárdonyi?
Iskolabezárás? - ezt a kérdést
többen, több helyen feltették a
közelmúltban. Nem alaptalanul.
A város anyagi helyzetét érintve
többször szóba került az intéz
ményrendszer, s ezen belül első
Az elmúlt néhány hónapban számos újságcikk és televíziós anyag
sorban az iskolák működteté
foglalkozott az oroszlányi ipari parkkal. Az ide települni kívánó
sének költsége. E témához kap
cégekről és a vállalkozókkal jelenleg is folyó tárgyalásokról dr.
csolódik az a - szintén sokat han
S u n y o v szk l K á ro ly polgármester adott tájékoztatást.
goztatott- tény, hogy a születés
szám
évről-évről csökken. Lazák
Eddig az ipari parkba telepü
ASHARON Ingatlan-forgalma
Zoltán,
a pénzügyi bizottság
lésről 7 céggel kötött szerződést
zó Kft. 20 munkahelyet létesítene
elnöke
a
Krónikás előző szá
Oroszlány Város Önkormányzata.
2000. július 1-jétől.
mában
megjegyezte,
hogy meg
Az A-Z MARKT Kereskedelmi
A már m egkötött szerződések
születtek
m
ár
azok
a
gyerekek,
Szervező és Mérnöki Kft. 7430
mellett 3 céggel tárgyal jelenleg is
akiket
a
következő
hat
évben
négyzetméteres területen mini
az önkormányzat. Ezek közül az
általános
iskolába
fognak
íratni.
málisan 12 főt foglalkoztatna
egyik motor-összeszereléssel, a
Számuk
alapján
“Oroszlányban
■'01. január 1-jétől.
másik gépjármű-ablaküveg gyár
A BÁN WEAR TEX Kft. a Korá
tásával foglalkozik. Oroszlány nincs szükség négy általános
iskolára”. Lázár Mózes,
a
nyi úti szakrendelő felújításával
ban 300-350 főt tudnának
Komárom-Esztergom
Megyei
Köz
50 női m unkaerő foglalkoztatásá
foglalkoztatni. A harmadik, elekt
gyűlés elnöke is alátámasztotta
ra vállalt kötelezettséget 1999ronikai alkatrészeket gyártó cég
ezt
a tényt nyilatkozatában, s
utolsó negyedévében.
1.000 em bernek biztosítana mun
utalt
arra, hogy ha kevesebb a
A gépkocsi ablaktörlő-alkatré
kát. 10 hektár területet vásárolna
diák,
kevesebb az állami támo
szeket gyártó Bebusch Hungária
az Ipari Parkban. Nem biztos,
gatás,
de az intézmény fenn
Kft. legkésőbb ez év május 31-én
hogy a három cég mindegyikével
tartási
és üzemeltetési költségei
megkezdi beruházását az ipari
sikerül szerződést kötni - tájékoz
ugyanakkorák. Ezeket az okokat
parkban, ahol 50 új munkahelyet
tatott dr., Sunyovszki Károly. De
figyelembe véve a képviselőtes
kívánnak teremteni.
legalább az egyikkel nagyon fon
tület tagjai február 16-án zárt
Az E+E Kereskedő Kft. 20 sze
tos lenne a megállapodás. Hiszen
informális ülésen tárgyaltak az
mélynek biztosítana munkát
ez önmagában több személy fog iskolabezárásról. Döntés ugyan
2000. január 1-jétől.
lalkoztatását oldaná meg, mint a
nem született, de a képviselők két
A lámpatestek gyártásával
felsorolt 7 vállalkozás együtte tartózkodás mellett, titkos szava
foglalkozó HUNI LUX Kereskedel
sen. S a munkahelyteremtés a kö zással egyetértettek abban, hogy
mi és Gyártó Kft. 2000. június
zeljövőben kulcskérdés lesz a
Oroszlányban be kell zárni egy
H éig fejezné be a beruházást. Én
város életében. Ugyanis a Vértesi
alapfokú oktatási intézményt. Két
ek köszönhetően 25 fő jutna
Erőmű Rt. vezetősége által jelzett
iskola neve hangzott el: A ra n y
munkához.
létszámleépítés magasabb mun J á n o s és G árdonyi Géza Á lta
A Kiss-Kont Transzport Kft.
kanélküliséget vonhatna maga
lá n o s Iskola.
10.000 négyzetmétert igényelne, után, ha nem létesülnének új
A kérdés további megvitatása
ahol 15 fő foglalkoztatását oldaná
munkahelyek a városban.
a humánpolitikai bizottság feb
meg 2001. január 1-jétől.
ruár 17-i ülésén folytatódott, ahol
az általános iskolákat csupán
ketten - Hartmann J ó zse f telepü
lési képviselő, a Ságvári Endre
Műsorukban elsősorban MagyarA Rozmaring Népdalkor 1984-ben
Általános Iskola igazgatója és
jött létre. Alapítói a Bányász Klubban
ország különböző tájegységeinek dal Kiss Györgyné, a Gárdonyi Géza
csokrai szerepelnek, de énekelnek
működő Egyedülállók Baráti Köré
Általános Iskola igazgatónőjenek tagjai voltak. A 15 évvel ezelőtt
szlovák és német dalokat is. Sikerrel
képviselték.
12 főt számláló csoportnak ma 22
szerepeltek országos minősítő verse
Modrián Vilmos, a napirendi
énekese van. Legtöbbjük nyugdíjas,
nyeken is.
pont előterjesztője, a humánpoli
aki fontosnak tartja a nép nyelvén
A Népdalkor tagjai szívesen emlé tikai bizottság elnöke elmondta,
keletkezett, s szájhagyomány útján
keznek a fellépéseket megelőző pró
hogy a képviselők egyetértettek
terjedő dalok megőrzését.
bákra is. Hetente kétszer találkoznak,
az iskolabezárás 1999- évi idő
A dalkört 1984 óta nem csak az
s ilyenkor nem csak énekelnek, ha pontjával is. Véleménye szerint ez
oroszlányiak ismerhették meg. Fel
nem - Tóth Máté Elekné elmondá drámai fordulatot jelent majd a
léptek például Várgesztesen, Tatabá
sa szerint - megosztják egymással
város intézményhálózatának mű
nyán, Abasáron, és többször kaptak
örömüket, bánatukat is.
ködésében, de nem érdemes
meghívást Szlovákiába is.
halasztani a lépést. Ugyanis a

Benépesül az ipari park?

15 éves a Rozmaring Népdalkor

város költségvetésének közel
felét csak intézményi kiadásokra
fordítja. S ha idén nem kezdik
meg az intézményrendszer át
szervezését, akkor a megtakarítás
két év múlva sem fog jelentkezni.
Kiss Györgyné igazgatónő
szerint viszont a döntés elhamar
kodott, mind szakmailag, mind
gazdaságilag
megalapozatlan.
Mint mondta, a Gárdonyi Géza
Általános Iskolában fennállásá
nak 18 éve alatt nem végeztek
komoly felújítást, mindössze a
tetőt javították és az ablaktáblák
gumitömítését cserélték. Szerinte
ennek az iskolának a bezárásán
éves szinten kb. 10-12 millió
forintot lehetne megspórolni,
ami nem ér annyit, hogy a
gyerekeket kiszakítsák megszo
kott iskolai környezetükből
Nézetei alapján ezzel nem csak a
gárdonyis gyerekek sérülnének,
hanem a másik három általános
iskolába járó mintegy 1500 diák
is. Hiszen ők nem azonos peda
gógiai terv szerint, sőt nem is
azonos tankönyvekből tanulnak.
Kiss Györgyné sérelmezte, hogy
van olyan képviselő, aki belülről
még nem is látta az iskolát, s így
döntene ebben a fontos kérdés
ben. Megítélése szerint a döntés
előtt alapos hatásvizsgálatot kel
lene végezni mind a négy
iskolában.
A vizsgálattal JugovicsJózsef
települési képviselő is egyetér
tett. Szerinte e nélkül kár az
érzelmeket felkavarni.
Reagálásában Varga János
települési képviselő hangsúlyoz
ta, hogy még semmiféle döntés
nem született, a február 16-i kép
viselő-testületi zárt ülésen arra
kért felhatalmazást a polgármes
ter, hogy a hatásvizsgálatot meg
kezdhessék, mégpedig a Gárdo
nyi Géza Általános Iskolánál.
A válasz Kiss Györgynél nem
nyugtatta meg. Hangsúlyozta,
hogy dr. Sunyovszki Károly
polgármesterrel egyeztetve meg
fogja hívni a képviselőket az
iskolába, hogy a helyszínen tájé
koztassa őket az iskola történel
méről és pedagógiai program
járól.

Lovasi Andrea

A megyei közgyűlés elnöke bizakodó

Lázár Mózes Oroszlány jövőjéről
Lázár Mózes a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő és a Parlament Energetikai Albizottságá
nak elnöke. Ezért Őt, mint Oroszlány helyzetét ismerő, azt más településekkel összehasonlítani tudó vezető beosztású személyt
kérdeztük: hogyan látja a város jelenét és jövőjét?
- Bizakodó vagyok Oroszlányt
illetően. Egyrészt, szerintem az el
következendő néhány évben
újabb vállalkozások települ
nek majd az ipari parkba. Ezt
az állítást a jelenleg is tartó, “cél
egyenesben lévő” tárgyalásokra
alapozom. Másrészt, jó híreim
vannak a Vértesi Erőmű Rt. jövő
jét illetően. Az MVM Rt. igazga

tósága meghosszabbította a
Bánhidai Erőmű működését
2004. végéig. E nélkül a Vért is
tönkrement volna, m ert a bezá
rással járó költségeket nem tudta
volna finanszírozni. A retrofit

megvalósításának is megvan
már az alapja.
- A retrofit-pályázat hivata
los eredményhirdetése február
közepére várható. Előzetes hí
rek viszont vannak. Ezek szerint
nem a Vért, hanem a tiszaújvárosi és a budapesti erőmű nyeri
a 200 megawattnál kisebb telje
sítményű létesítmények kategó
riájában a pályázatot.
-Az tudható volt a pályázat be
adásakor is, hogy a hazai szénbá
zisú erőművek, hazai szénnel
nem versenyképesek a modern,
pl. gázos erőművekkel, és az im
port szenes erőművekkel szem
ben. Egyébként az import szenes
elképzeléseket mindig is elutasí
tottam, mert nem vagyunk egyál
talán rászorulva. Emellett azért
tudni kell, hogy a hazai szenes
ajánlatok közül a Vért-é kimagas
lóan a legjobb. De bárhogy alakul
is a pályázat sorsa, semmiképpen
nem jelenti azt, hogy nem lesz
retrofit. Lesz retrofit, csak más
megoldással. Még az idén el kell
kezdenie az MVM Rt.-nek erőmű
létesítési tervet kell készítenie,
ebben benne lesz az oroszlányi
retrofit, mindenképpen el fogom
érni. Ez nem “rózsaszín álom", ha
nem egy racionálisan működő
erőmű-bánya vertikum lesz. Az
MVM Rt.-nek most is vannak
olyan szerződései, melyek alap
ján jóval magasabb áron vásárol
ja az áramot, mint amennyiért
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majd a retrofit megvalósulása
után a Vért-tői kaphatja. A retrofittal hosszabb időn keresztül,
versenyképes áron, nagyon mini
mális környezetszennyezéssel le
het majd villamos energiát
előállítani.
Ráadásul van egy másik bizto
síték. Az MVM Rt. a rohamprivati
záció során igen komoly vagyon
vesztést szenvedett, mert kizáró
lag sajnos költségvetési érdeke
ket szolgált a villamosenergia-szektor magánosítása is. A
Vért fő tulajdonosa az MVM,
amely már további vagyonvesz
tést nemigen bír ki, tehát érdeke a
Vért hatékony működése és stabi
lizálása.

- Ön, mint a Parlament
energetikai
albizottságának
elnöke, mit tud a Vért-en
keresztül a térség jövőjéért?
- Én vezetem a Mátrai Erőmű
privatizációjának felülvizsgálat
ára alakult tényfeltáró albizottsá
got is. Azért vállaltam, m ert azt
éreztem, hogy a külföldi tulajdo
nú erőműveket az előző kormány
jobban preferálta, segítette, mint
a hazaiakat. Ezt meg kell szüntet
ni. Néhány napja volt egy parla
menti felszólalásom az Energia
Hivatal kapcsán. Világossá tet
tem, hogy nem szeretném, ha az
Energia Hivatal beletörődne a ha
zai cégek hátrányos helyzetébe a
külföldi tulajdonúakkal szemben.
Legalább azonos elbírálásban ré
szesüljenek. A hazainak is biztosí
tani kell a tőkearányos nyeresé
get, a tisztességes belső áremelési
lehetőséget. Ez vonatkozik a
Vért-re is. Ami konkrétan a
retrofitot illeti, fontosnak érzem
az emberek tájékoztatását. Ezért
kértem az MVM Rt. vezetőségét,
hogy látogassanak Oroszlányba
és adjanak információkat az itt
élőknek. A kérésre már kaptam
választ. A közeljövőben az MVM
Rt. elnökét és vezérigazgatóját
fogjuk Oroszlányban látogatáson
fogadni.

- Munkájában együttműködik-e a Vért új vezetőivel, szá
míthat-e támogatásukra?
- Feltétlenül. Én személy sze
rint örülök, hogy a Vért élére ta
pasztalt, jól képzett, de még fiatal
szakemberek kerültek. Jövőépí
téshez ők kellenek, nem pedig
“végjátékosok”. Ezek az em berek
érdekeltek abban, hogy' a cég fej
lődjön, legyen jövője, m ert sze
mélyes egzisztenciájuk, család
juk, gyermekük további sorsa
függ ettől. Aki gyermeket nevel,
annak nem mindegy a cég jelene
és jövője.
Takács Károly személyében
első ízben van oroszlányi vezérigazgatója a Vért-nek. Fontos,
mert a cég létszámának, term elé
sének és m ost már jövőjének a
súlypontja is az oroszlányi bá
nya-erőmű vertikum. Ismerem őt,
de bárki, aki ismeri, tudja, hogy
egy rendkívül becsületes, tisztes
séges ember, és nagy szakmai ta
pasztalattal, tudással rendelke
zik, hisz országosan is elismert és
ez sem mindegy. Az Energetikai
Albizottság elnökeként segíteni
fogom az ő és az igazgatók mun
káját, am ennyire tőlem telik. Et
től függetlenül sajnos számolni
kell létszámleépítéssel a cég jövő
je érdekében.
Ebben a nyugdíjazás és a kül
földi vendégmunkások leépítése
döntő lépés lesz, de ahol egy hely
re két jelentkező van, akkor el
kell dönteni, hogy ki maradjon.

-A létszámleépítés vajon egy
befog esni az Ipari Parkban az
új munkahelyek létesítésével?
- Körülbelül igen. Nagyon bí
zom benne, hogy idén, de legké
sőbb jövőre több vállalkozó is
letelepszik az Ipari Parkban. Más
kérdés, hogy nem mindig fog ta
lálkozni a munkaerő-kereslet- és
kínálat. Ezen a helyzeten átkép
zéssel lehet segíteni, a Koloman
Handler cég mintáján.

- A Vért jövője mellett talán
az egyik legg)>akoribb beszédté
ma az iskolabezárás. A gyer

meklétszám csökkenésével és a
pénzhiány okozta intézményát
szervezés tervével egyedi Orosz
lány helyzete a megyében?
- Abszolút nem. Megyei és or
szágos szinten is ezzel a problé
mával küszködnek. Kevesebben
járnak iskolába, s ha egy iskolá
bán kevesebb a diák, kevesebb a 2
állami támogatás. Az intézményi
ugyanúgy kell fűteni, ugyanúgy
kell világítani, tehát a fenntartá
si- és üzemeltetési költsége nen
csökken. Most még csak az által'’
nos iskolákról van szó. Az a ge.
ráció, ahol nagyon alacsony vol
a születésszám, 2000. után ér
majd el a középiskolás kort. Ot
majd ugyanez a helyzet áll elő
Ezért minél előbb meg kellene ál
lítani a népességfogyást. Mini
műm megállítani, de a legjobl
lenne, h a a születési mutatók el
indulnának felfelé, ha nőne
gyermekvállalási kedv. Persz
ehhez megfelelő szociális támt
gatási rendszer szükséges, amel)
nek kialakulása folyamatba
van, de pozitív hatása csak éve
múltán fog jelentkezni.

Lovast Andre

Oroszlány Város
Polgármesteri
Hivatala
PÁLYÁZATOT HIRDE
a Lakossági
Osztályon
- jegyzői hatáskörű GYÁMÜGYI
ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésén
A részletes pályázati
kiírás megtekinthető a
polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján.

Oroszlány a harmadik

Nagy a Vízmű kintlevősége
Az Észak-Dunántúli Vízmű Részvénytársaságnál hagyomány, hogy év elején
találkozóra hívják a polgármestereket, hogy beszámoljanak működésükről.
Oroszlányban február 11-én tartottak tanácskozást.

Halasy

Károly
PR
vezető
tájékoztatása szerint két célja volt a
meghívásnak: átfogó képet adni a
részvénytársaság egészét érintő
vízmű-szolgáltatási kérdésekről, az
elmúlt évi tevékenységről, illetve
megvitatni az adott települést
konkrétan érintő kérdéseket.
A Vízmű oroszlányi telep
helyének 1998-as évi működéséről
Sztruhár András üzemvezető adott
tájékoztatást. E szerint 1998-ba t 2
millió 187 ezer köbméter ivóvizet
értékesítettek, ami az előző évhez
' épest 1%-os csökkenést jelent. Az
elvezetett szennyvíz mennyisége 970
ezer köbméter volt s 546 köbméter
beszállított folyékony hulladékot
tisztítottak meg. Az üzem területén
470 csőtörést javítottak ki úgy, hogy
az ivóvízellátás zavarmentes volt. A
szennyvízhálózaton 105 dugulást há
rítottak el.
Az általános statisztikai adatok
ismertetése után az üzemvezető
kitárta "nemfizetők" problémájára.

- Negyvenkét ingatlanon haj
tottunk végre korlátozást, 450 fo
gyasztót 20 millió forint értékű
tartozással adtunk át peresítésre.
Fizetés elmaradása miatt 40 esetben
bontottunk fel mellékvízmérő-szám
lázásra vonatkozó megállapodásun
kat - tájékoztatott Sztruhár András.
Erre azért volt szükség - foly
tatta, - mert a Vízmű oroszlányi te
lephelyének kintlevősége az Rt. Mű
ködési területén az egyik legnagyobb.
Halasy Károly alátámasztotta ezt
a megállapítást.
- Cégünket illetően most már 200
millió forint feletti a kintlévőségek
összege. Oroszlány ebből a szempont
ból harmadik helyen áll az ÉDV Rt.
működési területéhez tartozó váro
sok között
Halasy Károly szerint ilyen
nagyságú kintlevőség veszélyeztet
heti a vízmű-szolgáltatást, mert - mint
mondta, - ma már csak a befizetett vízés csatornadíjakból lehet biztosítani
azt a pénzügyi fedezetet, ami szüksé
ges a szolgáltatáshoz.
L.A.

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
vezetői munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
Lakossági Osztályon
igazgatásszervezői vagy állam- ésjogtudomány doktori képesítés
Művelődési Osztályon
közgazdaságtudományi egyetemi, tudományegyetem állam-ésjogtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi karán szer
zett egyetemi, főiskolai végzettség
Szervezési Osztályon
felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség
és igazgatási-rendszerszervezői szakképesítés
Városfenntartási Osztályon
műszaki szakmacsoportfelsőoktatási intézményeiben szerzett egye
temi, főiskolai végzettség
Valamennyi munkakör betölté
sének további feltételei:
legalább négyévi közigazgatási
gyakorlat;
érvényes erkölcsi bizonyítvány;
szakmai önéletrajz;
oklevélmásolatok(ok);
vezetői gyakorlat, számítástech
nikai ismeretek az álláshelyek
betöltésénél előnyt jelentenek.
Pályázati határidő: a Belügyi
Közlönyben való megjelenést kö
vető 15. nap.

A munkaköröket 1999- év április
hó 1. napjától lehet betölteni.
Bérezés megegyezés szerint, illet
ve a hatályos jogszabályok alap
ján.
A pályázatokat Oroszlány város
jegyzőjéhez (2841 Oroszlány, Pf.:
9) címezve kell benyújtani.
Apályázatok elbírálásának határ
ideje:
1999- év március hó 31. napja

Oroszlányban magasabb a munkanélküliség a megyei átlagnál
Oroszlányban - a statisztika szerint - csökkent a munkanélküliség. 1998.
decemberében 12%-kal kevesebb állástalan embert tartottak nyilván, a
megelőző év azonos időszakához képest. Amunkanélküliségi ráta viszont még
így is magasabb a megyeinél.
Oroszlányban 1997 decemberében
1462 állástalan embert tartottak
nyilván. Ez 176-tal, tehát 12%-kal
csökkent egy év alatt Ennek ellenére
a jelenlegi 10,4%-os munkanélküli
ségi ráta magasabb a megyeinél,
0,9%-kal. A térségben csak Tata “elő
zi meg” Oroszlányt a nyilvántartott
munkanélküliek tekintetében.
A legtöbb állásnélküli az általá
nos iskolai (36,9%) és a szakmunkásképzői végzettséggel rendelkezők
(36,9%) közül kerül ki. Őket követik
az érettségizettek (szakközépiskolai
9,2%, gimnáziumi 7,9%), majd azok,
akik nem végezték el a 8 általánost
(7,6%). A sort a felsőfokú végzettsé
gűek zárják (1,5%). Afőiskolán vagy
egyetemen diplomát szerzett mun
kanélküliek között pedagógusok,
építészmérnökök, vegyészek van
nak.
A munkanélküliek 31%-a tartós
munkanélküli, azaz több, mint egy
éve szerepel a nyilvántartásban. A
munkanélküliek 5,3%-a (68 fő) pá
lyakezdő. A regisztrált munkanélkü
liek aránya közel azonos: 50,3% nő,

49,7% férfi. Szervezett tanfolyamo
kon 182-en vettek részt.
1998-ban közmunkában foglal
koztatottak száma 93 fő volt.
Munkahelyteremtő beruházás tá
mogatására kiírt pályázaton 2 munkál
tató nyert támogatást, foglalkozta
tottak száma: 8 fő. Önfoglalkoztatóvá
válás támogatásában pályázat alapján
8-an részesültek. A munkába járással
kapcsolatos helyközi utazás támogatá
sában 12 munkáltató és 15 munkavál
laló részesült.
Foglalkoztatási támogatásra 36
millió 958 ezer forintot fordítottak
1998-ban. Az idei támogatásokra 46
millió 542 ezer forint áll rendelkezés
re, melyből az elmúlt évben megítélt
támogatások áthúzódó hatása miatt
29 millió 181 ezer forint szabad keret
van.
Tavaly 920-an nyújtottak be mun
kanélküli járadék iránti kérelmet, az
igényt 882 esetben hagyta jóvá a Köz
pont. 1998-ban a Munkaügyi Központ
530 személyt juttatott munkához. Kö
zülük sokan Tatabányán, Pusztavá
mon, Móron vagy Székesfehérváron
kaptak állást.

Horgászok közgyűlése
Az Oroszlányi Horgászegyesület alapszabálya szerint 5 évenként tartanak tiszt
újító közgyűlést. Ezt követően 3 év múlva pedig azért találkozik a vezetőség a
horgászokkal, hogy beszámoljon a végzett munka eredményéről és azokról a
változásokról, melyekről körlevélben nem tudták értesíteni az egyesületi tago
kat. A soros közgyűlés február 14-én volt a Műszaki Középiskolában.
A közgyűlésen Ricftter János, az
egyesület elnöke két változásra hívta
fel a figyelmet. Néhány hónappal ez
előtt megszületett az új halászati tör
vény, mely konkrétan meghatározza
a horgászegyesületek feladatát és
szabályozza a halfogás módját. A tör
vény megalkotásával egyidejűleg az
okmányokban is változás történt.
Egy 5 évre szóló állami horgászenge
délyt adtak ki, melyet évente bélyeg
gel kell érvényesíteni. Idén ezt
többen elmulasztották, megnehezít
ve ezzel a tagújítás folyamatát mondta. A befizetésénél is gondok
voltak. Többen úgy szerettek volna
január elején halat fogni, hogy csak

december végén fizettek tagdíjat, s így
nem kapták meg az engedélyt a kívánt
időre. A hasonló esetek elkerülése vé
gett Richter János kérte a jelenlévő
ket, hogy jobban ügyeljenek a fizetés
módjára, majd emlékeztetett a horgá
szati vizsgára.
- Bevezették, hogy állami vizsgát
kell tenni minden horgásznak. Ezt a
megyei halászati felügyelő bonyolítja
le, fejenként 500 forintért - tájékozta
tott az elnök.
Bíró Aladár titkár sajnálattal közölte,
hogy az elmúlt években növekedett a
hallopások és a napijegyesek szabálysértésének száma.

LA.
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Városunk képviselő-testülete 1999. február 23-án tárgyalja az ez évi
költségvetést, melyben az alábbi főbb adatok szerepelnek:

Bevételek (ezer forintban)
Összesen: 2.579.009 E Ft.

Játékok. A jándékok.
1999. évi n a p tá ra k 3 0% k edvezm énnyel,
am íg a készlet tart.

725766

Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk, számológépek.

Intézményi bevételek

286778

Folyószámla hitelfelvétel

60000

Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók,
ceruzák és még ami a suliba kell.

SZIA

212603

Központi támogatások

51243

Céltámogatás

64905

Normatív állami támogatás

Igazolványkép 3 p erc alatt. _____________

XPRESS

Gépjárműadó

18000

Építményadó

66898

Kommunális adó

8890

Iparűzési adó

179607

Hivatali bevételek

1016677

5.sz Isk. Átvett pénzeszköz

6735

Pedagógiai Szakszóig Átvett pénzeszköz

5677

Szlovák Kiscbs. Önkortn.

600

Cigány Kisebs. Önkorul.

370

1998. évi számlahiányból megtérülés

129655

Oroszlány Város Önkormány
zata pályázatot hirdet a káp
talanfüredi gyermek-és ifjúsá
gi tábor 2000. január 1-jétől 5
év időtartamra szóló bérleti
szerződés keretében történő
üzemeltetésére. A pályázatot
1999- április 15-én 12 óráig
kell „Káptalanfüred” jeligével
ellátva leadni a polgármesteri
hivatal titkárságán. Apályázat
teljes szövege megtekinthető
a polgármesteri hivatal hirde
tőtábláján.
A részletes pályázati
anyag 4.000,- Ft + ÁFA áron a
polgármesteri liivatal infor
mációs irodájában megvá
sárolható. Az ingatlan meg
tekintését előzetes egyez
tetés szerint biztosítjuk.

Kiadások (ezer forintban)
Összesen: 2.579-009 EFt.
Hivatali működési kiadások

601018

Szlovák Kisebs. Önkorm.

1130

Cigány Kisebs. Önkorm.

900

Intézményi kiadások

1052190

Adósságszolgálat

163813

Beruházási és felhalmozási kiadások

575745

Felújítási kiadások

1510

Céltartalékok

26208

Általános tartalék

20000

1998. évi kifizetetlen számla hiány

136495

^

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

Vallási ünnepek

Római katolikus:
22:, Szent Péter apostol szék
foglalása! 24., Szent Mátyás
apostol

Ortodox:
21„ Vajhagyó vasárnap
Protestáns:
Unitárius:

28., Húsvétra i előkészítő 1,
vasárnap .<•'
! . ...

Jeles napok:
24., Mátyásnapja:lia jeget ta
lál: töri, há nem. csinál.
•

-_ = = = =

T Ó R P N ^ T A X I.: 3 6 1 - 7 D D

Intézmények tervezett költségvetése ezer forintban
Intézmény
Szociális szolgálat
Bölcsődei szolgálat

Állami
Működési
Sajál
kiadás
normatíva bévé lel
56998

47104

9751

Önkormány
Gyerekek
zati
száma
kiegészítés
143

LTBITINA

K R Ó N IK Á S
Közéleti-családi lap

__

52171

12439

12908

26824

55+11

Gárdonyi G. Ált. Isk. ** 70433

45910

4171

20352

478

Bakfark Zeneiskola ** 37008

16740

1140

19128

260+100

20318

601

Ságvári E. Ált. Isk.

88002

61213

6471

Arany J. Ált. Isk.

74597

42431

4293

27873

435

József A. Ált. Isk.

74775

47121

5183

22471

487

Oroszlány ovodái

147366

79097

20366

47903

873

Lengyel |. Gimn.

70577

56776

12855

946

445
470
?

Eötvös L. Műszaki.

91894

59961

30484

1449

MKK

52726

14273

13715

24738

5. Sz. Áll. Isk.

48557

35087

4032

9438

141

Pedagógiai Szakszóig.

11353

0

0

11353

—

Forrás: Képviselő-testületi előterjesztés.
** A Bakfark B. Zeneiskola közüzemi díjait évek óta a Gárdonyi G. Ált. Isk. fizeti,
így a két iskola valós költsége +- kb. 2,2 millió forinttal eltér a táblázatban közöltektől. (A felelős szerk.)
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“A testület ki fogja mondani, hogy egy iskolát be kell zárni”

I s k o la b e z á r á s : A ra n y , J ó z s e f, G á rd o n y i?
A Krónikás előző számában “Eggyel kevesebb iskola” címmel beszá
moltunk arról, hogy a február 16-i testületi ülés után a képviselők tit
kos szavazáson véleményt nyilvánítottak az iskolabezárásról. 10-en a
Gárdonyi Géza, 4-en pedig az Arany János Általános Iskolára voksol
tak. Ugyan a február 17-i humánpolitikai bizottsági ülésen VargaJá
nos képviselő hangsúlyozta, hogy döntés nem született, Kiss
György-né, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatónője reagálásá
ban elmondta, hogy dr. Sunyovszki Károly polgármesterrel egyeztet
ve meghívja a képviselőket az iskolába, hogy a helyszínen tájé
koztassa őket pedagógiai programjukról. Ameghívás rendkívüli szü
lői értekezletre szólt, február 22-én.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola au
lájában már jóval a szülői értekezlet
jelzett időpontja (17 óra) előtt nem
volt szabad ülőhely. Végig a folyosón
szülők és pedagógusok gyülekeztek.
Az emeleti galérián diákok könyököl
tek. Legalább hatszáz ember. Vártak.
Vártak biztatást, hogy a híreszteléssel
ellentétben mégsem ezt az iskolát
zárják be. Néhányan azt is feltételez
ték, hogy “múló” gondolatról, elkép
zelésről van szó, s megmenthető
mind a négy általános iskola. A racio
nalistábbak szópárbajra készen, ér
vekkel érkeztek.
Kiss Györgyné arra kért minden
résztvevőt, hogy indulataikat fékez
ve fejtsék ki véleményüket, s tegyék
fel kérdéseiket a jelen lévő polgármesternek, alpolgármesternek és 11
települési képviselőnek. Elsőként
maga az igazgatónő foglalta össze,
amit a bezárásról tudni kell és érde
mes - az iskola szemszögéből.
- Két hete röppent fel először a hír,
hogy a város anyagi helyzete miatt
meg kell szüntetni egy általános isko
lát. Ez érinti az összes, alapfokú okta
tási intézménybe járó, kb. 2.000
diákot, akik különböző pedagógiai
programok szerint tanulnak - vélte,
majd hozzátette: igaz, hogy tudomása
szerint csak informális megbeszélé
sen alkottak véleményt a képviselők,
de ez nem változtat azon a tényen,
hogy többségében a Gárdonyit jelöl
ték meg felesleges iskolaként. Apeda
gógusok úgy gondolták, hogy a
véleményalkotást is alapos hatásvizs
gálat előzi majd meg. Ők "átestek vol
na a rostán” - fogalmazott.

Kiss Györgyné ezt a feltevést szá
mokkal is igazolta. Míg a városban
csökken a gyermekvállalási kedv, a
Gárdonyi létszáma nő. 1993-ban
445-en, jelenleg 469-en tanulnak ott.
Emellett ez a város második legol
csóbb iskolája. Egy gyermek tanulása
az önkormányzatnak évente 43.300
forintba kerül Ez az épületben műkö
dő Zeneiskola közüzemi díjait is tar
talmazza. Enélkül az összeg 41.400
forintra csökken. A Ságvári Endre Ál
talános Iskola tanulónként 32.700 fo
rint önkormányzati kiegészítést kap,
a József Attila Általános Iskola 46.400
forintot, az Arany János Általános Is
kola pedig 67.000 forintot. Épp ezért
nem érti az igazgatónő, hogy miért rá
juk esett a választás a véleménynyil
vánításkor?
Az elhangzottakra dr. Sunyovszki
Károly reagált. A polgármester elő
ször általánosságban beszélt az érin
tett intézményekről. Ő is számokkal
támasztotta alá érveit. 1981/82-ben a
város általános iskoláiban összesen
2850 gyermek tanult. Az idei tanévre
1989-en iratkoztak be. 2004/05-ben
várhatóan 1878 általános iskolás lesz
Oroszlányban. Tehát nem azért kell
bezárni iskolát, mert annyira rossz a
város pénzügyi helyzete, hanem
azért, mert az adatok egy iskolányi ka
pacitásfelesleget mutatnak. “Amenynyiben az éves születésszám a jelenle
gi 200 körül stabilizálódik, vagy az alá
csökken, 8-10 éven belül újabb általá
nos iskolát kell bezárni”. Nem az Ipa

ri Park építésére és nem az utakra
kell a bezárás esetén megmaradó
pénz, hanem az alapfokú oktatásfej
lesztéséhez-hangsúlyozta.

Lazók Zoltán, a pénzügyi bizott
ság elnöke hozzátette: közoktatásra
évente 400 millió forintot fordít a vá
ros. Ebből 260 millió az állami támo
gatás, 140 millió forint az önkor
mányzati kiegészítés. Ez az arány vál
tozni fog, hiszen az állami támogatás
a gyermekszámtól függ. Lazók Zoltán
egyetértett a szülőkkel abban, hogy
ez nem népszerű dolog, de - mint
mondta - a számok könyörtelenek.
Épp ezért valószínű, - vette át a szót
a polgármester - hogy a testület ki fog
ja mondani: egy iskolát zárjanak be.
- Fogadjuk el azt a tényt, hogy csök
kent a születések száma, kevesebb az
iskoláskorú, mint néhány évvel ez
előtt - szólt hozzá egy szülő. - Itt, a
Gárdonyiban nőtt a létszám, ebből
következik, hogy más iskolában csök
kent - érvelt, s arra kérte a képviselő
ket, a döntésnél ezt a tényt is vegyék
figyelembe.
Egy másik szülő arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy a Gárdonyi Géza Álta
lános Iskola viszonylag fiatal város
részben épült, ahol sok gyermek él.
A polgármester válaszában utalt
arra, hogy hasonló érveket minden
iskolában tudnak mondani, épp ezért
szerinte a gárdonyis szülői értekezle
tet még három követi majd. Ennek el
lenére biztos abban, hogy lesz egy
olyan iskola, melyet nem lehet meg
menteni.
A döntést felszólalásában ellenez
te az a pedagógus is, akinek 3 gyerme
ke tanul(t) a Gárdonyiban.
- Nem szűk, zsúfolt tantermekben
kell idomítani a gyerekeket, hanem
tágas, világos és virágos épületben
nevelni őket - magyarázta.
A pedagógus hozzászólásával ér
tett egyet Balogh György képviselő

is. Szerinte egy iskolát akkor kell be
zárni, ha “elfogynak” a gyerekek, vagy
ha az épület életveszélyessé válik.
A számok tükrében egyértelmű,
hogy a gyereklétszám a Gárdonyiban
nem lehet ok a megszüntetésre, s Kiss
Györgyné értékelése alapján az élet
veszélyesség sem kerülhet szóba. El
mondta, hogy szakembereket kért az
épület megvizsgálására. írásbeli véle
ményük alapján az iskola még száz
évig rendeltetésszerű használatra al
kalmas. Az ő, a tantestület és a szülők
érvei ellenére tart attól, hogy a kiala
kult helyzetben nem fognak első osz
tályosok iratkozni az iskolába. Az
igazgatónőnek március 7-én a leendő
elsősök szüleinek kellene bemutatnia
az iskolát és a pedagógiai programot.
De vajon a híresztelések után ki jele
nik majd meg rajta kívül az aulában,
tájékoztatásra várva, egy hét múlva? tette fel a kérdést s egyúttal egy kérést
a polgármester felé: halasszák el az ál
talános iskolai beiratkozásokat meg
előző szülői értekezletek és iskolai
bemutatkozások időpontját, amíg
nincs döntés arról, hogy melyik isko
lát zárják be.
Dr. Sunyovszki Károly elmondta,
hogy a jogszabályban meghatározott
időpontig eleget lehet tenni a kérés
nek. Egyébként a testület valószínűleg
március 23-án dönt arról, hogy melyik
iskolában szűnik meg az oktatás.
A döntésig Kiss Györgyné aláíráso
kat gyűjt. A tantestület és a szülők így
tiltakoznak iskolájuk lehetséges bezárásaellen.
lovasiAndrea
A képviselők a február 23-i testületi
ülésen döntöttek arról, hogy szeptem
berben a jelenlegi 4 helyett 3 iskolá
ban kezdődik meg az oktatás.

(A szerk.)

Az általános iskolások számának alakulása Oroszlányban
1981/82
2850fő
1988/89
2587fő
1993/94
2202fő
1998/99
1989fő
2001/02
2022fő
2004/05
1878fő
intézményi kapacitás kb.

elsősök számának változása
310 fő
261 fő
247 fő
239 fő
171 fő
3000 fő

Afenti adatok legalább egy általános iskolányi (700-800 fő) kapacitásfelesleget
bizonyítanak. Amennyiben az éves születésszám a jelenlegi 200 körül stabilizá
lódik, vagy az alácsökken, 8-10 éven belül újabb általános iskolát kell bezárni.

Erőműtender és létszámleépítés

Költségvetés és iskolabezárás

Döntött a testület

Takács Károly:

“Nálunk jóvalkisebb létszámmal működő cégekkelversenyzőnk”
- Február 17-én az egyik
országos napilapban “Elhibázott
prognózisok" címmel megjelent
egy cikk, mely arról szól, hogy
“mindössze 700 megawatton
osztozhatnak a napokban lezá
rult ei'őmű-építési tender nyer
tesei. Ez töredéke annak a 4000
megawattos igénynek, amelyet
1995-ben, az energetikai priva
tizáció indulásakor prognoszti
záltak. " Ez azt jelenti, hogy hi
vatalos eredményt hirdettek a
kapacitás- és retrofitpályázattal
kapcsolatban?

-A retrofittalésaz MVM Rt.erőműkapacitás-pályázatával kapcso
latbanvalóbanmegjelentekújság
cikkek,annak ellenére,hogy hiva
talos döntés nem született. Elég
szerencsétlen,hogy kiszivárogtat
takolyan híreketis,melyeket időközben már meg iscáfoltak. Ezért
óva intenék mindenkit, hogy el
mélyülés nélkül alkosson véle
ményt az újságcikkek alapján.
Annyi bizonyos, hogy amint akor
mánydöntés megszületik-valószí
nűleg február 26-án-, az ered
ményről értesítenek bennünket.
Errevárunk, de nem tétlenül.Tár
saságunk egy pillanatigsem hagy
ta abba a retrofittal kapcsolatos
munkát. Ács Imre projekt igazga
tó-helyettesésazegészcégvezetés
azon dolgozik,hogyelutasításese
tén más, megfelelő ajánlati árak
kal tovább éljen az erőmű-bánya
társaság.
- Ön, mint a Vért vezérigaz
gatója stúdióbeszélgetésre ka
pott meghívást az Oroszlányi Te
levízióba március l-jére. Kik
lesznek még a vendégek, kik tá
jékoztatják majd a lakosságot a
pályázat eredményéről, a ter
vekről?
-A stúdióbeszélgetésre dr. Vi
rág Miklós, az MVM Rt. elnöke,
Holló Vilmos a Vértesi Erőmű Rt.
elnöke,Bakács István, azMVM Rt.
vezérigazgatója és Lázár Mózes

országgyűlési képviselő, a Parla
ment energetikai albizottságának
elnöke kapottmeghívást.
- Tehát a kapacitás- és ret-

rofitpályázatról konkrétumot
még nem lehet mondani. A
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dolgozókat legalább ennyire
érintő és foglalkoztató létszámleépítésről jelen pillanatban
milyen információval tud szol
gálni? A Krónikásnak adott
januári nyilatkozata óta tör
téntek-e lépések ezzel kapcso
latban?

- Az átszervezés egyik lényegi
eleme,hogy tartalékokkerüljenek
feltárásra. Ez vonatkozik bértö
megre, egyéb költségekre és a tár
saság működési hatékonyságára
is.Mint arra korábban isutaltam,
egyelőre nem a földalatti és az
üzemeltetési területet célozzuk
meg. Az a lényege az SZMSZ átala
kulásnak, hogy a divízióban levő
műszaki-gazdasági irányítási stáb
összevonásra kerül. A bányászati
és a gazdasági igazgatóságon ala
kultki alegnagyobb létszámfeles
leg. Felülről lefelé történik az
átvilágítás. Ez a 720 fős műszaki-gazdasági-irányítási kört érinti.
Az elképzelések szerint legalább
243 fővelleszkevesebb aVértdol
gozóinak száma. Ennek kb. a fele
természetes létszámcsökkenés
lesz. Akiket érint, azokkal szemé
lyesen szeretnénk elbeszélgetni,
és humánusan, megfelelő anyagi
juttatással elválni. Átgondoltan
akarjuk ezeket a kérdéseket ren
dezni. A hivatalos szabályokat be
tartva, pontosan tájékoztatjuk az
érdekképviseletet és az üzemi ta
nácsot, hogy mit és milyen ütem
ben tervezünk.
Már folyik a részletes felmérés,
azigazgatóságfebruár24-én dönt.
Ezután a létszámbizottság elkészí
ti az ezzel kapcsolatos dokumen
tumokat, és néhány napon belülvárhatóan március elejétől- meg
kezdi az eljárást. Ezeket a fájdal
mas személyi lépéseket minél
előbb meg kell tenni, mert a bi
zonytalanság iskáros. Nagyon há
látlan feladat, de nem lehet meg
kerülni. Tudomásul kell venni,
hogy nálunk jóvalkisebb létszám
mal működő cégekkel verseny
zünk. Ha nem teszünk lépéseket a
létszámcsökkentésre, azzal az
egész cég jövőjétkockáztatjuk.
Lovasi Andrea

Oroszlány Város Képviselő-testülete
február 23-án elfogadta az 1999- évi
költségvetést.
Szintén a keddi testületi ülésen dön
töttek a képviselők arról, hogy ez év
szeptemberétől Oroszlányban eggyel
kevesebb általánosiskolában kezdődik
meg azoktatás.A témával kapcsolatban
egy módosító javaslat érkezett.
Hartmann József képviselő, a Ságvári
Endre ÁltalánosIskolaigazgatójakérte,
hogya7. §4-esbekezdésétmódosítsák.

Ez akövetkezőkettartalmazza:
“A képviselő-testület a költségvetési
források gyarapítása céljából elrendeli
(4) azintézményhálózat kapacitásának
gyereklétszámhozvalóigazítását:
- óvoda épület felszabadítás 1999.
szeptember 1-ig
-egyáltalánosiskolabezárását 1999szeptember 1-ig.
A javaslat szerint az intézményháló
zat kapacitását vizsgálat után igazít
jákagyereklétszámhoz. A módosítást a
testületelfogadta,

Igazgatósági ülés a Vért-nél
A Vértesi Erőmű Rt. február 24-i igazgatósági ülésén 6 napirendi
pontot tárgyaltak az igazgatósági és a felügyelő-bizottsági tagok.
Erről TakácsKároly vezérigazgató adott tájékoztatást lapunknak.
-Az igazgatósági ülés első napirendi
pontjának előterjesztőjeként beszá
moltam a társaság 1998. évi műsza
ki-gazdasági eredményeiről. A Vért kö
zelegymilliárdforintos plusszal zárt.A
különböző nyereségcsökkentő tételek
levonásaután 585 millióforintos pozi
tíveredmény alakultki.Ahhoz képest,
hogy a korábbi években acég vesztesé
ges volt, az 1998-as év sikeresnek te
kinthető.
A továbbieredményes működés kap
csán többször szóba került a szerke
zet-átalakítás,melynek az a célja, hogy
a társaság versenyképes legyen. A má
sodik napirendi pont ezzela kérdéssel,
a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításával foglalkozott. Szó voltaz
osztályszintű szervezetekről, hatáskö
rökről, jogosítványokról és a létszámcsökkentés kereteiről, elvi módjairól.
Látható,hogy aleépítéshezkapcsolódó
járulékosköltségekegyidőutánmegté
rülnek, pozitív eredményt hoznak
majd. Ezért az igazgatóság kötelezővé
tette, hogy egy meghatározott ered
ményszint tartása mellett tárjon fel
minden lehetséges létszámtartalékot.
Az igazgatósági ülésnek fontos része
voltaz 1999- éviüzletitervelőzetestár-

gyalásais.Részletesenelemeztük,hogy
a jelenlegi helyzetben (4%-os termelői
áremelés, kötelező 13,3 átlagkereset
növekedés) milyen lépéseket kell ten
ni,hogy atársaságelkerüljeazadósságspirált. A szigorú intézkedések közé
tartozik egyrészt a létszámleépítés,
másrészt az,hogy a cég átmeneti ideig
visszafogjaa felújítási-beruházási kere
teit.
Pozitívumként értékelhető a - szin
tén napirendre kerülő - Bánhidai Erő
mű további működése. Élettartamát
3+1 évre meghosszabbította az MVM
Rt.,2001-2004. között.
Február 24-én megvitattuk az alapít
ványi támogatásokról szóló előterjesz
tést is. Erre a célra 24 millió forintot
hagyott jóváatársaság.A támogatás az
alapítványok továbbműködése végett
jelentős.
Mindemellett nagyon lényeges volt
az igazgatósági ülésen tárgyalni az
1998. évetlezáróévesközgyűlésről. Er
re április 28-án kerül sor a Vért orosz
lányi telephelyén. Jelentős esemény
lesz,hiszen azéves közgyűlés atulajdo
nosok legfelsőbbfóruma.
Lovasi Andrea

Lapzártakor érkezett!

EREDMÉNYHIRDETÉS AZ MYM RT. BEN
Az MVM Rt. 97/1. és 97/2. erőműi
kapacitás-pályázatának eredményhir
detésétfebruár 26-án délelőtt9 órakor
tartották a Magyar Villamos Művek Rt.
budapesti székházában. 97/1. kategó
riában két pályázat: az AES Tiszai Erő
mű 190 MW-os gázturbinás blokkjaésa

Budapesti Erőmű kispesti 170 MW-os
gázturbinás blokkjanyert.
A pályázatokról semmilyen írott érté
kelést nem adtak ki -tájékoztatott Ta
kács Károly vezérigazgató, s megerő
sítette: aVértesi Erőmű Rt. tovább dol
gozik a retrofit elfogadtatása érdeké
ben.

Hóháború és szócsata a Z+ stábjával
Hócsata- ezt a címet is lehetne adni a Z+, a magyar zenei TV-csatorna egyik forgatásának. A1+ stábja február 16-án
járt Oroszlányban, de nem sokáig pazarolták itt idejüket. Alig negyed órát tartózkodtak a városban, s továbbálltak. Munkájukat ugyanis megakadályozta egy 15-20 fős csoport, mely hógolyózáport zúdított a négy tévésre.

“Megálló, a Z+ kívánságműsora’’ - így
jelentkezik be Balázs, a zenei csator
na egyik műsorvezetője hétköznapo
kon, délután öt órakor. A Megálló
min den alkalommal más helyszínről
közvetít. Február 16 -án az oroszlányi
ak kérhettek és küldhették volna
videoklipeket ebben a műsorban. A
Z+- stábja kora délután érkezett a Mű
velődési Központ előtti térre. Foga
dásukra kb. 200 fős tömeg gyűlt
össze. De a négy fiatalért nem min
denki rajongott. Egy fiatalokból álló
15-20 fős csoport hógolyózáporral
várta a stábot. Balázs, telefonon
adott interjújában így elevenítette fel
a történteket:

- Iszonyatos hógolyókat vágtak hoz
zánk. Ez nem egy baráti hócsata volt,
hanem rendesen "megküldték” min
ket. Próbáltunk szót érteni velük, de
nem sikerült. Továbbra is folyamato
san dobáltak. Ennek ellenére készí
tettünk két interjút, de miután a
kamerát is eltalálták, úgy döntöt
tünk, hazajövünk és Pesten folytatjuk
a forgatást.
Az összetűzés ellenére Balázs még
sem von le messzemenő következte
téseket a helyi lakosokról. Mint
mondta, ő csak azokra a fiatalokra
dühös, akik megakadályozták őket
munkájuk végzésében.
- Szerintem nagy hiba lenne, ha ál
talánosítanék. Mert arról a 200 em-

bérről, aki kijött a térre, megtisztelt
bennünket jelenlétével, azokról nem
szabad semmi rosszat mondani. Véle
ményem csak arról a kb. 20 “iszonya
tosan menő srácról” van, akik úgy
érezték, hogy attól “jó fejek”, hogy
minket dobálnak. De lehet, hogy az ő
jellemzésük nem tűrné a nyomdafes
téket. Inkább csak nagyon diplomati
kusan elnézést kérek azoktól az
oroszlányiaktól, akik jó szándékkal
sétáltak el a térre.
Balázs hasonló incidens miatt még
soha nem kért elnézést, ugyanis stáb
jával még soha nem történt meg,
hogy elzavarják őket a helyszínről.
Oroszlány az első hely, ahonnan mű
sor nélkül tértek haza.
LA.

Önkormányzati klub alakult
A Kistérségi Önkormányzati Klub alakuló ülését Oroszlányban tartotta február 15-én. A Művelődési Köz
pontban a környező települések önkormányzatának tagjai vettek részt.
Az ülésen Szabolcs András, az
MKK igazgatója köszöntötte a megje
lenteket: Oroszlány, Bököd, Somló,
Dad, Császár és Szákszend polgármestereit és települési képviselőit.
Majd felkérésére dr. Sunyovszki Ká
roly nyitotta meg a rendezvényt.
Oroszlány város polgármestere
hangsúlyozta a szomszédos települé
sekkel való összefogás fontosságát.
Mint mondta, világosan látszik, hogy
az egy régión belül működő önkoriminyzatok hasonló problémákkal
küzdenek. Ezért szorgalmazta, hogy

az azonos nehézségekkel együtt
nézzenek szembe, együtt próbálják
azokat leküzdeni.
A települések egyik közös problé
mája a társadalmi összefogás hiánya vélte Kemény Bertalan. A Falufej
lesztési Társaság elnöke ezért az ér
zelmi kötődés, a hagyományőrzés és
a hazaszeretet fontosságáról tartott
előadást. - Nincs összetartás, mert az
emberek nem bíznak egymásban.
Egy atomjaira széthullt társadalom
ban nehezen indul el egy újraintegrá
lódó folyamat és e nélkül a gazdaság

sem fog helyreállni. Tehát meg kell
fordítani a kérdést. Nem pénz kell ah
hoz, hogy jól éljünk, hanem kultúra
kell ahhoz, hogy pénzt tudjunk sze
rezni - vélte az előadó.
Ezzel a gondolattal a résztvevők is
egyetértettek, s a további együttmű
ködés reményében megbeszélték:
egy hónap múlva ismét találkoznak.
A március 22-i ülés témája a Teleház
lesz, vagyis információs központ lét
rehozása a községekben.

Farsangi felvonulás - helyett bál Oroszlányban
Farsangi karnevált szervezett a Bányász Klub Alapítvány február 21-re.A felvonulás hirdetett időpontjában
a város utcái mégis a megszokott vasárnap délutáni csendbe burkolóztak.
Program szerint a maskarásoknak
délután fél négytől kellett volna gyü
lekezniük a Bányász Klub előtt. Vé
gigvonultak volna a Rákóczi Ferenc
úton, s a Dózsa György út keresztező
désénél visszafordulva a Fő tér felé
vették volna az irányt. Az elképzelé
sek szerint a jelmezeseket a Bányász
Koncert Fúvószenekar és a mazsorettek kísérték volna a farsangolás
helyszínére, a Fő térre. De programszervező tervez, Isten végez. Az utcai
felvonulás a rossz idő miatt elrna-

radt. Helyette bált rendeztek a Bá
nyász Klubban, ahol a jelmezeseken
kívül körülbelül százan gyűltek
össze.
A kérdésre, hogy a programmódo
sításban szerepet játszott-e, hogy
összesen csupán 11 gyermek és 1-4
felnőtt öltött jelmezt, Molnár Ferenc
nemmel válaszolt.
- Nem a szám a lényeg. Ha ketten
öltöztek volna be, és jó az idő, nem
lett volna akadálya a felvonulásnak.
Nem a rossz oldalát kell ennek a

programnak nézni. Itt van néhány
“őrült” ember, aki szeretne egy picit
másnak tetszeni, mint amilyen a va
lóságban. Egy kicsit mókázunk, egy
kicsit kacagunk velük, erről van szó.
A jó hangulatról maguk a jelmeze
sek gondoskodtak. A nyitótáncot az
öttagú “bányászbrigád” vezetője, Tö
rök Tamás és a 70 éves, pólyás babá
nak öltözött Vörös Ferencné együtt
ropta.

Űj helyen az
orvosi ügyelet
Március 1-jétől a Szakorvosi Ren
delőintézetet kell keresnie, aki
nek éjszaka sürgős orvosi
ellátásra van szüksége. Ugyanis
az egészségügy tavaly megkez
dett szerkezet-átalakításának
utolsó lépéseként az ügyelet el
költözött a Gyógyházból.
A rendelőintézet északnyugati
szárnyának földszintjén kapott új he
lyet az orvosi ügyelet. ARákóczi üt fe
lől, külön bejáraton át lehet
megközelíteni március 1-jétől. A köl
tözésnek több oka van. Dr. Málics
István igazgató főorvos megítélése
szerint Oroszlány lakosságának na
gyobb része örömmel fogadja majd,
hogy az ügyelet a város centrumában
helyezkedik el. De a döntésnél pénz
ügyi kérdések is szerepet játszottak.
- A Gyógyház gazdaságosabb mű
ködésének előfeltétele volt, hogy on
nan elköltözzön az *ügyelet. így
ezentúl fitness vagy egyéb, részben
vállalkozási alapon működő progra
mokat is lehet az épületben szervez
ni, működtetni. A Szakorvosi Ren
delőintézetben az orvosi szoba és a
váróterem kialakítása 821 ezer fo
rintba került, melyet a Szakrendelő
Intézet saját forrásaiból fedezett.
A helyszín tehát új, az ügyeleti
rend a régi. A háziorvosi ügyelet hét
köznaponként 17 órától reggel 7 órá
ig tart, hétvégén és ünnepnapon 24
órás az ellátás. A telefonszám sem
változott. Segítségkérésért továbbra
is a360-76l-etkell tárcsázni.

NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
OROSZLÁNY
Nyomtatványok, levélpapírok,
borítékok nyomtatása.
Termék- és cégismertetők
egy vagy több színnel, illetve
color kivitelben.
Tervezéstől a kész kiadványig
vállaljuk nyomdai
megrendelésének elkészítését,
akár ofszet vagy öntapadó, akár
önindigós papírra is.
Könyvkötészetünk régi vagy új
könyvelt, folyóiratait, iratait be-,
illetve átköti.
Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
3 2 8 4 0 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.
S 361-122/25-71,06-20-97-88-381,
06-3091-11 545
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet közérdekű társadalmi célok megvalósítását
szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére és sportcélok
megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére.
A közérdekű célok megvalósítása érdekében pályázhat minden,
tevékenységét Oroszlányban kifejtő társadalmi szervezet,
egyesület, alapítvány.
A sportcélok megvalósítása érdekében pályázhat minden,
tevékenységét Oroszlányban kifejtő sportszervezet, sportegyesület.
A pályázatokra felosztható költségvetési összeg:
közérdekű célokra:
3-000.000,-Ft
sportcélokra:
4.000.000,-Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó szervezet nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és címét,
- a szervezet tevékenységéről szóló rövid tájékoztatót,
- a megvalósítandó célok megjelölését, amelyhez a támogatást kérik,
- részletes költségvetést a pályázott összeg tervezett felhasználásáról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 1999- március 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 1999. március 23.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal címére
(2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. Pf.: 9-) kell eljuttatni
„Társadalmi célú pályázat” és “Sportcélú pályázat” megjelöléssel.

Figyelem!
A pályázat elbírálásánál kizáró ok, ha a pályázó és nyertes szervezet előírt
felszámolási kötelezettségének határidőben nem tett eleget.
J

JÁTSZÓTEREK RENDEZÉSE
A képviselő-testület 1999. januári, a közterületek állapotával is foglalkozó tes
tületi ülését követően összeállításra került az elbontásra javasolt játszóterek
listája. Kérjük a lakosságot, hogy elképzeléseinkkel kapcsolatos véleményét,
javaslatait 1999. március 19-éig juttassa el a polgármesteri hivatal települési
osztályára vagy a települési képviselőjéhez. Bővebb információt szintén a tele
pülési osztályon lehet kérni ügyfélfogadási időben.
Az elbontásra javasolt játszóterek listája:
1. Népek barátsága utca 18-20. és
22-24. előtt, a tóparton:
bontás: három aszfaltozott teniszpálya aljatának felverése, a hálótartó csövek kisze
dése, védőháló maradványainak bontása
-rekultiváció: a felbontott pályák helyén fü
vesítés, akosárlabda pálya felújítása, az asz
falt javítása, a védőháló cseréje, felfestések
2. Népek barátsága utca - Tópart utca
sarok:
- bontás: 5 db négyzet alakú beton asztal, 2
db beton asztalitenisz asztal, vascső, mászó
ka, murva felszedése a terület mintegy felé
ről
Az eszközöket a vascső mászóka kivételével
az OTTO Rt. telephelyére kell szállítani, fel
újítás után újra más területre kihelyezhe
tek.
- rekultiváció: a játszótéren átvezető gya
logösvény murvázása, a felszabaduló terü
letek füvesítése
3. Szeptember 6. utca - Csokonai utca
kereszteződése:
- bontás: 3 db négyzet alakú beton asztal, 1
mérleghinta, rönkpadok
Az asztalok közül kettő felújítás után továb
bi felhasználásra alkalmas, a mérleghinta
szintén. Apadok használhatatlanok.
- rekultiváció: füvesítés
4. Szeptember 6. utca - Jókai utca ke
reszteződése:
- bontás: két mérleghinta
Felújítás után áthelyezhető más területre.
- rekultiváció: füvesítés
KRÓNIKÁS 4

5. Irinyi János utca - Óvoda köz:
-bontás: labdapálya aszfaltburkolat bontás,
kerítésbontás
-rekultiváció: füvesítés
6. Rákóczi út elektronikai szaküzlet
mögött:
-bontás: láncoshinta állvány, gömb mászó
ka, csőkorlát, homokozó.
-Az eszközök felújítás után elhelyezhetők
más területen.
-rekultiváció: füvesítés, esetleg padok elhe
lyezése, poroló felújítása
7. Fürst Sándor utca 26-28-30. mögött:
- bontás: láncoshinta állvány, 3 db mérleg
hinta, aszfalt bontása régi labdapályák he
lyén
- rekultiváció-, tervezni szükséges, mert
nagy a terület és többféle hasznosítás is el
képzelhető
8. Kossuth óvoda előtt:
- bontás: gúla alakú mászóka, csőkorlát,
mérleghinta, 2 db láncoshinta állvány
Az eszközök jó állapotúak, felújítás után
más területre áthelyezhetek.
- rekultiváció: füvesítés
9. Táncsics utca 31. előtt:
- bontás: láncoshinta állvány, homokozó, 3
db házilag készített pad
- rekultiváció: füvesítés
10. Alkotmány utca 118. előtt:
- bontás: labdapálya kerítés
- rekultiváció: füvesítés, esetleg padok
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Játékok. Ajándékok.
1999- évi naptárak 30% kedvezménnyel,
amíg a készlet tart.
Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk, számológépek.
Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók,
ceruzák és még ami a suliba kell.

Igazolványkép 3 p erc alatt.
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfílm.

laddin
MÁRCIUS - BÖJTMÁS HAVA

Szőnyegtisztítás
háztól házig
szállítással,
.
kárpit-,
autókárpit-tisztítás.

Vallási ünnepek
Protestáns:
Február 28. Húsvetra előkészí
tő vasam ap

Ortodox:

NAGY LÁSZLÓ
Tatabánya-Kertváros,
A k ácfa

12.

33.

Február 28. Nagyböjt 1. Vasár
napja, Ortodoxia ünnepe

Izraelita:
Március 1 Eszter böjtje
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“Melyik iskolába tennék a kisebbséget?”

Rendkívüli szülői értekezlet
az Aranyban
A Krónikás előző számában hírt adtunk arról, hogy a képvise
lő-testület február 23-án döntött: Oroszlányban bezárnak egy
általános iskolát, de nem nevesítettek intézményt. A döntést
rendkívüli szülői értekezlet előzte meg a Gárdonyi Géza Általá
nos Iskolában. Március 3-án pedig az Arany János Általános Is
kola adott meghívót a települési képviselőknek és a szülőknek.
Aszülői értekezlet megnyitásaként az
igazgatónő, Csőre Imréné tartott
részletes tájékoztatást az iskolában
folyó pedagógiai munkáról. Az intéz
ményben 417-en tanulnak, közülük
89-en hátrányos helyzetűek. Az arány
azt tükrözi, hogy az iskola, -mely
1958. január 20-án nyitotta meg ka
puit- a város jelenleg legöregebb, leglelakottabb része. Itt él a szociálisan
nehéz helyzetbe került családok nagy
része, akik gyermekeiket az Arany Já
nos Általános Iskolába íratják. S az
igazgatónő véleménye szerint az
Arany János egy személyközpontú,
képességfejlesztő iskola.
- A három esély iskolája a miénk.
Esélyt adunk a tehetséges gyerekek
nek, esélyt a tanulási- és magatartászavarokkal, beilleszkedési gondok
kal küzdőknek, és a körzetünkben
élő cigány gyerekeknek -vélte. - S ép
pen a hátrányos helyzetű gyerekek
miatt hangzott el már többször, hogy
drága ez az iskola. Hiszen törvény biz
tosítja, hogy a tanulási zavarokkal
küzdő diákok kis létszámú, 15-16 fős
osztályokban tanulhassanak. (Az
Arany János Általános Iskolába 103
kis létszámú osztályban tanuló gye
rek jár -a szerk.) Ezért magasabb az
egy tanulóra jutó pedagógusok szá
ma, ami megemeli a bérköltségeket.
De ez a költség más intézmény falain
belül sem csökkenne -érvelt Csőre
Imréné. Az iskolában 44 pedagógus
tanít, átlagéletkoruk 41 év, ami 16-17
év szakmai tapasztalatot jelent -foly
tatta az igazgatónő, majd az oktatás
színvonaláról szólva kiemelte, hogy
42 gyerek idegen nyelvet, 4 gyerek
számítástechnikát, 102 gyerek ide
gen nyelvet és számítástechnikát
együtt tanul emelt óraszámban. A Lé

pésről lépésre program játszva tanít
ja a gyerekeket, a 4., 6. és 8. osztályo
sok belső vizsgája pedig egyfajta
kontroll, megmérettetés.
A tájékoztatóra reagálva dr.
Sunyovszki Károly polgármester el
mondta, hogy az érvek ellenére egy
általános iskola biztosan kiváltható a
másik három által. Hiszen a 3-000 is
kolai férőhelyet 2.000 diák tölti be.
Ennek a csökkenő gyermekvállalási
kedv az oka. Míg 1974-1975-ben kb.
450-en születtek, az utóbbi években
alig 200 oroszlányi gyermeket anya
könyveztek. S ha ez a tendencia nem
változik, 8-10 év múlva újabb iskolát
kell bezárni -magyarázta.
A polgármester hangsúlyozta,
hogy nem azért kell iskolát bezárni,
mert az így megmaradó pénz más jel
legű beruházásra kell, hanem az okta
tás, az iskolák működtetésének szín
vonalát kívánják növelni. Az sem ti
tok -mondta-, hogy a bezárásnál két
intézmény neve került szóba: a Gár
donyi Géza és az Arany János Általá
nos Iskola. Hogy melyik intézményre
esik a “választás", az a március 23-i
testületi ülésen derül ki. A polgármes
ter véleménye szerint a döntés elha
lasztása károsan befolyásolná az in
tézményekben folyó munkát egy
éven keresztül.
Az igazgatóhelyettes felszólalásá
ban hangsúlyozta, hogy megérti az
érveket, ugyanakkor kéri a tes
tületet, próbáljon humánusan dön
teni, mert “a város jövőjéről van szó,
de ezek a gyerekek lesznek a jövő vá
rosának lakói. Nem mindegy, hogyan
bánunk velük”.
Ehhez kapcsolódóan az iskolába
járó kisebbség sorsa felől érdeklő
dött az egyik szülő.

“Melyik iskolába akarják tenni a ki
sebbséget?” -kérdezte.
- Más intézmények is fogadnak je
lenleg is cigányokat. Egyébként pedig
nem egy intézmény feladata lesz,
hogy átvegye a megszűnő iskola tel
jes létszámát -válaszolt a polgármes
ter.
Orosz Árpád települési képviselő,
mint volt “Aranyos” diák és pedagó

gus, s a választókörzetében lakó
Aranyjános iskolások nevében szólt
a témához.
- Ez az iskola felkarolta a másságot
-mondta, s hozzátette: bízik abban,
hogy az egykori történelmi város
részben épült intézmény még hosszú
ideig eredeti céljának megfelelően
fog működni.

Lovasi Andrea

A számok tükrében

Az Aranyjános Általános Iskolára vonatkozó adatok
Tanulólétszám:
Állami normatíva bevétel:
Egy főre eső:
Saját bevétel:
Egy főre eső:
Önkormányzati támogatás:
Egy főre eső:
Közműköltségek:
Egyéb dologi kategória:
Bérköltségek:

417 fő
44.590.610
106.931
4.293.000
10.294
27.873.000
64.075
5.859.000
3.101.000
41.070.000

A Ságvári Endre Általános Iskola szülői értekezletét március 3-án tartot
ta. Erről a Krónikásjövő heti számában olvashatnak.

25 éves az Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekar

Jubileumi rendezvények
Az Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekar alakulásának 25 éves évforduló
ja alkalmából három napos ünnepségsorozatot rendez.
Március I2-én délután öt órakor
“25 évünk története” címmel kiállítás
nyílik a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskolában.
Köszöntőt
mond dr. Sunyovszki Károly polgármester. 18 órakor a Művelődési Köz
pontban köszöntőt mond a nap
védnöke: Keleti György országgyűlé
si képviselő és Varga György, a
Wasby Hungary titkára, majd gála
koncertet ad az Ifjúsági Fúvószene
kar, az Ifjúsági Fúvószenekar Aranytartaléka és kamaraegyüttesek. Vezé
nyelnek makói, csolnoki, oroszlányi,
zürichi, tatabányai, győri és budapes
ti karnagyok.
Március 13-án három órakor a
Lengyel József Gimnázium és Szakkö
zépiskolában az elmúlt 25 év összes
muzsikusának (146 fő!) közös nosz
talgia-hangversenye majd az elmúlt
25 év művésztanárainak szóló- és ka
marahangversenye lesz. 18 órakor
baráti estet rendeznek. 22 órától
sramliparti lesz a Simonics Big
Banddel és a Mirandolina táncegyüt
tessel.

Anap védnöke Takács Károly, a Vér
tesi Erőmű Rt. vezérigazgatója.
Március 14-én 15 órától show mű
sorra várják az érdeklődőket a gim
názium dísztermébe. Közreműködik
a HÉBÉ és Sziporka mazsorettcsoport
és a 10 éves Pusztavámi Ifjúsági Fú
vószenekar. A táncok között a fúvós
irodalom legnépszerűbb slágerei szó
lalnak meg. Móri, balatonfüredi, felsőgallai, budapesti, pusztavámi, er
csi, oroszlányi, zürichi, vértessomlói,
téti és veszprémi karnagyok vezé
nyelnek majd.
A nap védnöke dr. Juharos Róbert or
szággyűlési képviselő, a zenekar
egyik alapító tanárának fia.

Vállalkozók bálja
Február 27-én rendezte meg a Pol
gármesteri Hivatal a.Vállalkozók bál
ját. A protokollvendégekkel együtt
220-an szórakoztak a Lengyel József
Gimnázium dísztermében este hét
órától. Nyitókeringőt a tatabányai
KPVDSZ Művelődési Ház versenytán
cosai táncoltak, majd a négy pár latin
amerikai zenére csacsacsázott, rumbázott, szambázott és rock-and-rollt
járt. A műsorban két humorista neve
is szerepelt: Bagi Iván és Nacsa Oli
vér, az 1998-as Rádiókabaré győzte
sei mulattatták a közönséget. Ismert

Arany-hét

politikusokat és televíziós műsorve
zetőket, színészeket parodizáltak.
Utánozták pl. Orbán Viktort, Torgyán
Józsefet, Friderikusz Sándort, FreiTamást, Kosa L. Adolfot és Arnold
Schwarzeneggert. A bálok elmarad
hatatlan része a tombola. Éjfélkor ér
tékes nyereményeket és fődíjként
egy házimozi-rendszert sorsoltak ki.
Az ajándékok átvétele után a tánc
folytatódott, a résztvevők a Pusztavámi Nemzetiségi Zenekar játékára mu
lattak hajnali négy óráig.

“...Űjra teljes em bernek
érzem m agam ”
A Nephrocentrum Alapítvány 8
éves múltra tekint vissza. Elődje a
Nephrocentrum Egészségügyi Szol
gáltató Kisszövetkezet, mely egy kor
szerű műveseállomás létrehozása
kapcsán alakult 1990-ben. Az Alapít
vány feladata a csökkent munkaké
pességű emberek (elsősorban vese
betegek) teljes rehabilitációja. Ennek
megvalósítását az egészségügyi ellá
táson kívül a pszichés gondozásban,
az egészségnevelésben valamint a
munkaterápiában látják. Ezen célok
az Alapítvány felépítésében is tükrö
ződnek.
Műveseállomást működtet Buda
pesten, amelynek ellátó személyzete
(egészségügyi dolgozók, technikai
munkatársak) részben vesegondo
zott.
Laboratóriumában egy öt fős cso
port dializáló oldatokat állít elő, ame
lyet az ország több műveseállomása
is felhasznál.
40 ezer példányban adta ki az Or
vosetikai Kódexet. Könyvet állított
össze a vesebetegségről, magas vér
nyomásról. Jelenleg a cukorbetegség
ről szóló kiadványa folyamatban
van.
Szállítási osztályuk gondoskodik
az Alapítvány termékeinek továbbí
tásáról, gazdasági ágazatuk pedig a
pénzügyeit rendezi.
Marketing része a termékek érté
kesítését végzi.
Fontos szerep jutott a humán ága
zatnak. Ezen belül orvosok, pszicho
lógusok, gyógytornászok, szociális
munkások valamint üdülésfelelős és
programszervező biztosítja a tagok
KRÓNIKÁS 2

számára a rehabilitációt. A Gánton
épült Fecskepalota vendégei között
az Alapítvány tagjai is megfordulnak.
Oroszlányban 1998. július
13-án kezdte meg működését a
Nephrocentrum. A Vértes-Volán Rt.
oroszlányi telephelye adott otthont a
rehabilitációs munkacsoportnak. Je
lenlegi tagsága 8 fő, akik
50-60%-osan csökkent munkaképes
ségűek. A tatabányai műveseállomásról irányítják ide a betegeket, il
letve az Alapítvány hirdetésére lehet
jelentkezni. Háromlépcsős szűrésen
(beszélgetés a csoport vezetőjével,
Schrantz Zsolttal, pszichológiai fel
mérés, orvosi vizsgálat) választják ki
azokat, akik állapotuk miatt megfelel
nek a feltételeknek. A tagok 6 órát
dolgoznak naponta hétfőtől pénte
kig. Munkájukért havi bruttó 22 ezer
forintot kapnak. Profiljuk: mappaké
szítés, műanyag feldolgozás (PVC
zacskók), könyvkötészet.
Schrantz Zsolt elmondta, hogy
örülnének, ha még sokáig működhet
ne az Alapítvány, mert “kevés jó do
log van itt, Oroszlányban, de ez
biztosan közéjük tartozik”. A gondo
zottak is elégedetten nyilatkoztak,
véleményük megegyezett: “Sok mun
kahelyen elutasítottak állapotom és
korom miatt. Ez önértékelésemet
csökkentette, úgy éreztem, már nem
vagyok jó semmire. Ez depresszióssá
tett. Azzal, hogy ide bekerülhettem,
dolgozhatok, újra teljes embernek ér
zem magam”.

Az Aranyjános Általános Iskolában több éves hagyomány, hogy
tanulók és pedagógusok megemlékeznek az intézmény név
adójáról. Idén március 1-5. között ünnepelték Aranyjános szü
letésének 182. évfordulóját.
Az ünnepi hét az “Alkotó pedagógu
saink” című kiállítással nyílt meg. Az
iskola első emeleti folyosóján mutat
ták be az iskola tanárai az otthon,
hobbiként készített tárgyakat: fotó
kat, festményeket, szénrajzokat, kézi
munkákat, bábokat, csuhébabákat és
gobelineket. Csőre Imréné igazgató
elmondta, a kiállítás célja volt, hogy a
tanárok példát mutassanak a szabad
idő hasznos eltöltésére s emellett az
alkotásokat az órai munkában is lehet
hasznosítani sémaként, szemléltető
eszközként.
A szabadidő tartalmas eltöltését
szolgálta a hétfő délutáni táncbemu
tató is, amelyre 2 2 csoport nevezett. A
Művelődési Központban az oroszlá-

nyi öt általános iskola tanulói, vala
mint Bököd, Dad, Kecskéd és Szákszend diákjai léptek fel. A táncokat
zsűri nem bírálta s az előadások műfa
ja is kötetlen volt. A gyerekek például
polkát, cowboy táncot, karikázót, pa
lotást és molnártáncot jártak.
Az Arany-hét kedden városi mese
vetélkedővel és technikaversennyel,
szerdán szavalóversennyel és sport
délutánnal folytatódott.
Március 4-én a gyerekek virágokat
helyeztek el az Arany-domborműnél.
Az ünnepi műsort az MKK-ban tartot
ták 15 órától.
A programsorozat pénteken vetél
kedőkkel és discoval zárult.

Nedűk versenye
Kitűnőek a borok, kirívó hiányos
ságot nem tapasztaltam - így véleke
dett Németh Ferencné, az Ászári
Pincegazdaság főborásza a Bányász
Klubban tartott borversenyre neve
zett nedűkről. A versenyre február
22-én 69 gazda 54 féle bort hozott.
Oroszlányi, tatabányai, környei, tatai
és bokodi gazdák vetélkedtek egy
mással. A zsűri a nemzetközi minősí
tési kvóta alapján értékelt. A vizsgá
latnál figyelembe vették az ital színét,
illatát, tisztaságát s az összhatást, a
harmóniát. Bronzérmes az a bor le
het, mely legalább 16,51 pontot kap,
az ezüsthöz 17,51 pont szükséges, az
aranyérmes kategóriába pedig a
18,51 pontot elért nedűk tartoznak.

Délután öt órától körbejártak a kan
csók, ürültek a poharak. A verseny
tisztaságát hivatott biztosítani a név
telenség. Azsűri és a borosgazdák szá
mozott borokra szavaztak, s csak az
eredményhirdetés során derült ki,
melyik szám melyik szőlősgazdát rej
ti. A több órás kóstolgatás eredmé
nye: 1 bor arany, 12 ezüst, 26
bronzérmet nyert. A tavalyi év termé
se bőséges volt - fűzött a végső értéke
léshez kommentárt a főborász, - s
talán az idei év minőségben még jobb
termést ígér.
A nedűk ízleléséhez és a nyertes
borok ünnepléséhez a Vadvirág Citerazenekar és Nagy Lajos tangóharmonikás biztosított jó hangulatot.

Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő testületé rendkívüli
KÖZMEGHALLGATÁST tart

1999. március 9-én, keddien, 17 órakor.
A közmeghallgatás helye: lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola díszterme.
Napirendi javaslat: altalános iskola megszüntetésének
kezdeményezése.

(Hógolyó)

Előadó: dr. Sunyovszki Károly polgármester

Arcképcsarnok

Vadász és természetfotós:
Halmi Péter Pál
Foglalkozása: hidraulikus, pneumatikus karbantartó Tatabányán.
Hobbija a természet fotózása és a vadászat. Ekét, egymáshoz viszony
lag közel álló terület már gyermekkora óta foglalkoztatja. Hét-nyolc
éves korára teljesedett ki természethez való vonzódása: bebarangolta
az erdőt és oroszlánokat rajzolt nem is akárhogyan. Aztán elindult az
úton: megismerkedett a vadászokkal és szép lassan bekerült a vadász
berkekbe is.
nem mindenről, ami körülveszi azt:
madáretetésről, orvvadászatról és a
vadkárokról is. Tavaly az országos
vadászlapok szervező bizottsága hir
detett egy fotópályázatot, ahonnan
elhoztam az első és a harmadik helye
zést is.
- Rendeztél már kiállítást a

fotóidból?
- Igen, de csak megyehatáron be
-1990 óta vadászom, leginkább a
bokodi erdőben. Bár a Bakonyban
jobb a területi adottság és a vadállo
mány is, a szívem Bokodhoz húz, hi
szen ott nőttem fel (jelenleg Orosz
lányban él -a szerkesztő), jól ismerem
erdejét. Hat évvel később, 1996-ban
az új vadászati törvény létrehozásá
val lehetőség nyílt arra, hogy beke
rüljek a Bököd és Oroszlány Vadásztársaságba.
- Milyen állatokra vadászol?
- Kedvencem a vaddisznó. A szar
vast évek óta nem lövöm, kivéve a
gím szarvasbikát, mert kevés van be
lőlük.
- Milyen gyakran jársz az

erdőben?
- Hetente egy alkalommal, de ha a
munkám engedi, háromszor-négyszer is kimegyek. Főleg búzaéréskor
és a kemény, hideg, téli napokon. Né
ha kiviszem magammal valamelyik
barátomat, de szeretek egyedül is
ücsörögni a természetben. Sok min
den eszébe jut ilyenkor az embernek.
Elmélkedem, gondolkodom olyan
dolgokon, amelyekre esetleg máskor
nem jut időm.
- Másik szenvedélyed a ter

mészetfotózás. Milyen eredmé
nyekkel büszkélkedhetsz?
- A fotózás fortélyait autodidakta
módon sajátítottam el szakkönyvekbol és szaklapokból. Körülbelül egy
éve foglalkozom olyan szinten a ter
mészetfotózással, hogy látom az
eredményét is. írok, publikálok a Ma
gyar Vadászlapnak és a 24 Óra külsős
munkatársa vagyok. Nem csak a va
dászatról jelennek meg cikkeim, ha

lül. Első alkalommal Bokodon, majd
Csákváron és Bábolnán. Ez utóbbi or
szágos rendezvény volt.
- Nem gondoltál arra, hogy

főfoglalkozásként űzd ezt a hobbit?
- Már gondolkoztam ezen, de úgy
érzem, hogy munkáim még kiforrat
lanok, sokat kell tanulnom az elisme
rések ellenére is. Végül, de nem
utolsósorban itt a családom, rájuk
forditom maradék energiámat.
- Milyen anyagi háttér szük

ségeltetik mindehhez?
- Sok pénzemet viszi el mind a va
dászat, mind a filmkidolgozás. Sok te
hetséges fiatal éppen az anyagiak
miatt nem tud “labdába rúgni”.

-Milyen terveid vannak ajövőre
nézve?
- Elsősorban a fotózás területén
szeretnék tevékenykedni minél ma
gasabb szinten. Ez nagyrészt a már
említett anyagiak függvénye. A festé
szet is érdekel, szeretném kipróbálni
ezt a területet is. Avadászatot sem tu
dom abbahagyni, mert mindegyik
más és más élményt nyújt. S van még
egy titkos vágyam. Korábban foglal
koztam kutyatenyésztéssel. Bokodon
a szüleimmel együtt tizenegy hanno
veri vérebet tenyésztettem. Ezt sze
retném folytatni. Amint módom lesz,
labradorokat, vagy szálkás szőrű
tacskókat fogok tenyészteni.

Csulik Andrea

Kertjében delfin, fóka és
rozmár tanyázik
Az Oroszlányhoz közeli Madárhegy a csöndre vágyók kedves kiránduló-és pihenőhelye. Mikor a fák és bokrok lehullajtják lombjukat, a csu
pasz ágak között már a majki útról feltűnnek a víkendházak: sokan
keresnek itt felüdülést alkalmi Robinsonokként. Kertészkednek, álla
tokat nevelnek, élvezik a szabadságot, s azt, hogy távol lehetnek a vá
ros porától-zajától. Az 59 éves Darányi László tis a természet szépsége
vonzotta. Két évvel ezelőtt költözött a Madárhegyre. Korábban sofőr
ként dolgozott. Leszázalékolása után döntötte el: feladja a fővárosi
életformát. Nyugdíjasként a szakmájától teljesen eltérő hobbit válasz
tott. Fákat farag.
- Afa egy nagyon csodálatos anyag.
Megmunkálásával gyönyörű dolgo
kat lehet alkotni- mondja, s rámutat
kertje egyik díszére, egy fekete ör
dögfejre, melynek szarvai korábban
egy fa gyökerei voltak. - Ez az ördög a
rossz gyermekek elijesztésére szolgál
-magyarázza viccesen.
Darányi László a faragás művésze
tét soha nem tanulta. Csak annyit tu
dott, hogy egy véső, egy ráspoly és
kézügyesség kell hozzá. Ez utóbbival
soha nem volt gondja.
- Emlékszem, hogy gyermekko
romban minden kislány emlékköny
vébe gyönyörű képeket rajzoltam. A
tanárom is mindig mondta, hogy ez a
gyerek ugyan nem a legkiválóbb ta
nuló, de van kézügyessége. Sajnos,
mégsem a kézügyességet hasznosít
ható pályára léptem. 17 évesen el kel
lett mennem dolgozni, megkeresni a
család kenyerét. így igazán csak az
utóbbi időben próbálgatom, hogy
mit is tudok valójában. Szeretem a fá
ba “átvinni” gondolataimat. Ügy ér
zem, hogy a fából bármit ki lehet
hozni, csak óvatosan kell vele bánni.
Mert nem mindegy, hogy a faragó
milyen alapanyagból dolgozik- tájé
koztat Darányi László. A kidőlt, vagy
kivágott fa közül válogatni kell. Aleg
jobb a cseresznyefa, a diófa, körtefa,
mert azoknak sűrű a bélése, nem sza
kad. Például nyárfából nem lehet egy
kellemes női arcot kifaragni, mert
szálkás lesz- mondja, s rámutat a ker
tet díszítő Jancsi és Juliskára: azok ke
mény fából készültek. Készítésüknél
nem is volt semmi baj. A (képen is lát
ható -a szerk.) repedések a váltakozó
időjárás nyomai. Festéssel lehet a
szobrok élettartamát növelni. Ezt a
módszert alkalmazta a fafaragó töb
bek között a Hófehérkén, a hét tör
pén és a vasorrú bábán. Jelenleg még
festetlen az UFO-csoport, a hajlott há
tú idős párt formázó szobor, a görög

fej és Darányi László kedvenc alko
tása, a vaddisznó is. A kertet számos
állatfigura díszíti. Például delfin, fó
ka, rozmár, elefánt, majom, teknős
béka és kígyó. De a madárhegyi
kertben az alkotásoknak csak a fele
látható. Kb. 80 figura. A többit elaján
dékozta.
- Szeretetből csinálom, a saját és a
fiam kertjének díszítésére. Én pénzt
nem tudok adni, szobrokkal kedveskedek az ismerősöknek is. Eddig csu
pán egy törpét adtam el, ennyi volt a
munkám összes anyagi haszna.
Az anyagi haszonnál fontosabb az
alkotás szépsége- vallja a fafaragó.
Az, hogy egy szobor mennyi idő alatt
készül el, sok mindentől függ. Egy tör
pére elég akár két nap, a Hófehérkét
viszont két héten át formálta. Ideje
van bőven, madárhegyi házában csak
magáról kell gondoskodnia. Állandó
társai csak a szobrok, melyekkel
-mint fogalmazott- nagyon szeret
együtt élni.
- “A fákat csak imádni lehet. Nem
bántanak, nem tesznek rosszat az em
berrel. Szeretek a fával dolgozni. Min
den kis forgácsot szeretek. Remélem,
a sors megad hosszú életet és még
nagyapóként is faraghatok majd”.

L.A.
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Közmeghallgatás
az iskolabezárásról
Közmeghallgatást tartott az iskolabezárásról Oroszlány Város Önkor
mányzata Képviselő testületé március 9-én. 17 órától várták a Lengyel
József Gimnázium dísztermébe azokat, akik véleményt kívántak nyil
vánítani e témával kapcsolatban.
Az utóbbi hetekben a város négy
általános iskolájában már elmond
hatták (ellen)érveiket az érintettek. A
rendkívüli szülői értekezleteknek
mintegy összegzése volt a közmeg
hallgatás. Dr. Sunyovszki Károly pol
gármester -immár sokadszor- ismer
tette, hogy milyen okok vezettek a
döntésig: 1999- szeptemberében a je
lenlegi 4 helyett 3 általános iskolá
ban kezdődik meg az oktatás.
A rövid tájékoztató után a polgármester válaszolt a résztvevők kérdé
seire. A felszólalók között volt Keleti
György is. Az országgyűlési képviselő
ellenezte az iskolabezárást. Tudomá
sa szerint még semmilyen szakmai
vizsgálatot nem végeztek az intézmé
nyeknél. Csupán annyit állítanak biz
tosan, hogy egy intézmény bezárása
éves szinten 40-50 millió forint meg
takarítást jelentene a 2,5 milliárdos
költségvetésben -mondta. Ennek elle
nére (vagy talán épp ezért?) többféle

hír kapott szárnyra a városban
-magyarázta. Keleti György azt is hal
lotta, hogy a bezárt iskolába költözne
a Polgármesteri Hivatal.
A polgármester szerint “egy or
szággyűlési képviselőnek nem plety
kaszinten kellene tájékozódnia és
nem a közhangulat megalapozatlan
szítását kellene célul kitűznie". Dr.
Sunyovszki Károly cáfolta, hogy bár
mely iskola hasznosításáról döntöt
tek volna. Igaz, hogy a Polgármesteri
Hivatal értékesítésével kapcsolatban
többféle elképzelés szóba került, de
amíg nem nevesítik a bezárandó épü
letet, addig további működési céljá
ról sem döntenek- hangsúlyozta.
Külső szakértők pedig hiába vizsgál
nák az intézményeket, érdemben
nem tudnának véleményt alkotni,
mert nem ismerik a helyi viszonyo
kat. Effajta bizottság csak a testületfelelősségérzetét csökkentené- vélte a
polgármester.
LA.

A Gárdonyi Géza Általános Iskolában
február 22-én kezdeményeztek alá
írásgyűjtést az intézmény lehetséges
bezárása ellen. Amárcius 9-i közmeg
hallgatáson 73 íven, összesen 1294

nevet tartalmazó, aláírással hitelesí
tett listát adott át a polgármesternek
Czentár Gyuláné a szülői munkakö
zösség nevében.

xáí

Március 15.
A március 15-i városi ünnepség
10 órakor kezdődik a 48-as Ligetben.
Akoszorúzáson lázár Mózes országgyűlési képviselő
mond beszédet.
11 órakor a Művelődési Központban a
Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói adnak
Műsort az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére.

Magas porszennyezettség,
kevés fertőző m egbetegedés
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Orosz
lány Városi Intézete elkészítette az 1998. évi tevékenységéről szóló
összefoglalóját. A kilenc oldalas írott anyag Oroszlány és a környező
öt község közegészségügyi-járványügyi helyzetével foglalkozik.
♦ A tanulmány szerint területünk
regionális vezetékes vízzel való ellá
tása 100%-os. A vízminőséget ellen
őrző vizsgálatok rendszeresek. Az
ivóvíz minőségével kapcsolatban pa
naszbejelentés nem érkezett. Vízzel
kapcsolatos fertőzés, illetve járvány
nem fordult elő.
♦ Gondot okoz viszont a por. Meg
határozó légszennyezők: az erőmű és
annak salak-pernye lerakója, a Szénelőkészítő és Szolgáltató Üzem, a XX.
Bányaüzem, a szénbányászati med
dőhányók és a közlekedés, valamint
a lakások egy részének széntüzelésű
fűtésmódja.
♦ 1998-ban a legtöbb panaszbeje
lentés a köztisztasági helyzettel és az
állattartás módjával kapcsolatban ér
kezett.
♦ Feltárt talajszennyezésről nem
volt tudomása az ÁNTSZ-nek.
♦ Atemető és ravatalozó közegész
ségügyi helyzete megfelelő.
♦ Az elmúlt évben is kiemelt figyel
met fordítottak az állati hullák, hulla
dékok elhelyezését biztosító dögkutak higiénés állapotára.
♦ A gyermek - és ifjúság-egészség
ügy fejezetben Brunner Róza városi
tisztifőorvos arról ír, hogy a gyerme
kek közösségben (bölcsődében, óvo
dában) történő nevelésének higiénés
feltételei biztosítottak. A személyi el
látottság és a szakmai munka színvo
nala is megfelelő.
Nagy előrelépést jelent, hogy az
oroszlányi V. sz. Általános Iskola ön
álló épületben kezdhette meg az
1998/99-es tanévet. Sikerült torna

termet megfelelő vizesblokkokkal ki
alakítani és rendezett udvari körül
ményeket teremteni.
A többi iskola közegészségügyi
helyzetére a “még működőképesség”
jellemző. Az állagmegóvásra, a felsze
relési és berendezési tárgyak beszer
zésére fordítható anyagi lehetőségek
korlátozottak, csak részleges felújítá
si munkákat tudtak elvégezni.
A két középiskola közegészségügyi
helyzetében változás nincs.
A kollégium ideális közegészségügyi feltételekkel működik, a szabad
kapacitás hasznosítására több kezde
ményezés volt.
♦ Munkaegészségügyi szempont
ból az erőmű-bánya együttesének
helyzete változatlan. Az üzemek álla
pota fokozatosan romlik, felújításuk
elmarad, csak a legszükségesebb kar
bantartásokra, felújításokra, esetleg
tisztasági meszelésekre került sor,
♦ Az élelmezésre és táplálko
zás-egészségügyre vonatkozó pozití
vum, hogy ételfertőzés, csoportos és
tömeges ételmérgezés nem fordult
elő.
♦ 1998-ban a járványügyi helyzet
kedvezően alakult. Afertőző betegsé
gek közül nagyobb járványos formá
ban csak a bárányhimlő fordult elő.
Védőoltással megelőzhető fertőző
betegségek közül csupán egy kanyarós és egy mumpszos megbetegedés
volt.
A védőoltások teljesítettsége
100%-os, a nem kötelező oltások szá
ma 2478 volt.

Avárosi intézet működési területén bejelentett
fertőző megbetegedések száma
Betegség

1994.

Szalmonella
46
Fertőző májgyulladás
39
AIDS
HIV-fertőzés
Skarlát
23
1
Bárányhimlő
1
Rózsahimló
n. a.
Lyme-kór
Lyssa-fertőzésre
39
(veszettség) gyanús sérülés

1995.

1996.

1997.

1998.

81
3

62
3

112
1

58
1

23

8
1
1
n. a.
37

20

24

n. a.
14

n. a.
34

n. a.
55

Szigorú intézkedések az adósságcsökkentés
érdekében
A kórházak vezetői maradnak, de csak addig, míg nem élnek vissza a bizalommal
A Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés márci
us 4-i ülésén Lázár Mózes elnök vezetésével többek
között a tatabányai Szent Borbála és az esztergomi
Vaszary Kolos kórház gazdasági helyzetéről készült
előterjesztést is megvitatta.
A Szent Borbála kórháznak 425,6 millió forint, az
esztergomi Vaszary Kolos kórháznak pedig 355,8
millió Ft adóssága van, ami a felhalmozott kamatok
kal együtt meghaladja a 781 milliót. Ennek kifizetése
érdekében átgondolt, de véráldozattal járó határoza
tokat fogadott el a megyei közgyűlés.
A tatabányai kórház gazdálkodásában többek kö
zött az alábbi szigorító intézkedések megtételét ren
delte el: a felhalmozott adósságállomány kezelhető
szintre való csökkentését, a hatvan napon túli adós
ságállomány felszámolását, a belső költség-elszámo
lási és érdekeltségi rendszer kialakítását (önálló
osztályonkénti keretgazdálkodás érdekeltségi és fe
lelősségi rendszerrel kombinálva). A dolgozói lét
szám felülvizsgálatát is elrendelték, illetve amenynyiben szükséges létszámleépítés végrehajtását. A
kórház osztályain az átlagos ápolási időt csökkenteni
kell, szigorúan ellenőrizni kell a betegforgalom ala
kulásával nem arányos gyógyszerfelhasználást, illet
ve ennek okát fel kell tárni célvizsgálat keretében. A
hiányszakmák területén (röntgen, labor, patológia,
anaesthesilógia) a teljesítmény növelése és a kórház
bevételeinek növelése érdekében belső ösztönzési
rendszer kidolgozása szükséges, vagy esetleg vállal
kozások igénybevétele. / Csak zárójelben: a patoló
gia a kórboncnok munkáját takarja. Csak remélni
tudjuk, hogy ott, azon a területen nem törekszik túl
ságosan a kórház teljesítménynövelésre! - a szerk. /
A határozati javaslatban néhány támogatásról is
szól: például támogatják a szakmailag indokolt MR1
készülék telepítését, valamint a kórházban megkez
dett rekonstrukció folytatását. Azt is határozatban fo
galmazta meg a közgyűlés, hogy a kórház főigaz
gatója köteles havonta írásban beszámolni a közgyű
lés elnökének a megtett intézkedésekről, az adósságállomány alakulásáról, a betegforgalomról, a bevé
telek, kiadások alakulásáról. Ezt követően termé
szetesen rendszeresen értékelik a megtett intézkedé
seket, azok hatásait.
Ezután az esztergomi Vaszary Kolos kórház gaz
dasági helyzetének elemzése került terítékre. Még
mielőtt a közgyűlés döntött volna a megszorító intéz
kedésekről, dr. Szontagh Csaba orvosigazgató kért
szót, mondván röviden szeretné elmondani, hogy
miért alakult ki ekkora adósságállomány kórházuk
ban. “Mindenkit sújtott a 13. havi bér forrásának hiá
nya, az a körülmény, ami államháztartásilag a
hozzáértők szerint nehezen kezelhető - vagyis közal
kalmazotti jogszabály szerint kell fizetni, ugyanak
kor teljesítmény elvi finanszírozás van. Ez az
országban mindenkinek nehézséget jelentett, de van
ami csak esztergomi példa. Bizonyára van, aki még
emlékszik arra - mondta dr. Szontagh Csaba, - hogy
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1995. januárjában a közgyűlés az esztergomi és a
tatabányai kórház élelmezési normáiról döntött, még
pedig úgy, hogy az esztergomi norma 32 Ft-tal keve
sebb volt, mint a tatabányai. Akkor ezt csak egy
képviselő tette szóvá, megkérdezte, hogy mi az oka a
különbségnek? Én azt válaszoltam, Esztergomot és
környékét bizonyára kisebb étvágyú etnikai kisebbség
lakja. Véleményem szerint az egyenlő elbírálás elvé
nek kellett volna érvényesülni - ezért csinálták meg a
múlt évben a kiegyenlítő finanszírozást, csak hát egy
kicsit késett. Az esztergomi kórházat jóval az országos
átlag alatt finanszírozták mindig. És most, hogy egyen
lő finanszírozás van, vagyis mi is ugyanannyit kapunk
Esztergomban, mint az országban akárhol másutt, az
óta kórházunk az elmúlt fél évben 68 millió pozitívum
mal számolhatott - ezt persze elnyelte az adósság mondta végül a kórház igazgatója, - de ez is bizonyítja,
hogy a kórházunk struktúrája nem volt annyira beteg,
mint azt az adósságunk miatt egyesek gondolták.” A
közgyűlésen Major Éva önkormányzati biztos is meg
erősítette az orvosigazgató véleményét, vagyis, hogy a
kórház adóssága összefügg a finanszírozással. Mint
mondta: az átlagtól 30 %-kal, a szélső értéktől pedig 60
%-kal tért el Esztergom finanszírozása a teljesítmé
nyen kívül. A kórház gazdálkodását felügyelő, vizsgá
ló önkormányzati biztos azt is elmondta, hogy a
Vaszary kórház a fennálló tartozásából 150 millió fo
rintot képes önerőből három év alatt visszafizetni. A
fennmaradó adósságállomány megszüntetéséhez kül
ső segítségre van szükségük. Természetesen a műkö
dési költségek csökkentésére az esztergomi kórházzal
kapcsolatban is elkészült az intézkedési terv. Többek
között szerkezet-átalakítást hajtanak végre, a dorogi
telephelyen működő reumatológiai osztályt Eszter
gomba, a volt sebészeti épületbe költöztetik. Az üresen
maradó épületet visszaadják a tulajdonosnak /Dorogi
Önkormányzat/ - ezzel éves szinten 30 millió forint
megtakarítás érhető el. Csökkentik a szülészet-nő
gyógyászati osztály ágyszámát, valamint a kórház osz
tályain az ápolási időt is. A határozat értelmében a
közgyűlés támogatja a Vaszary Kolos kórházban meg
kezdett rekonstrukció folytatását, ugyanakkor elren
delte a közbeszerzési törvény jelenleginél szélesebb
körű alkalmazását a beszerzéseknél.
A közgyűlés tagjai egy tartózkodással elfogadták a
kórházakkal szembeni megszorító intézkedések beve
zetését. “Ez nagyon fontos döntés volt - mondta Lázár
Mózes a közgyűlés elnöke - és fontos az is, hogy amit
most eldöntött aközgyűlés, az később se boruljon fel.”
Lázár Mózes végezetül azt is hozzátette: a kórházak
vezetői mindaddig élvezik a közgyűlés bizalmát,
ameddig ők is kiállnak a hozott döntések mellett, illet
ve végig is viszik azokat.
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A Vértesi Erőmű Rt.
a kapacitástender után
A nagy múltú oroszlányi és tatabányai energe
tikai régió a kapacitástenderen nem kapott lehe
tőséget egyik pályázatának megvalósítására
sem. Pályázataikat nem új erőművek építésére
alapozták, hanem régi telephelyeik megújítása
volt a terveikben. A telephelyek megújulására
mindenképp szükség van, mert a telephelyek - a
működő erőművek, a működő bányák 27 Mrd Ft
értéket képviselnek és majd’ 6000 embernek ad
nak munkát. A helyi problémák így változatlanul
súlyosak és megoldatlanok.
A Vértesi Erőmű Rt. két pályázattal jutott be a
kapacitástender második fordulójára: az oroszlá
nyi 240 MW-os meglévő erőmű környezetvédel
mi retrofitjával és a tatabányai 72 MW-os fűtő
erőmű dízelmotoros fejlesztésével. A pályázatok
ban nem új erőmű építése szerepelt, hanem a
meglévők megújítása, megőrzése addig az ideig,
amíg üzemeltetésük a bányák működésével
összehangolva optimálisan megoldható.
Az oroszlányi erőmű környezetvédelmi meg
újítása elkerülhetetlen, és egy új erőmű felépíté
séhez szükséges összegnél lényegesen olcsóbban
megoldható. Az így átadható villamos energia
ára ugyan a pályázat tanúsága szerint magasabb,
mint a versenytársak ajánlata, de ha a bánya és
az erőmű bezárásának a költségeit, a munka nél
kül maradt emberek ellátásának a költségeit fi
gyelembe vesszük, nemzetgazdasági szinten más
eredményre juthatunk. A belföldi széntermelés
kifuttatása néhány nagy szénbányával -mint a
Márkushegyi Bánya- sokkal előnyösebb és racio
nálisabb, mint annak költséges, gyors bezárása.
AVértesi Erőmű Rt. jövőképében a közeli meg
lévő szénvagyon hasznosítását továbbra is bizto
sító villamosenergia-termelés a magyar energiarendszer számára is hasznos. Kevésbé kockáza
tos, mint az import szénre telepített erőmű, de az
zal is hozzájárul a magyar villamosenergia-rendszer biztonságához, hogy a pályázaton
győztes földgáz tüzelésű erőművek mellett más
hazai tüzelőanyag felhasználását tervezi.
AVértesi Erőmű Rt. másik pályázatának lénye
ge a hő - és villamos energia együttes termelése,
ami igen magas, 70-80%-os körfolyamati hatásfo
kot eredményez. A tatabányai fűtőerőműnek,
amely ma 22 ezer lakás fűtését látja el, ez az
egyetlen továbbélési lehetősége. Megvalósítása
nélkül 22 ezer lakás fűtése okoz problémát. Afű
tés azonban csak akkor lehet gazdaságos, ha a villamosenergia-termeléssel kapcsoltan valósul
meg, és a termelt villamos energiát is megfelelő
áron értékesíteni tudják.
A Vértesi erőmű Rt. most is tovább tervez, to
vább csökkenti költségeit, minden lehetőséget
megragad termelési folyamatainak racionalizá
lására. Meggyőződése, hogy ajánlatainak megva
lósítása nem csak a régió, hanem az egész ország
számára előnyös.

“Már leadtuk a tankönyvmegrendelést”

Rendkívüli szülői értekezlet a Ságváriban
AKrónikás által is tudósított két rendkívüli szülői értekezleten -a Gárdonyi Géza és az Aranyjános Általános Iskolában- számos érv elhangzott az iskolabezárás ellen. Szülők és pedagógusok
tiltakoztak a képviselő-testület február 23-i döntése ellen. Észérvekkel és érzelmekkel próbál
ták meggyőzni a polgármestert és a települési képviselőket arról, hogy alapfokú oktatási intéz
mény megszüntetése káros következményekkel járna a város közel 2000 általános iskolás
tanulójára nézve. Elhangzott a szakmai színvonal, az osztálylétszám és az etnikai kérdés is. A
Ságvári Endre Általános Iskolában március 4-én tartott értekezleten újabb indokot találtak a
szülők: már leadták a tankönyvmegrendelést. Ez az eltérő pedagógiai program miatt rengeteg
problémát okoz majd szeptemberben, ha bezárnak egy iskolát -mondták.
A szülői értekezlet résztvevői rövid iskolatörté
neti áttekintést hallhattak Hartmann Józseftől. Az
igazgató, és egyben települési képviselő tájékozta
tójában kiemelte a testnevelés, a matematika-angol
és a testnevelés-német tagozatos osztályok előnye
it. Hangsúlyozta azt is, hogy a Ságváriból ballagó di
ákok nagy része érettségit adó iskolában folytatja
tanulmányait, majd felkérte dr. Sunyovszki Kár
olyt, hogy ismertesse azokat az okokat, amiért szep
temberben iskolát kell bezárni. Apolgármester - ha
sonlóan a másik két alapfokú oktatási intéz
ményben tartott beszámolójához- elmondta, hogy
a városban 3000 általános iskolás gyerek taníttatá
sára van lehetőség, de a 6-14 éves korosztály létszá
ma nem éri el a 2000-et. A születésszám foko
zatosan csökken, de az iskolák költségvetésén ez
nem változtat. A jelenlegi tanulólétszám három is
kolában is elfér.
Ezt az állítást egy szülő cáfolta. A hozzászóló sze
rint egy iskola megszüntetésével kialakulhat az a
15-20 évvel ezelőtti helyzet, mikor 40 fős osztályok
ba jártak és két műszakban tanultak a gyerekek.
Hartmann József elmondta, hogy a számítások
szerint még 30 fős osztályok sem lesznek. ANemzeti
Alaptanterv egyébként sem engedélyez 28 fős átlag
létszámnál magasabb oktatást, sem kétműszakos ta
nítást.
Egy másik felszólaló megkérdőjelezte a bezárás
értelmét:
- Vajon nem hiába hozunk-e áldozatot? Hiszen más példát alapul véve- az ígéretekkel ellentétben
nem teremtettek új munkahelyeket, az utak
rosszak, a közbiztonság sem jó, s még egy “normá
lis" mozi sincs a városban.

Mindehhez hozzátéve egy szülő azzal érvelt,
hogy már leadták a tankönyvmegrendelést. Ez az el
térő pedagógiai program miatt rengeteg problémát
okoz majd szeptemberben, ha bezárnak egy iskolát.
A polgármester szerint szándékosan alakították
ki az iskolák a sokszínű tagozat rendszerét, azért,
hogy ezt a lépést megnehezítsék. Elismerte, hogy
problémák bizonyára lesznek, de reméli, hogy emi
att káosz nem alakul ki. Dr. Sunyovszki Károly mint elmondta- nem tartja megoldhatatlannak a ci
gánygyerekek elhelyezését sem a másik három in
tézményben, abban az esetben, ha az Arany János
Általános Iskolát zárnák be. - Hiszen - folytatta - ezek
a gyerekek ugyanolyanok, mint társaik, s jelenleg is
tanulnak cigány diákok mindegyik oktatási intéz
ményben.
- A gyerekek a város különböző pontjain laknak.
Gondoltak-e a képviselők arra, hogyan oldható meg
szállításuk, indítanának-e iskolabuszokat? -hang
zott a következő kérdés.
- Oroszlány 9 négyzetkilométeres területen fek
szik, legfeljebb 1,5-2 kilométert kell gyalogolni az
iskolába bármelyik diáknak. Ehhez nem szükséges
iskolabuszokat indítani -válaszolt a polgármester.
Ettől függetlenül a térségi elhelyezkedés is szere
pet játszik majd a testület döntésénél. Emellett fi
gyelembe veszik például a szakmai színvonalat és a
fejkvótát is. Amárcius 23-i ülésen vitatják majd meg
a képviselők, hogy a bezárásnál mi a legfontosabb
szempont, mi határozza meg, hogy melyik iskolá
ban nem lesz tanítás szeptembertől.

Lovasi Andrea

Már nem újdonság: az iskolabezárás
Arendkívüli szülői értekezletek sorát aJózsef Attila Általános Iskola zárta. Március 8-án 17 órára hív
ták meg a képviselőket.

A József Attila Általános Iskola szülői értekezle
tén a másik háromhoz képest újdonság nem hang
zott el. Változás csupán annyi volt, hogy a bezárás
kezdeményezésének indokait nem a polgármester,
hanem Lazák Zoltán ismertette. A pénzügyi bizott
ság elnöke elmondta, hogy egy intézmény megszün
tetése azért szükséges lépés, mert az általános
iskolák fogadóképessége (3000 fő) kihasználatlan.
S már megszülettek azok a gyerekek, akiket a követ
kező néhány évben iskolába fognak íratni. Számítá
sok szerint 6 év múlva 1500 tanulója lesz a város
alapfokú oktatási intézményeinek. Ez egyben vá

lasz volt egy szülő kérdésére, aki azt feltételezte,
hogy néhány év múlva új iskolát kell építeni.
Egy másik hozzászóló szerint a három iskolában
ősztől zsúfoltság lesz, ami rontja a gyerekek teljesítőképességét. Rajnai Gábor alpolgármester elmagya
rázta, hogy ettől nem kell tartani, ugyanis törvény
szabályozza, hogy 28 fős átlaglétszámnál magasabb
osztályok nem indíthatók. Majd -újabb kérdésre rea
gálva- azt is hangsúlyozta, hogy a tanárok nem ma
radnak munka nélkül, mert -mint mondta- jelenleg
35 üres álláshely van az iskolákban.
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Pemzli, Mosoly Iskola és egyebek
Az Önkormányzat néhány héttel ezelőtt felhívást tett közzé, miszerint
Oroszlány várossá nyilvánításának alkalmából logo, azaz jelkép ter
vezésére van lehetőség. A logonak tartalmaznia kell, hogy Oroszlány
1999-ben 45 éve város és 2001-ben 300 éves település lesz. Abeküldési
határidő a Polgármesteri Hivatal titkárságára március 1-je volt. A pá
lyaműveket a város évfordulós ünnepségére alakult bizottság értékel
te.
A bíráló bizottság tagjai -Rajnai Gá-

bor, Molnár FerencJuhász József és
Weilandics Béla- március 2-án bontották ki a felhívásra érkezett borítékokat. 9 jeligére 26 pályamunkát
adtak be. A sokszínűséget jelzi, hogy
az alkotások között volt vízfestékkel
és filctollal készített rajz, színes ceruzás sorozat és számítógépen szerkesztett munka is. A bizottság négy
kategóriát állított fel. A bizottság egybehangzó véleménye szerint a “Szülővárosom” jeligéjű alkotás a
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legalkalmasabb logo készítésére. A
"Pro Űrbe" jeligéjű munkát kis módosítással képeslapnak tudja elképzelni
a zsűri. A “Pemzli” sorozata és a “Mosoly Iskola” egyik alkotása, a “Borsó”
is a díjazottak között szerepel,
Március 20-án az összes pályamunka
megtekinthető lesz a városi ünnepségén nyíló kiállításon. A nyertesekkel
a bizottság egyeztet majd a munkák
felhasználásáról.

Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk, számológépek.
Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók, ceruzák és még ami a suliba kell.
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Fúvószene és tánc - három napon át

“1848 márciusa a szabadság
és az életakarat jelképe"
Az 1848-49-es szabadságharcra emlékeztek az oroszlányiak március 15-én, a
48-as Ligetben. A koszorúzást délelőtt 10 órakor tartották. Ünnepi beszédet
Lázár M ózes országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke
mondott. 11 órától a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói adtak
műsort a Művelődési Központban. Az előadás forgatókönyvét Fütöp
Laura és M oln ár K lá ra tanárok írták. A6-7. osztályos diákok és a Gár
donyi Géza Általános Iskola balett-tagozatosai február eleje óta ké
szültek a műsorra. A 40 perces dramatikus játék 1848. március
15-étől a szabadságharc végéig mutatta be a magyar történelmet.
Részlet Lázár M ózes orszá g g yű lési k épviselő ü n n ep i beszédéből:

“1848 márciusa az 1000 éves magyar
történelemben és kulturális hagyo
mányban egy varázslatos költői erejű
kép, a szabadság, az ifjúság, a folyton
megújuló emberi természet, a tavasz,
a mámoros élethit és életakarat jelké
pe.
Mindezt úgy kaptuk nagyszüleinktől, szüléinktől örökül, mint féltve
őrzött családi ereklyét.
Azokra emlékezünk minden már
ciusban, akik a magyar nemzet fiai
ként 1848-ban, mint lángoló, büszke
ifjak álltak ki hitükért és lettek a tör
ténelemkönyvek legszebb fejezetei
nek főszereplői. A fiatal forradal
márok határtalan optimizmusát, ön
bizalmát, hazaszeretetét és erőt su
gárzó alakját őrizte meg és adta
tovább az emlékezet. Szívünk min
den dobbanásának ritmusával tudjuk
csak felidézni alakjukat...
Kilenc esztendővel a rendszerváltoztató átalakulás után tudnunk
kell, hogy 1848 nemes céljai közül
még néhányat ennek a generációnak
kell megoldania. Az 1990 utáni esz
tendők élesen világítják meg annak
jelentőségét, hogy 184849-ben a sza
badságharc idején a politikai szabad
ságért és a nemzeti függetlenségért
folytatott küzdelmek elválaszthatat
lanul összefonódtak a társadalmi felemelkedés lehetőségének védel
mével. Most értjük meg igazán, hogy
1848-ban a szabadság és a haza kife
jezésének szociális tartalma is volt,
sőt sokak számára az volt elsősor
ban...
Ha már sorsunk arra ítéltetett,
hogy ünnepeinket tagadhatatlan té
nyek és párhuzamok emelkedett fel
idézésével üljük meg, annak is
elérkezett az ideje, hogy kimondjuk,
a haladás nem feltétlenül azonos a vi

lágfolyamatokba való könnyű besodródással, az önfeladó beillesz
kedéssel. Tartsuk tiszteletben minden
nép szándékát, de őrizzük meg ma
gyar hazánk karakterét. A társadalmi
felelősség csak közösségi érzésen ala
pulhat és az nem választható el a nem
zettudattól. 1848 kitűzött célja azt
tanítja nekünk: ahhoz, hogy a rend
szerváltoztatás valódi értelmét ki le
hessen bontani, meg kell erősíteni
közösségi tudatunkat. Mi is felelősek
vagyunk azért, hogy az unokáinktól
kölcsönkapott hon ne csupán lakó
hely legyen, hanem haza, s a benne
élő polgárság egy nemzet, melynek
csodálatos öröksége hagyományaink
ban és édes magyar anyanyelvűnkben
rejlik...
Az 1848-as forradalom és szabad
ságharc óta, 151 esztendeje eleink
szinte folyamatosan törekedtek arra,
hogy a nemzet fiai szabadságban élve
munkálkodhassanak a magyar haza
felvirágoztatásán. Ennek a másfél év
századnak a gyötrelmcs stációi ismer
tek: az 1848-49-es szabadságharc
elfojtása, az első világháborút követő
trianoni béke- diktátum, a második vi
lágégést követő kommunista diktatú
ra és az 1956-os forradalom és
szabadságharc eltiprása. A nemzet fel
emelkedéséért vívott harcok apáink
erőfeszítéseit juttatják eszünkbe, ne
kik akkor nem adatott meg, hogy a
sokszor életeket követelő helytállást
siker koronázza. Éltek, ahogy élhet
tek, tették, amit tehettek. A magvetés
azonban napjainkban szárba szök
kenhet, s ami dicső elődeinknek nem
juthatott osztályrészül, arra nekünk
- a mai kor gyermekeinek- lehetősé
günk nyílik, s így megvalósulhat amit
szépapáink 1848 március idusán meg
álmodtak..."

.Az elmúlt hét végén ünnepelte az
Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekar
fennállásának 25. évfordulóját. A há
rom napos rendezvény első program
jaként, március 12-én kiállítás nyílt a
Lengyel József Gimnáziumban. Akiál
lítás “képei”: fotók, újságcikkek és
táncos ruhák idézték az elmúlt ne
gyed évszázad történéseit, a fellépé
seket, utazásokat. Este hat órától a
Művelődési Központban gálakoncer
tet adott az Ifjúsági Fúvószenekar
Aranytartaléka, kamaracsoportok és

az Ifjúsági Fúvószenekar. Szombaton
délután a gimnáziumban együtt ját
szottak azok a zenészek és művészta
nárok, akik részt vettek az elmúlt 25
év munkájában. 22 órától nosztalgia
sramlipartit rendeztek, az idén 10
éves Mirandolina táncegyüttes közre
működésével. Vasarnap délután 5
órától shöwműsorra invitálták a zeneés táncszerető közönséget. FellépeLt a
IiÉBÉ és SZIPORKA mazsoreLtcsoport,
játszott az Oroszlányi és a Pusztavámi
Ifjúsági Fúvószenekar,

Március 17-én délután 5 órától összevont bizottsági ülést tartottak az iskolabe
zárásról a Polgármesteri Hivatalban. Az ülésen dr. Sunyovszki Károly polgármester megerősítette, hogy a testület 23-án egy általános iskola megszün
tetését kezdeményezi, s április 20-án dönt a bezárásról.
Adöntést segíteni hivatott előterjesztéssel azonban bajok vannak - mondtak
többen az ülésen. Elhangzott: “szarvashibák" vannak az anyagban, ez alapján
nem lehet megfontoltan, helyesen dönteni. Ezért kérték a képviselők és bizott
sági tagok, hogy még a 23-iülés előtt kezhez kaphassanak kiegészítő anyagot az
előterjesztéshez. Apolgármester válasza szerint a kért többletinformációt, táb
lázatokat és adatokat tartalmazó kiegészítést legkésőbb március 19-ére elkészí
tik.
A témáról bővebben a 3- oldalon olvashatnak.

Programajánló
Március 22. hétfő

Március 25. csütörtök

Ki mii tud? - a Gárdonyi. Géza Általá
nos Iskola szervezésében, MKK, 15

A Ságvári Ibidre Általános Iskola
kulturális bemutatója, MKK, 15.30

óra

óra

Önkormányzati Klub, MKK, 17 óra

Március 26. péntek

Március 23- kedd

A Rákőczi-emléktábla megkoszorú
zása, Majk, 17 óra

Képviselő-testületi ülés, Polgármes
teri Hivatal, 16 óra

“A társaság eredményei kedvezőek”

“Jelenleg van-e üres tanterem?”
Keleti György iskolabezárásról, Vértről, a város jövőjéről
Néhány hét óta a városban legtöbb vihart kavart kérdés az iskolabezárás. Atémával kapcsolatban tartott rend
kívüli szülői értekezletekről és a véleménynyilvánítások fórumáról, a közmeghallgatásról a Krónikás is beszá
molt, Az olvasók megismerhették a polgármester, a települési képviselők és a szülők, pedagógusok
álláspontját Lázár Mózes országgyűlési képviselő is érintette az iskolabezárás kérdését lapunk

nak adott interjújában (1999- 02. 21.) Keleti György országgyűlési képviselőt is megkérdeztük:
ini a véleménye az intézményrendszer átszervezéséről, s ezen túlmenően Oroszlány jövőjéről?
- Az a véleményem, hogy a kormányzat a korábbi ígé
reteivel ellentétben nem adott annyi pénzt az önkor
mányzatoknak, ami a normális működéshez szüksé
ges lenne. Ezért nem csak Oroszlányban, hanem más
településeken is iskolabezárásról hallani. Itt helyben
az iskolabezárással kapcsolatos döntés az önkor
mányzat felelőssége. Befolyásolni nem tudom. De azt
hiszem, hogy az egész eljárás egy picit elkapkodott.
En megkérdezném, hogy jelenleg van-e üres tante
rem az általános iskolákban? Információim szerint
nincs. És a korszerű pedagógia egyik alapelve, hogy
minél kevesebb gyerek tanuljon egy osztályban, hi
szen a tanár annál eredményesebben tud oktatni.
Szerintem az is a jövő egyik követelménye, hogy le
gyenek szaktantermek. Ehhez is hely kell, mert példá
ul egy számítógépterem nem használható másfajta
oktatásra.
Ezek tükrében az önkormányzatnak azt kell vé
giggondolnia, hogy valójában milyen anyagi megté
rülést jelent az iskolabezárás. Szerintem ezt nagyon
egyszerű végigszámolni. Egyrészt a tanévzáró ünnep
ség másnapján nem fog az iskola megszűnni, ennek
van egy tehetetlenségi kifutása. Költözési és végkielé
gítési költségek is jelentkeznek majd. Minden felszá
molásnak ez a problémája az első évben.
Es ha a város úgy dönt, hogy bezár egy iskolát, ak
kor minimum elvárható lenne, hogy a későbbiekben
felszabaduló összeg jelentős részét a többi iskola ja
vára fordítsa, ott az oktatás feltételeit, körülményeit
javítsa. Akkor kérdezem én, hol van itt a megtakarítás
a költségvetés számára? Tehát ezt a lépést nagyon ala
posan végig kellene gondolni, hiszen ha egy iskolát
megszüntetnek, annak az épületéről gondoskodni
kell. Es abból többel már nem lesz iskola. Ezért én ezt
nagyon alaposan végiggondolnám.
Ha minden igaz, az Európai Unióba tartunk, ami
azt jelenti, hogy az ország gazdasági helyzete belátha
tó időn belül valamilyen Európai Uniós átlag közelé
be el kell, hogy jusson. Ez azzal jár együtt, hogy az
emberek megélhetési körülménye és közérzete javul,
így talán több gyermeket vállalnak majd. Én azt hi
szem, hogy ez a kormány azt hirdette meg, hogy mi
nél több gyerek szülessen Magyarországon. Hazánk
lehetőségei gazdasági tekintetben elég korlátozottak,
viszont a szürkeállomány tekintetében nagyon jók.
Igenis kiművelt főkre van szükség, a kiművelt főt pc-dig a magas szintű oktatás adja. Nekem ez az álláspon
tom.
- Az iskolabezáráshoz hasonlóan több ezer

emberi érint és foglalkoztat a Vérlesi Erőmű Rt.
sorsa. A tervek szerint az eLső körben 300 embertől
válik meg a cég, a költségcsökkentés és verseny
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képesség érdekében. Ön, mint országgyűlési kép
viselő mit tud tenni a Vért továbbéléséért?
- Nemrég jártam Takács Károly vezérigazgató úr
nál, aki tájékoztatott az átszervezésről és alétszámleépítésről. Beszélgetésünk során abban megegyez
tünk, hogy ha a Horn-kormány idejében nem kap ez
az erőmű egy nagyobb, több milliárd forintos tőkein
jekciót, akkor most már a felszámolását folytatná.
Jelenleg nekem, mint parlamenti képviselőnek
milyen lehetőségeim vannak? Meglehetősen korláto
zottak. Ugyanis nem arról van szó, hogy egy parla
menti képviselő csodát tehet.
Hogy kap-e hosszú távú energiaszállítási megren
delést ez a cég, az is meghatározza, hogy mennyi az el
következendő években az ország energiaszükséglete.
Erre ma még precíz számítások - az én ismereteim sze
rint- nincsenek, csak becsült értékek vannak.
Nem hiszem, hogy egy parlamenti képviselő na
gyon befolyásolhatná ezeket a gazdasági folyamato
kat. Ebben az Európai Uniós csatlakozás lehet egy
nagyon fontos meghatározó, mert a csatlakozással bi
zonyos energiaszállítási liberalizáció lép be, ami azt
jelenti, hogy szabadabban lehet eladni energiát Euró
pa bármelyik részére. Természetesen akkor is a legol
csóbb energiát keresi majd mindenki.
Úgy gondolom, ha a Vért kap egy megrendelést,
akkor meg fogja kapni a retrofit lehetőségét is. Ha
nem, akkor ezt az erőművet, ha szabad így mondani,
ki fogják futtatni. Amíg bizonyos környezetvédelmi
előírások lehetővé teszik, addig az erőmű működhet.
Ha bezárásra kerülne sor, a kormánynak nagyon
felelősségteljesen kell eljárnia. Hiszen a bányát nem
úgy zárnák be, hogy rátesznek egy lakatot. Ezt a bá
nyát és az erőművet úgy kellene felszámolni, hogy
mindenki számára biztosítsák a későbbi elhelyezke
dés lehetőségét.
- Az elmondottak alapján Ön hogyan látja

Oroszlányjövőjét?

■A legrosszabb forgatókönyv szerint is fennma
rad a Vért még 4-5 évig, de bezárás esetén a város po
zíciója fokozatosan romlana. A tényeket figyelembe
véve is mindig optimista voltam. Ezért állítom, hogy
ezt a várost nem lehet "agyonverni'' sem munkahe
lyek hiányával, sem egyebekkel. Az itt élő emberek
mindig meg fogják találni azt a lehetőséget, hogy az
életüket helyesen szervezzék. Ebben persze rendkí
vül nagy szerepe van a városi és a megyei önkor
mányzatnak.
Lovast Andrea

A Vért március 17-i igazgatósági üléséről
Takács Károly vezérigazgató tájékoztatta
lapunkat.
- A Vértesi Erőmű Rt. igazgatósága megtárgyalta
az első kéthavi műszaki tevékenységről szóló be
számolót. Tudomásul vette, hogy a társaság mű
szaki-üzleti eredményei kedvezőek.
- Napirendi pontként szerepelt az 1999. évi üzleti
terv tárgyalása, amely során az igazgatóság a
versenyképesség javítása érdekében további
költségcsökkentő intézkedéseket és közel 400
millió forintos pozitív eredményű üzleti tervet
kért. Alapvetően az a nehézség ebben a teljesítés
ben, hogy 3%-os áremelést kapott a cég, és 13,3%
kötelező átlagkereset-növekedést írtak elő. Csak
költségek csökkentésével és a létszámcsökken
téssel tudja ezt a pozitív eredményt elérni. Mind
ezek és a jövőkép érdekében végzett
beruházások igénye miatt nehéz lesz, de teljesí
teni kell ezt a feszített üzleti tervet.
- Az igazgatóság megtárgyalta az MVMRt. részére
készülő erőmű-fejlesztési terv koncepciós anya
gát is. Ez a koncepciós anyag alapvetően a kapa
citáspályázat utáni helyzetet tartalmazza,
2014-ig. Ebben figyelembe vettük az esetleges
bezárás negatív hatásait is, és bemutattuk az
MVM-nek, mint tulajdonosnak, hogy nem érde
ke, hogy 2003 végén bezárjon ez a cég. Hiszen
vagyonvesztés lépne fel. Bemutattuk azokat a
térségi munkahelyteremtéssel és szociális hatá
sokkal összefüggő, alapvetően önkormányzati
vagy állami szinten jelentkező többletköltsége
ket, amelyek nem merülnének fel abban az eset
ben, ha tovább működne a részvénytársaság. Ez
a koncepció az MVM Rt. igazgatósága elé kerül.
- Ehhez a napirendhez kapcsolódott a kőhalmi
mezőcsatolásról szóló előterjesztés, melyet a tu
lajdonosokkal az április 28-i közgyűlésen tárgya
lunk.
- A közgyűlés előterjesztési anyagai között szere
pelnek az 1998. évi üzleti jelentések és a részle
tes könyvvizsgálati beszámolókról szóló
értékelések. 585 millió forint pozitív eredmény
az 1998. üzleti év mérlege, tehát alapvetően ren
dezett, konszolidált helyzetet láthatnak majd a
tulajdonosok az április 28-i taggyűlésen.
- Tárgyalta az igazgatóság az 1999- évi üzletpoli
tikát is. A jelenlegi működés egyszerűsítésével,
racionalizálásával foglalkozó főbb pontokat vet
te sorra.
Szó volt a létszámleépítéssel kapcsolatos előké
szítő munkálatokról, melyek már az üzemi ta
náccsal egyeztetett lépcsőket jelentik. Ezek az
előkészítések nehéz emberi kérdéseket is taglal
nak. A létszámleépítést ígéretünk szerint szerve
zett, humánus módon és lehetőség szerinti
maximális anyagi gondoskodással próbáljuk
véghezvinni. Ezzel kapcsolatban a jogi egyezte
téseket már végrehajtottuk. Jelenleg 206 főt
érint a létszámcsökkentés és további, kb. ugyan
ilyen arányú természetes csökkenésre számí
tunk. Egy biztos, hogy ez a folyamat rendkívül
költséges lesz, 3-400 millió forint többletkiadást
jelent a társaságnak ebben az évben, annak érde
kében, hogy a cég a jövőjét tekintve kisebb költ
séggel működjön. Kénytelen ezt a lépést
megtenni, sőt valószínűleg tovább is kell majd
folytatnia ezt más területeken. Ez hozzátartozik
a versenykörnyezethez, amiben élünk.

“ A szak m ai p ro g ra m o k a la p já n n e m le h e t
az is k o la b e z á rá s ró l szóló d ö n té s ü n k e t m eg 
alapozni"
Március 23-án ülésezik Oroszlány Város Képviselő testületé. Az előter
jesztésben 12 napirendi pont, köztük a Gárdonyi Géza Általános Isko
la megszüntetésének kezdeményezése szerepel.
A jövő keddi ülésen a képviselők tárgyalják többek között a szennyvíz-ár
talmatlanítási díj szerkezetének
módosítását, döntenek a “Jó tanuló-jó
sportoló 1998" cím odaítéléséről, a
Bölcsődei Szolgálat alapító okiratá
nak módosításáról, elbírálják a társa
dalmi- és sportcélú pályázatokat s amennyiben a testület megszavazza-,
kezdeményezik a Gárdonyi Géza Álta
lános Iskola megszüntetését. Adöntés
indokait - az előterjesztés szerinttöbb pontban lehet összefoglalni.
Az előterjesztés pontos adatokat
tartalmaz az éves születésszám-változásra és a tanulólétszámra vonatko
zóan. E szerint az 1988/89-es
tanévben a város négy általános isko
lájában
2587-en,
1993/94-ben
2202-en tanultak s ez a szám mára
1989-re csökkent. Többek között ez a
demográfiai változás indokolja, hogy
Oroszlányban egy alapfokú oktatási
intézményt be kell zárni. A döntésben
szerepet játszanak az országosan is
érzékelhető társadalmi, oktatáspoliti
kai és finanszírozási változások - ol
vasható az előterjesztésben.
Az előterjesztő, dr. Sunyovszki
Károlv bemutatja az iskolák egyéni
arculatát meghatározó tulajdonságo
kat, a szakmai programokat. Ezek

alapján “nem lehet az iskolabezárásról szóló döntésünket megalapozni” áll az írott anyagban. Ezért figyelem
be kell venni az integráció lehetősé
gét, például azt, hogy egy-egy
intézmény megszűnése esetén várha
tóan hány tanulót kell elhelyezni, ho
gyan működhetnek tovább a tago
zatos és kis létszámú osztályok. A be
iratkozok számának alakulása és a
gyermeklétszám megoszlása az általá
nos iskolai körzetek között is fontos
tényező. A gazdasági és műszaki
szempontok, a városban való elhe
lyezkedés, a megközelíthetőség és az
adott intézmény várható felújítási
költségei is érvként szerepelnek a fel
sorolásban. A felszabaduló épület to
vábbi hasznosításáról is gondoskodni
kell majd, tehát ez is meghatározó.
Az előterjesztés szerint a Ságvári
Endre Általános Iskola tanulólétszá
ma a legmagasabb (621 fő), s e létszá
mot a másik három intézmény nem
tudja fogadni. A József Attila Általá
nos Iskola körzetében lakik a legtöbb
0-14 éves gyermek, ami azt jelenti,
hogy bezárása nagy tanulólétszámot
érintene hátrányosan.
Ezért március 23-án két iskola: az
Arany János és a Gárdonyi Géza kerül
mérlegre.

Az iskolabezárásról

Lazók Zoltán, az MSZP oroszlányi frakcióvezetője:
■Egy frakcióvezetőnek nagyon kell vi egészítés megérkezik, a frakció képes
gyáznia arra, hogy a véleménye ne le lesz dönteni. Biztos, hogy a frakció
gyen túl hangsúlyos, mert befo nak lesz határozott véleménye.
Nagyon szívfájditó dolog ez. Tu
lyásolhatja a frakció tagjait. 1logy me
dom magamról is, hogyha a szívem
lyik intézményt kellene bezárni, ezzel
kapcsolatban konkrét frakcióállás mel kellene döntenem, akkor itt nem
pontot még nem tudok mondani, de lenne iskolabezárás. Csakhogy az ész
azt hangsúlyozom, hogy a vitákból ér azt mondja, hogy be kell zárni egy is
zem: a frakció szándéka - tehát hogy kolát. Ebben a kérdésben a szakmai
be kell zárni egy iskolát- továbbra előterjesztések alapján mindenkinek
a lelkiismerete szerint kell döntenie.
sem változott.
Azzal is egyetért a frakció, hogy a Mert most minden intézményünk ve
getál. Rosszak a körülményeit, a tár
két iskolára szűkül a lehetőség.
De az iskolabezárásról szóló előter gyi feltételek.
Most jó ezt a status quot fenntarta
jesztésnek vannak hiányosságai. Hiá
nyoznak belőle számok, táblázatok, ni?
- Az előterjesztés a Gárdonyi Géza
melyek nélkül nem lehet konszenzust
kialakítani. Mert mindenkiben vetőd Általános Iskola megszüntetésének
nek fel olyan kérdések, amelyekre kezdeményezéséről szól. Ha erre az
nem ad választ. A március 17-i össze iskolára esik a “választás", mi lesz a
vont bizottsági ülésen elhangzottak zeneiskolával?
- Keddig csak a lehetőségek felvá
ezek a kritikák. .Azt a választ kaptuk,
zolásáról lehet szó, az áprilisi testületi
hogy péntekig a képviselők minden
anyagot meg fognak kapni ahhoz, ülésre lehet előkészíteni az erről szó
hogy 23-án dönteni tudjanak. Ha a ki ló döntést.

A C igány K isebbségi Ö n k o rm á n y z a t ellen zi
az isk o la b e z á rá s t
Boros Gytda, az Oroszlányi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
- Elsődleges álláspontunk az,
hogy egyetlenegy iskolát sem kellene
bezárni Oroszlányban. Ennek egysze
rűen nem látjuk értelmét. Igaz, hogy
kevés gyerek születik Oroszlányban,
de máshol is meg lehetne szorítani azt
a nadrágszíjai, nem csak az iskolabe
zárásnál.
- Például hol? Konkrétan?
- Konkrét dolgokat nem akarok
mondani, mert abból később összeüt
közésem lehet. De kérdezem: ha be
zárnak egy iskolát, akkor a gyerekek
többségét hová fogják elhelyezni? Ha
megnézzük a nyugati iskolákat, azt
látjuk, hogy tágas tantermekben ta
nulnak a diákok. Szaktantermek is
vannak, nem pedig zsúfolt osztályok.
A másik kérdés: ha Magyarországon,
és Oroszlányban is újból megindul a
népesedési folyamat, akkor új iskolát
fognak építeni? Véleményünk szerint
nem csak a jelenre, hanem a jövőre is
kellene gondolni.
Egyébként nem csak mi, az Orosz
lányi Cigány Kisebbségi Önkormány
zat, hanem az Országos Cigány
Kisebbségi Önkormányzat is tiltako
zik mindenféle iskolabezárás ellen.
- Mivel tudják alátámasztani

véleményüket, honnan tájékozód
lak e témában?
- .Az összevont szülői értekezle
tekről.
- Mind a négy rendkívüli érte

kezleten részt vettek?
- Nem, a Gárdonyi Géza Általános
Iskolában nem voltunk jelen.
- Van ennek valamilyen külön

- Sajnos nem tudtunk rá reagálni,
annyira hirtelen hívták össze ezt az
értekezletet.
- A szülői értekezleten kívül keI

időpontot is egyeztettek a Gárdonyi
Géza Általános Iskola igazgatójával
Kiss Györgyné a cigány kisebbségi
kérdési szerette volna megvitatni.
Ónok mégsem
reagáltak a
meghívásra. Miért nem?
- Én úgy emlékszem, az igazgató
nő csak annyit mondott, hogy az isko
lát
szeretné
megmutatni. A
megbeszélt időpontokban sajnos
nem értünk rá, mert pályázatot ír
tunk, illetve a Polgármesteri Hivatal
ban volt elintéznivalónk.
- A közmeghallgatáson véle

ményt nyilvánítottak a bezárassa!
kapcsolatban. Pontosan arról volt
szó, hogy a kisebbségi önkormány
zat a Gárdonyi Géza Általános Isko
la bezárása mellett voksol.
- Két iskola neve merült fel. 11a
már be kell zárni egy iskolát, akkor ne
az Arany János Általános Iskola le
gyen az. Oda 80 cigánygyerek jár,
többségében kis létszámú osztályok
ban. Ók már beilleszkedtek abba az is
kolába. Ott felvállalták ezeknek a
gyerekeknek a képzését. Ezek a gyere
kek nagyobb létszámú osztályokban
nem boldogulnának. Márpedig ha be
zárnak egy iskolát, igaz, hogy az átlag
osztálylétszám maximum 28 fő lesz,
szerintem azt jelenti, hogy ha az egyik
osztályban pl. 26-an járnak, a másik
ba akár ,52-en is lehetnek. Egy ilyen
osztályban nem tudnak annyit fogla
kozni a cigánygyerekekkel, mint
amennyit ők igényelnének.

leges oka?

LA.

Modrián Vilmos, a Fidesz frakcióvezetője:
- Hogy az elején kezdjük: az iskolabe
zárással, mint költségkímélő, az okta
tási ágazatot jobb anyagi helyzetbe
hozó intézkedéssel a Fidesz-frakció
teljes mértékben egyetért. Ez nem ké
pezi vita tárgyát. A polgármester úr
érveit beláttuk, magunk is úgy gon
doljuk, hogy szükséges egy általános
iskola bezárása Oroszlányban. Külö
nösebb vita nincs a frakción belül.
Sót, úgy tudom, hogy a testületben is
csak kevesen, vagy talán csak egy kép
viselő kérdőjelezi meg ezt a lépést.
Számunkra egyelőre nem is az kér
déses, hogy melyik intézményt szün
tetik meg, hanem az, hogy miért.
Nagyon erős érv, hogy az adott iskola
bezárásával mennyi megtakarítást le
het elérni. Egy másik szempont pedig:
hogy tudunk minél kisebb kárt okoz
ni az intézményhálózatban és a peda
gógiai munkában. Emellett számos

véleményt kiemelhetnék. Példáid a
Gárdonyi Géza Általános Iskolában
folyó balett-tevékenységet. 10 eves
“előkészítő” munka után tavaly értek
el először igazán jelentős, országos si
kert a növendékek, és ez a munka
folytatódik. De hasonló érvet minden
iskolánál fel lehetne hozni.
Mindettől függetlenül én azt nem
tudom jelen pillanatban, hogy a Fi
desz-frakció melyik iskolát akarja be
zárni. De mindenképpen egységes
álláspont kialakítása a szándékunk.
Nagyon sokat polemizálunk, be
szélgetünk erről a kérdésről, s hogy
minél több információt gyűjtsünk, mi
nél több véleményt megismerjünk,
nyitott füllel járunk, nyitott füllel vet
tünk részt a rendkívüli szülői értekez
létén, a közmeghallgatáson, és a
bizottsági üléseken. Felelősséggel
szeretnénk dönteni március 23-án.
.KRÓNIKÁS 3
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Hol nincs felelősség, hol van?
A Magyar értelmező kéziszótár sze
r i n t ^ . 1987.-sajnos még az átkosban kiadott) a felelősség a követ
kezőt jelenti: „ tikit: arra kénysze

rít, hogy tettéről számot adjon,
és viselje a következményeket ”
Ez a „csizma" az iskolabezárás, ponto
sabban a városi intézményrendszer
racionalizálás körüli polémia, nyilat
kozatok kapcsán kerül az asztalra.
Hogyan lehetséges az, hogy jeles kepviselő-testületünk hol bír a fenti foga
lommal, hol nem?
Az MKK-ban a város csódközeli
pénzügyi helyzete, és a Polgármesteri
Hivatal elköltözése kapcsán megren
dezett Civil Fórumon (1998. dec. 15.)
felmerült a felelősség kérdése. Vise
lik-e a következményeket azok, akik
nek ebben a felelőssége megállapít
ható? Emlékezetem szerint polgármesterünk kitérő választ adott, vala
hogy így: nem, mert egyszemélyi
felelősség nehezen állapítható meg,
testület pedig jogilag nem vonható fe
lelősségre. Lényegeben ezt nyilatkoz
ta dr. Sunyovszki Károly a Krónikás
1999. 3. számában is: „A testületi ta

gok biztos, hogy nem vonhatók jogi
lag felelősségre, nekik egyszerűen
politikaifelelősségük van."Akkor te
hát maradt a politikai felelősség, de
az meg, mint minden, ami nem egyez
ményes, ugyancsak nehezen értel
mezhető. Mondjuk annyit jelent:
majd jól megissza a levét a következő
választáson, aki valamit elbaltázott.
De elég visszatartó erő-c ez attól,
hogy valaki ne kellő alapossággal
szolgálja választóit, akiktől a megbí
zatását nyerte? Hiszen négy év képvi
selőség elégséges idő lehet legalábbis
javítani az egyéni esélyeken, pozíci
ón, hogy durvábbat ne is említsünk.
Most az iskolabezárás van poron
don. És a felelősség kérdése is újra.
Polgármesterünk ezúttal a követke
zőképpen nyilatkozik az intézménye-
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két esetlegesen vizsgáló külső szakér
tői bizottság felkérésével kapcsolat
ban (Krónikás 1999- 11. szám): „Ef

HÚSVÉTI JÁTÉKVÁSÁR!
-10% ÁRENGEDMÉNY!

fajta bizottság csak a testületfelelős
ségérzetét csökkentené." Értsd: a
testület felvállalja döntéséért a fele
lősséget!
Már elnézést kéi;ek, de ugyan hová
lehetne még csökkenteni ezt a „fele
lősségérzetet"? Vajon nem inkább a
körültekintő, jól megfontolt döntés
tükrözné-e a fenti igényt? Mert a mos
tani helyzet, amikor egyszer kijelen
tik, hogy a számok, a racionalitás,
netán a szakmai érvek fognak dönte
ni iskolabezárásról, majd ezzel gyöke
resen ellentétes előterjesztés kerül
sebtiben a képviselők asztalára, sem
miképpen sem kelti a meggondoltságnak még a látszatát sem. Vagy csupa
pedagógus, nevelési-oktatási szakér
tő nyomja a székeket a testületben? S
ők bizony kezdettől fogva tudják mi
lesz a jó?
Bár közvetetten érintett vagyok a
Gárdonyi nem bezárásában, mégsem
ez inspirált a toll megragadására. Én
ugyanis, nem ismervén minden véle
ményalkotáshoz szükséges informá
ciót az iskolákról, nem tudom sem azt
mondani: „Arany!” sem azt „Gárdo
nyi!”. Csak azt, hogy egy bizonyos
döntés esetén várható etnikai bot
rány ellenére, nem a struccpolitika a
jó politika. Ha racionális döntést aka
runk (amire ilyen anyagi helyzetben
érthető a törekvés), a mérleg serpe
nyőibe azonos mértékrendszer sze
rint kell kerülnie a súlyoknak. De úgy,
hogy közben azt se feledjük, bizony
hamarosan felnőttekké érő kisembe
rek akár egész éleiére kiható lesz a
döntés. Van-e ennél nagyobb felelős
ség? Istent játszani?
Persze én könnyen beszélek! Ne
kem, mint választópolgárnak vég
képp semmi felelősségem sincs...

ForgácsJ.
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Szőnyegtisztítás
háztól házig
szállítással,
kárpit',
autókárpit-tisztítás.
NAGY LÁSZLÓ
Tatabánya-Kertváros,
Akácfa u. 31.
T el: 34/425-930

Oroszlány Város Önkormányzata be
nyit jtott pályázatot a Magyar Telepü
lés- és Területfejlesztők Szövetsége
által szervezett "Három Szombat" el
nevezésű országos közterület-szépítési versenyre. 1999-ben három
szombaton kell teljesíteni a versenyfeladatokat, melynek végrehajtója a
Polgármesteri Hivatal közreműködé
sével a település lakossága. A három
szombat közül az egyik a múlt értékei
nek ápolását, a másik a jelen környe
zeti és életkörülményeinek jobbá
tételét, a harmadik a jövőért munkál
kodást jelképezi.

A pontos dátumok és területek Orosz
lányban:
- Április 24. - tavaszi nagytakarítás-.
városi alsó tó déli partrészlete
- Május 08. - újszülöttek ligete létesí
tése: városi alsó tó déli partrészlete
-Szeptember 18.-gyepesítés, virágositás: a Profi mögötti terület.
A Rákóczi Szövetség erdélyi-csángófóidi kirándulást szervez augusztus 18-24.
között. Program: Csíkszereda, Gyimcsek
(csángók), Csíksomlyó, Korond, Parajd,
Gyilkostó, Békásszoros, Székelyudvar
hely, Segesvár, Brassó, Szt. Anna tó.
Bővebb információ és jelentkezés:
április 01-ig, a szövetség elnöké
nél, N agy Elemér Attilánál.
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A polgármester levelét megírta, hogy ne legyen

“Oroszlány, halott város’
dr. Sunyovszki Károly le vedet intézett dr. Orbán Viktor miniszterelnök
höz, a város életet meghatár tó Vértesi Erőmű Rt. sorsát illetően
A levelet a 2. oldalon olvashatjuk

Oroszlány 45 éve város

Mór, Tata, Tatabánya, Oroszlány városok, valamint Bököd, Dad,
Kecskéd, Komlód, Környe, Pusztavám, Szákszend, Várgesztes,
Vértessomló községek Önkormányzatainak képviselő-testületei
REGIONÁLIS KÖZMEGHALLGATÁST tartanak március 30-án 17
órakor az oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár színházter
mében.
Napirendi javaslat: A térség meghatározó gazdasági társasága, a

A Minisztertanács határozata Oroszlány nagyközséget 1954. február
1-jén nyilvánította várossá. 45 évvel ezelőtt a helyi avató ünnepséget
március 20-án tartották. Aváros születésének alkalmából múlt héten
szombaton kiállítást és kulturális műsort rendeztek a Művelődési
Központban.
- A tóparti tízemeletesek alapozása,
Majális az Öreg-hegyen, Városkapu,
vidámpark, strand, Márkushegyi Ak
naüzem megnyitása, bányaszeren
csétlenség, Kontakta üzem, bányász
nap, Ady-mozi, Vértesi-napok, ipari
park, Kossuth-szobor: momentumok
egy település életéből. Az elmúlt négy
és fél évtized történéseit dr.
Sunyovszki Károly polgármester
elevenítette fel, majd gratulált a fotóés logo pályázat nyerteseinek.
Ai önkormányzat néhány hónap
pal ezelőtt hirdetett pályázatot ama
tőr fényképészek részére. A téma
természetesen maga a város, Orosz
lány volt. Abíráló bizottság három fo
tós: Veilland István (Győr), Udvardi
Péter (Tata), és Sípos Zoltán (Tata)
műveit értékelte.
A jelképpályázatra 9-en 26 pálya
művet adtak be. Ivák István, Kóbor
Sándor, Malomvölgyi Tamás és az
Arany Általános Iskola néhány tanu
lója könyvjutalomban részesültek.
Az elismerések kifejezése és a dí
jak átadása után verses-zenés műsort
adtak a Lengyel József Gimnázium és

Szakközépiskola tanulói. Közreműkö
dött az Ifjúsági Fúvószenekar.
Ahivatalos ünnepséget fogadás kö
vette, ahol Bencsik János, Tatabánya
polgármestere a bányászatot ábrázo
ló korsót adott át dr. Sunyovszki
Károlynak, a két város közötti barát
ság kifejezéseként.
A város születésnapjának alkalmá
ból a műsort megelőzően kiállítás
nyílt az MKK-ban. Az “Oroszlányi tár
lat '99" c. kiállításon 23 amatőr mű
vész (festő, fotós, keramikus, fafa
ragó, hímző, csuhébaba-készítő, csip
keverő) mutatkozott be a helyi közön
ségnek. A kiállítás résztvevői:

Farkas Gábor, Fritz Anita, Gógné
Mészáros Rozália, Gőghné Virágh
Margit, Halmi Péter Pál, Horváth
Károlyné, Karkus László, Keller Jó
zsef, Kóbor Sándor, Kungl György,
IÁcskó István, Nyári Irén, Paál
lajostié, Schiff Arnold, Szalayné
Turay Borbála, Szalontai Antal,
Szedlákjánosné, TakácsJános, Tóth
József, Troli István, Troli Istvánná,
Trubicza Ágnes, Véghné Dittrich
Márta.

Vértesi Erőmű Rt. jövőképe.
Előadó: Takács Károly, a Vért vezérigazgatója

Meghívottak
Chikán Attila gazdasági miniszter,
Gansperger Gyula, az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatója,
Dr. Virágh Miklós elnök, MVMT,
Bakács István vezérigazgató, MVMT

HÍREK, ESEMÉNYEK
• Bombariadó volt a József Attila Általános Iskolában március 22-én. 13 óra

•

•

•

•

kor ismeretlen telefonáló jelezte az iskolának: bomba fog robbanni. A rend
őrség kiürítette és átvizsgálta az épületet. Bombát nem találtak. 15 órára a
telefonálót és társát felkutatták, a két gyermekkorú (14 év alatti) személy el
len a vizsgálat folyamatban van.
Március 17-én délután a Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Szolgálata a
Fürst Sándor úton, a Városkapu mögötti parkolóban három személyt fogott
el, akik kábítószerrel összefüggő bűncselekmény elkövetésével alapo
san gyanúsítható ak.
Kóka István, az 5•Sz. Általános Iskola tanulója 1. helyezést ért el a kisegítő
iskolák számára rendezett országos szavaló versenyen.
(Erről későbbi lapszámunkban bővebben olvashatnak)
ARákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete a névadó fejedelem születésé
re emlékezett március 26-án Majkon.
(Képes tudósítás a Krónikás következő számában)
A Rákóczi Szövetség meghívására a Vajdasági Kulturális Szövetség főtit
kára tart előadást április 1-jén az MKK-ban, 17 órától.

Míg kint tüntettek,
bent döntöttek!
Beszámolónk a testületi ülésről és egy olvasói
vélemény a történtekről a 3- oldalon.

Aváros rémképe: a 40%-os munkanélküliség!
“Oroszlány Város Polgármesterétől
Orbán Viktor
Miniszterelnök Úr részére
Budapest
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Engedje meg, hogy Oroszlány és Tatabánya
város és a város térségeinek önkormányzatai,
az itt élők nevében felhívjam a figyelmét első
sorban városunkat, de ténylegesen kistérsé
günket és az észak-dunántúli régiót is érintő
súlyos problémára, a többségi állami tulajdon
ban lévő, 5.800 főt foglalkoztató Vértesi Erő
mű Részvénytársaság bizonytalanná vált
jövője miatti általános veszélyeztetett
ségünkre.
Mint az bizonyára Ön előtt is ismert, az MVM
Rt. döntött a 2003 utáni energiakapacitások
ról, s e döntés eredményeként az oroszlányi
székhelyű VÉRT két hőerőművének termelé
sére nem tart igényt.
Reálisan értékelve az energiagazdálkodás
ban tapasztalt folyamatokat, nem érte váratla
nul városunkat az energiakapacitás-tender
eredménye, de a VÉRTvezetésével és dolgozó
ival együtt mégiscsak reménykedtünk, hogy a
külföldi energetikai cégek lobbijával szemben
az ország és a nemzet érdekeinek megfelelő,
kedvező fordulatot vesz a régió életében meg
határozó szerepet betöltő részvénytársaság
2003 utáni sorsa.
Úgy véljük, hogy a pályázati eljárás során a
végeredmény szempontjából döntő jelentősé
gűnek bizonyuló, súlyos peremfeltételi hibák
nem csupán hátráltatták az objektív döntésho
zatalt, de szinte előre determinálták annak
végeredményét. Az sem elfogadható, hogy egy
ilyen döntés előkészítésekor nem vettek figye
lembe a döntéshozók olyan - nem kifejezet
ten szakmai - szempontokat, amelyek egy
város és kisrégiója lakóinak életkörülményeit
súlyosan befolyásolják majd. Nem kétséges
ugyanis, hogy mi lehet és mi lesz Oroszlány
sorsa az általunk hibásnak vélt döntés nyo
mán.
• Vajon vizsgálták-e a döntéshozók, hogy a
VÉRT-erőművek és a Márkushegyi Bánya
bezárása összhangban van-e az ország
bányászati stratégiájával és energiapoli
tikájával,
• illetve milyen hatást gyakorol majd e tér
ség további életére?
• Tényleg a legolcsóbb energiát fogja meg
vásárolni az MVM Rt.?
• Vizsgálta-e valaki, hogy mit jelent a dön
tés a nemzetgazdaság számára?
A válasz vélhetően minden kérdésre: nem.
Talán az sem mellékes, hogy az 50% fölötti
gáz alapú energiafogyasztás nemzeti kiszol
gáltatottságot eredményezhet, hiszen az RWE
és GAZPROM diktálja majd az energiaárakat!
Véleményünk szerint még nem késő ezek
ből az aspektusokból is megvizsgálni a VÉRT
további működésének lehetőségeit.
krónikás 2
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Súlyosbítja a helyzetet, hogy alig néhány
esztendeje marad önkormányzatunknak az
elő állt helyzet hatásainak enyhítésére, de
amúgy is szűkös anyagi lehetőségei a problé
mák hatékony orvoslását aligha teszik lehe
tővé, ezért a jelenleg itt élő emberek
tömeges elszegényedésével kell számol
nunk.
Városunk az elsők között - a kilencvenes
évek elején - kezdte meg az ipari park építé
sét, és százmilliós fejlesztésekkel igyekszünk
ideális feltételeket teremteni a külföldi be
fektetők számára. Mi tagadás, igen csekély si
kerrel, Világosan látszik, hogy a rendel
kezésünkre álló négy év alatt lehetetlen több
ezer ember számára munkahelyet teremte
ni.
Sajnos, városunk a korábbi évekkel ellen
tétben, a legrosszabb munkanélküliségi mu
tatókkal rendelkezik, s mivel a munkaképes
korúak közel fele a VÉRT alkalmazottja,
ezért nem is tűnik túlzásnak a városunkra
aggatott jelző: Oroszlány „halott’’ város. S ez
így is lesz, ha nem kapunk azonnali biztosíté
kokat a VÉRT 2003 utáni sorsát illetően.
Azonnal megindul ugyanis a képzett, s ezen
belül is az értelmiségi munkaerő elvándorlá
sa.
Túlzás nélküli a prognózis: 40%-os m un
kanélküliség várható városunkban...
Talán nem ismeretlen Ön előtt az a körül
mény, hogy a korábbi környezetvédelmi be
ruházások elmaradása miatt a környék
lakosságának jelentős része évtizedek óta az
ország egyik legszennyezettebb vidékén él,
de a munkahelyek tömeges elvesztése min
den más megpróbáltatást feledtet. A jelenle
gi helyzet azonban több ezer család számára
a teljes kilátástalanságot jelenti.
Az eddigi tapasztalatok alapján joggal me
rül fel a következő kérdés: ki fogja fizetni a
környezetvédelmi rekultivációkat, amely
végső soron az állam kötelezettsége, de ed
dig is csak abban bízhattunk, amit maga a
VÉRTvégzett el milliárdos nagyságrendben!
A valamennyiünk érdekeit szem előtt tar
tó és védő önkormányzatunk nevében mél
tatlannak tartom említett pályázati eljárás
ismert módon történt lefolyását, ezért tiszte
lettel kérem az Ön közbenjárását, hogy rövid
időn belül találjunk megnyugtató és végle
gesnek tűnő megoldást a régió tovább mű
ködésének biztosítására.”
“Tisztelettel kérem segítő közreműködé
sét, hogy régiónk sorsa belátható időn belül,
megnyugtatóan rendeződhessen.
Az érintett önkormányzatok a közeljövő
ben regionális közmeghallgatáson fogják
megvitatni a VÉRT jövőképének alternatívá
it.”
“Segítségét előre is megköszönöm, s kívá
nok Önnek további jó munkát és sikereket!
Oroszlány, 1999- március 9Tisztelettel

dr. Sunyovszki Károly”

Milyen a bányászat jelenlegi helyzete?

Munkásgyűlés Márkushegyen
Milyen jelenleg a bányászat és Oroszlány helyzete? - ezt az
összefoglaló címet adta felszólalásának Schalkhammer An
tal, a BDSZSZ elnöke a márkushegyi munkásgyűlésen.
- 100 év óta a magyar szénbányászat ilyen nehéz, kritikus
helyzetben nem volt. 1967-ben még 234 termelőhelyünk volt,
ma egy kézen össze lehet adni ezek számát. Ha a hazai energiastratégiában a szén nem kap megfelelő szerepet, akkor a leg
rosszabb alternatíva is előfordulhat: az oroszlányi erőmű
2003-ig szóló hosszú távú villanyáram-vásárlási szerződésének
lejáratakor a teljes hazai mélyművelésű szénbányászat bezár
hat. 19 ezren dolgozunk még ebben az iparágban. Munkahe
lyekről, életekről, családi sorsokról és szakmapolitikáról van
szó. Fontos, hogy a hosszú távú erőmű-építési programba hazai
szénbázisú erőművek is bekerüljenek. Kb. egy éve nagyon ke
mény csatát folytatunk a villamoserőmű-építési, versenyezteté
si tenderek és projektek kapcsán - hangsúlyozta
Schalkhammer Antal, s hozzátette:
- Sajnos a meghirdetett erőmű-fejlesztési versenyben nem
nyert a Vért. 200 MW alatt két gázüzemű erőmű (tiszaújvárosi:
6,46 forint/KW és budapesti: 6,80 forint/KW) pályázatát fogad
ták el, pedig felét a tervek szerint szénbázisra kellett volna ala
pozni. Azért nem nyert a versenyen az oroszlányi erőmű
modernizációja, mert 11 forint körüli KW-os árajánlatot adott,
és a bírálóbizottság nem vette figyelembe a járulékos költsége
ket, amit az esetleges bezárás magával von. Több milliárd forint
állami ráfordítás kellene a kötelező végkielégítések kifizetésé
hez, a rekultivációhoz, a szakmakultúra megszűnésével járó
térségi problémák kezeléséhez, nem beszélve a bányabezárás
műszaki költségeiről. Ha ezeket levonjuk a 11 Ft/KW-onkénti
árból, akkor 8-9 Ft/KW körüli árversenyt lehet elérni - magya
rázta a BDSZSZ elnöke.
- Azt követeltük a kormányzati tárcaegyeztetésen is az illeté
kes minisztériumi tisztségviselőktől, hogy ezt a tényt vegyék fi
gyelembe. Ne csak a Ft/KW profit számítson!
Az elnök szólt arról is, hogy április végéig le kell adni az MVM
Rt.-nek az űj erőmű-építési programot. Ennek kapcsán biztosí
totta a munkásgyűlés résztvevőit, hogy “ki fogják harcolni a
Vért retrofitját”. Ehhez kérte a jelenlévőket: legyenek szolidári
sak, mert - mint mondta- széles körű bányász munkavállalói tá
mogatással a háttérben lehet igazán hatékonyan tárgyalni.
A bértárgyalások kapcsán érkezett kérdésre reagálva
Schalkhammer Antal elmondta, hogy 13,3%-os megállapodás
nál állt meg a bérvita. Ez azt jelenti, hogy ha 9% lesz az infláció
1999-ben, akkor 4,3% lesz a reálkereset-növekedés a Vértnél.
Ez meghaladja a tavalyi 0-1,5%-ot és több az ipari átlagnál (kb.
11%). Ugyanakkor elismerte, hogy rossz és tarthatatlan, hogy
40-50 ezer forintot visznek haza 3 műszakban dolgozók, havi
5-6 pótműszakkal.
A munkásgyűlésen szót kért Takács Károly is. AVértesi Erő
mű Rt. vezérigazgatója mintegy 10 perces hozzászólásában
összefoglalta a cégnél az elmúlt három hónapban történt szer
vezeti-működési változásokat. Beszélt a szervezet átvilágításá
ról és a létszámleépítésről.
- Ez a költségcsökkentés szempontjából fontos, hiszen ver
senykörnyezetben élünk, s a Vért-nél jóval kisebb létszámmal
működő cégek között kell helyt állnunk - magyarázta a vezérigazgató, majd arról beszélt, hogy 585 millió forintos profittal
eredményes volt a tavalyi üzleti év. Az idei üzleti év feszített
lesz, 400 millió forintos pozitív eredményt kell produkálni.
Megoldás a hatékonyságjavítás - mondta Takács Károly, s hoz
zátette: állami tulajdonban is lehet hatékonynak lenni. Ezért be
fogják bizonyítani a tulajdonosoknak, hogy nem érdemes be
zárni 2003 végén erőművet-bányát.
*******
A munkásgyűlésen a jelenlévő munkavállalók jelezték: részt
vesznek március 26-án Kazincbarcikán a szakma jövőjéért ren
dezett demonstráción.

A Gárdonyiban szűnik meg az
oktatás szeptembertől
Aképviselő-testület március 23-án döntött: megkezdi a Gárdonyi Géza
Általános Iskola 1999- szeptember l-jétől történő lehetséges meg
szüntetéséhez szükséges egyeztetési eljárások lefolytatását. Adöntés
hez 9 igen szavazat kellett. A 17 tagú testületből 11-en voksoltak a
Gárdonyi ellen. 4-en ( Kardics István, Matajsz Gábor, SzedtükJános,
Vojnár Katalin) a Gárdonyi megmaradása mellett szavaztak, 2-en
(Balogh György, VargaJános) pedig tartózkodtak a véleménynyilvá
nítástól.
Testületi ülést talán soha nem kí
sért ekkora érdeklődés, mint március
23-án. A Polgármesteri Hivatal 1.
emeleti tárgyalóterme zsúfolásig
megtelt. A kintrekedtek az aulában el
helyezett televízióból követték az ese
ményeket. Ez a több száz fos tömeg a
Gárdonyi Géza Általános Iskola meg
maradásáért demonstrált az ülés kez
dete előtt egy órával. Tanulók,
tanárok, szülők és nagyszülők fejez
ték ki akaratukat a felvonulással. Vé
leményüket a testületi ülés alatt is
érzékeltették: a tárgyalóterembe fel
hallatszó tapssal jelezték, ha elnyerte
tetszésüket egy-egy hozzászólás.
Tapsot kapott Forischek Györgyné, aki a szülői munkaközösség nevé
ben hét pontból álló petíciót olvasott
fel. Ezzel tiltakozott többek között
egy olyan iskola bezárása ellen, mely
“a város legegészségesebb környeze
tében van, a legkorszerűbb tornate
remmel rendelkezik, amelynek befo
gadóképessége növelhető, körzete fi
atal, sok iskolás gyermekkel”.
Ehhez csatlakozott Brunner Róza
városi tisztifőorvos, aki elmondta:
közegészségügyi szempontból jelen
leg elfogadható helyzetben vannak az
általános iskolák. Hozzátette: köz
egészségügyi szempontból a szabad
külső tér, a zsibongó, a folyosók és a
tantermek tekintetében nincs nagy
különbség az intézmények között. Vi
szont a tornaterme és az étkeztetési
formája a Gárdonyinak a legkorsze
rűbb. Mindent figyelembe véve a
tisztifőorvos “nagy sajnálattal venné
tudomásul, ha a testület úgy döntene,
hogy bezár egy iskolát”.
Kardics István szerint sem szabad
a városban élő emberek érdekei ellen
cselekedni.
- "Mint SZDSZ-es képviselő, nem tá
mogathatok visszalépést az oktatás
területén” - nyilatkozta.
Szedtük János képviselő szerűit is
csökkentené az oktatás színvonalát
az intézményrendszer effajta raciona
lizálása, ezért egyetlen általános isko
la bezárását sem támogatja.
Balogh György képviselő elmond
ta: hiányzik az átfogó városi program,
a tervszerűség. Ezért a bezárást nem
tudja elfogadni, mert “a pokol torná
ca is jó szándékkal van kikövezve”.
Keleti György országgyűlési képvi
selő nem érti, miért szükséges az évi
40-50 millió forint megtakarításért ál
talános iskolát bezárni. Szerinte a 2,5
milliárdos költségvetésben ez annyit
jelent, mintha egy család 25 ezer fo

rintos nettó jövedelméből 400 forin
tot akarna megspórolni. - Ugyanak
kor, ha a testület eldöntötte, hogy
bezár egy iskolát, akkor most tegye
meg. Ha a döntést egy év múlva hoz
nák meg, az iskolában ezentúl nem
folyna tanítás - vélte.
Matajsz Gábor egyetért azzal,
hogy ezt az intézményhálózatot nem
lehet tovább finanszírozni. Az iskolai
rendkívüli értekezleteken úgy tapasz
talta, hogy ezt a szülők is megértették.
A demográfiai okok miatt valóban
elég három iskola Oroszlányban. De
azzal nem ért egyet, hogy a Gárdonyi
ra tegyenek lakatot.
Lazák Zoltán, a pénzügyi bizottság
elnöke megerősítette: a döntést való
ban nem lehet elkerülni. Mert a “csa
ládi kassza” a 25 ezer forint bevétel
mellett folyamatosan 25.400 forint
kiadással küszködik.
Kiss Györgyné, a Gárdonyi Géza
Általános Iskola igazgatónője azt tar
taná a legszerencsésebbnek, ha mind
a négy iskola megmaradna. Iskolája
védelmében érvként hozta fel, hogy
minden esetben tudnának működtet
ni 9 kiscsoportot és tagozatos osztá
lyokat Sőt, a zeneiskola számára is
biztosítanának több tantermet dél
utánonként. Kérte a képviselőket: ne
a frakción belüli és a frakciók közötti
konszenzust vegyék figyelembe, ha
nem tiszta lelkiismerettel, a gyerekek
érdekében hozzák meg felelősségtel
jes döntésüket.
Az elmondottakhoz egy gondolatot
fűzött hozzá az Arany János Általános
Iskola igazgatónője, Csőre Imréné:
- Mi a város gondját vállaltuk fel,
mikor kis létszámú osztályokat indí
tottunk. S ha a testület úgy dönt, hogy
mégis ezt az iskolát zárja be, azzal a
város 27 tanteremmel és 6 kisterem
mel lesz szegényebb.
A másfél órás eszmecsere és véle
ménynyilvánítás után dr. Sunyovszki
Károly polgármester 10 perc egyezte
tő szünetet rendelt el, majd kiderült:
az ülésen elhangzott érvek ellenére a
Gárdonyi Géza Általános Iskolában
szűnik meg az oktatás szeptembertől.
A tárgyalás után Kiss Györgyné el
mondta: nem nyugszanak bele a dön
tésbe, mert “ez az iskola nem ezt
érdemli. S lehetetlen egy jogállam
ban, hogy a gyerekek érdekeit ennyi
re ne vegyék figyelembe”. Megpróbál
nak minden lehetséges jogi utat vé
gigjárni, azért, hogy a képviselő-testü
L.A.
let megmásítsa döntését.

Vélemény

Képviselői képmutatások 1999A Krónikás első számában a képvi
selő urak kívánságaival ismerkedhet
tek meg a városlakók. Az a gondo
latom támadt, megvizsgálom, hogy fél
év elteltével ténykedésük alapján mi
valósult meg kívánságaikból. Teszem
ezt azért is, mert 1294 választópolgár
akarata, aláírása, demonstrációja, kí
vánsága süket fülekre talált.
Huber képviselő azt kívánta, hogy
az önkormányzatot ne a frakciószem
pontok, hanem a célszerűség vezérelje
a döntéshozatalban. Eddig úgy tűnt,
hogy a városatyák magukénak érezték
ezt a felfogást. Egyhangúlag döntöttek
egy általános iskola bezárásáról. A cél
szerűség már akkor sérült, amikor
minden előzetes érdemi előzmény nél
kül letették voksukat a Gárdonyi ellen.
Sajnálatos, hogy ezt az akciót egyetlen,
magát pedagógusnak valló képviselő
sem akadályozta meg. A politikai lobbi
már akkor leradírozta a Gárdonyit
Iskolabezárás ürügyén közmeghall
gatást is tartottak, de minek? Valószí
nűleg füldugóval felszerelkezve érkez
tek képviselőink. A polgármester át
vette a petíciót, mely a Gárdonyi mel
lett tette le voksát. Mégis erősebb volt
a lobbi. Összekuszálódtak a szálak, za
varos lett a túl egyhangú állóvíz. Bár
lehet, hogy csak Lazók képviselő úrnak
akarnak a kedvében járni, hogy telje
sülhessen a kívánsága. „Két éve hor
gászbot sem volt a kezemben, pedig
imádok pecázni.” - panaszolja Lazók
úr. Tehát botja már van, és biztosan
akad is majd valami a horgára, ugyanis
ő nagy Ho-Ho-Horgász!
Rajnai Gábor pedagógus képviselő
kívánsága így hangzott: „Fontos, hogy
a kötelezően és önként vállalt felada
tokat továbbra is el tudjuk látni, még
pedig egy korszerűbb és olcsóbb
intézményrendszer keretében." De va
jon miért nem az önként vállalt felada
tokat racionalizálja a város? Miért
mindig a kötelező rovására gyarapszik
az önként? Biztos-e, hogy az olcsóbb a
korszerűbb? Rajnai képviselő második
kívánsága így szólt: „A közt szeretném
szolgálni." Kívánságának megvalósítá
sát saját maga akadályozta meg, ami
kor 1294 választópolgár, demonstrá
ló, pedagógus véleményét figyelmen
kívül hagyta, és felemelte kezét a Gár
donyi ellen. A szolgálat számomra tel
jesen mást jelent. Önzetlenséget, tisz
tességet, elfogulatlanságot! Alpolgár
mesterként még többet. Felelősséget!
Három pedagógus képviselő opti
mista és naiv volt, Jugovics József,
Modrián Vilmos és Vojnár Katalin kép
viselők bizakodó, nyugodt, mosolygós
felnőtteket, kacagó gyerekeket szeret
nének látni az utcán. Á március 23-i tes
tületi ülés után ez egyhamar nem fog
teljesülni. Bíztunk a választások előtt,
nyugodtak voltunk utána, még sincs
okunk mosolyogni. Most már bízni is
csak magunkban tudunk. A választói
akarat Oroszlányban semmit nem je
lent, ezt megtapasztalhatták minda
zok, akik a tüntetésen jelen voltak.

Hartmann József pedagógus képvi
selő nem mosolygó felnőttekről és ka
cagó gyerekekről szólt. Ö szeretne:
„Biztonságos, kivilágított, tiszta uta
kon futni esténként a város választópolgáraival”. Ez nekem is jót tenne,
mert így nem „erősödnék” két kilót
évente és remélem mindannyiunk köz
érzete is jelentősen javulna.” Aha. Ő
csak a kondícióját félti. Nem értem mi
ért tart attól, hogy „erősödik”, no nem
csak két kilóval. Döntés után pozíciója
is erősödne. Vajon akkor is futni vagy
futtatni akarja majd az iskolaköröket?
Akérdés csak az, hogy a választói előtt,
vagy velük együtt?
Takács Károly képviselő úr szeret
né, ha elfogadnák, mint embert és jót
tudna tenni a városért. Nem értem mi a
gondja. Alig pár szavazattal szenvedett
vereséget a körzetében. Bejutott a
pártlistán, ami az én megfordított logi
kámban aztmutatja, hogy voltak támo
gatói. Ez idáig. Itt az ideje, hogy józan
eszére és lelkiismeretére hallgatva jót
tegyen a Vért-ért, a városért.
A Krónikás 3. számában a polgármester az intézményrendszer karcsú
sításáról nyilatkozott: „Ki kell jelölni,
hogy mi is az, ami prioritást, elsőbbsé
get élvez, pl. egészségügy, szociális el
látás, közterületek fenntartása - az
összes többi intézményrendszernél pe
dig színvonalcsökkenést tudok elkép
zelni. Ha ez sikerül, akkor megoldódik
a város problémája.”
Ez aztán a polgári perspektíva! Bíz
tató jövőkép, európai színvonal,
FIDESZ-es/fineszes családcentrikus
politika! Valóban megoldódik. Örök
re! Jól látja a prioritást - szociális ellá
tás -, mert több lesz a rászoruló? Mert
több az állami normatívája? Igaz, ezt
nem az önkormányzatnak kell kigaz
dálkodni. De az iskolák önkormányza
ti támogatását igen. No meg a
választott tisztségviselők tiszteletdíját
is. Hogy is néz ki ez a valóságban? Az el
fogadott költségvetés alapján így.
Gárdonyi G. Iskola önkormányzati
támogatása: 20.352 e Ft.
Polgármester évi jövedelme, költ
ségtérítése, prémiuma, jutalma: 6.695
eFt, az alpolgármester tiszteletdíja:
958 eFt, a képviselők és bizottsági ta
gok tiszteletdíja: 15.660 e Ft. Összesen:

23.313 eFt
Csakhogy az alapoktatás ellátása
kötelező feladat, a másik önként vál
lalt, önzetlen szolgálat a köz javára.
Matajsz képviselő kívánsága volt az
egyetlen, ami hozzánk, választópol
gárokhoz szólt: „Kívánom a város lakó
inak, hogy az általuk választott polgármesterben és a képviselő-testületben
találják meg örömüket...!”
Kedves Választópolgárok! Vajon
megtaláltuk?
MG
(Szerkesztőségünk nem biztos, hogy
egyetért minden olvasói véleménnyel,
ugyanakkor amennyiben a z tartalmi
lag közölhető, úgy lehetőséget biztosí
tunk a közlésre.)
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In memóriám Fátrai Márton
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Fátrai Mártont kiváló emberségéről, határozottsá
gáról, szakmaszeretetéről ismerték nem csak az
oroszlányiak, hanem mindenütt, ahol megfordult
pályafutása során.

1921-benszületettFelsőgallán. Elemi
iskolai tanulmányait is itt végezte,
majd a szorgalmas, jó eszű fiúnak
megadatott, hogy gimnáziumi érett
ségit szerezzen a napi munka végzése
mellett. 1937-ben a Tatabányai Szén
bányák kötelékében dolgozott, majd
1947-ben Szőnybe került, a Magyar
Olajhoz. Később a Vértes-Bakonyi
Szénbányák pusztavámi aknájánál
töltött egy évet. 1949-1959-ig az Al
másfüzitői Timföldgyárban dolgo
zott.
1959-ben
végérvényesen
Oroszlányba került, a Szénbánya Vál
lalat Építészeti Üzemének adminiszt
ratív vezetője lett. Innen vonult
nyugállományba 1978-ban.
1937-1959-ig aTatabányai Szimfo
nikus Zenekar tagja, 1947-59-ig veze
tője volt. Ezzel párhuzamosan,
1949-5 9-ig a Tatabányai Állami Zene
iskola Almásfüzitői fiókiskolájának
igazgatói feladatait is ellátta. 1959-től
az Oroszlányi Bányász Koncert Fúvószenekar vezető karmestere 30 éven
keresztül.
Közben szakmailag, zeneileg is ké
pezte magát. Elvégezte a Számviteli
Főiskolát, mely gazdasági munkájá
nak feltétele volt, majd a Zeneművé
szeti Főiskola karnagyi szakán
diplomázott.
Nyugdíjas éveiben létrehozta és ve
zette a Kömlődi Ifjúsági Fúvószene
kart, melyet kezdődő betegsége miatt
három esztendő múltán átadott fiatal
kollégáinak.
Vezetésével, irányításával Orosz
lányban kiváló fúvószenekar alakult
és épült, mely a hazai és a nemzetközi
fúvószenekari palettán méltán érde
melte ki a “Kiváló együttes” címet, a
“Koncert fúvószenekar” rangot.
Pontos, precíz, határozott és követ
kezetes volt önmagával szemben, me
lyet elvárt kollégáitól, társaitól. Bízott
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-10% ÁRENGEDMÉNY!
AKCIÓ 0 3 . 15-TŐL HÚSVÉTIG!

az emberekben. Szerette a rendet, a
fegyelmet. Nem tűrte a tunyaságot, a
rendszertelenséget. Szakmailag min
dig az újításokon gondolkozott. Kez
deményezésére jött létre a dobos
lányok és a szólisták csoportja, a
Sramli Parti, a mazsorett együttes.
Aktív munkásságának időszakában
gondoskodott arról, hogy átvegyék a
zenekar karmesteri munkáját azok a
kollégák, akik mellette dolgoztak
évek óta (Kondor Ferenc, Padányi
Szabolcs, Guttmann Gábor, Pluhárné
Barcsai Mónika).
Kétszer tüntették ki: Pro Űrbe
Oroszlány és “Oroszlányért” díszokle
véllel.
Életének utolsó éveiben többször
betegeskedett, de igyekezett mindig
talpra állni. Szíve családi otthonában
március 15-én jelzett: nincs tovább.
Megérkezett az égi Fúvószenekarhoz,
melynek élére állhatott.

1999. évi naptárak 30%kedvezménnyel, amíg a készlet tart.
Nyomtatványok, irodai és háztartási papíráruk, számológépek.
Füzetek, tollak, radír, táska, vonalzók, ceruzák és még ami a suliba kell.
Igazolványkép 3 perc alatt.

Színes filmkidolgozás I nap
alatt + Kodak ajándékfilm.
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40%-os munkanélküliség fenyeget?

“H A A Z ER Ő M Ű B E Z Á R , A Z
EG ÉS Z TÉR S ÉG T Ö N K R E M E G Y ”
Regionális közmeghallgatás a Vértéről
- Ha bezár az Oroszlányi Erőmű, az egész térség tönkremegy -így véle
kedik a Medián közvélemény-kutató cég által megkérdezettek 47%-a.
Erről a kérdésről tartottak regionális közmeghallgatást Oroszlány
ban március 30-án. 13 település: Mór, Tata, Tatabánya, Oroszlány,
Bököd, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Környe, Pusztavám, Szákszend, Vár
gesztes, Vértessomló önkormányzatának képviselő-testülete és a tér
ség sorsa iránt érdeklődők kaptak tájékoztatást a cég jelenéről és
jövőjéről.
Takács Károly vezérigazgató a
közmeghallgatás vitaindítójaként át
fogó képet adott a Vértesi Erőmű Rt.
főbb tevékenységéről, s a jövőkép
kapcsán, lehetséges alternatívaként
az erőmű korszerűsítésének, illetve
leállításának közvetlen hatásairól.
A Vért Magyarország legnagyobb
barnaszén alapú villamosenergia-ter
melője. Tulajdonosai: az MVM Rt.
(42,9%), az ÁPV Rt. (31,1 %), a Magyar
Állam (11,3%), a TABAX Holding Rt.
(8%),
önkormányzatok,
egyéb
(6,7%). Takács Károly korábbi fel
szólalásaiban, nyilatkozataiban is azt
vallotta, hogy állami tulajdonban is
lehet nyereségesen működni. Erre bi
zonyíték, hogy az 1998-as gazdasági
évet fél milliárd forint nyereséggel
zárta a cég.
- A gazdaságosság mellett, a jövő
kép kialakításánál figyelembe kell
venni, hogy a Társaság közel 6000
munkavállalójával meghatározó sze
repet játszik a térségi foglalkoztatás
ban. Éppen ezért cél a műszaki-

-gazdasági előnyök igazolásával az
oroszlányi bánya-erőmű vertikum
üzemben tartása legalább 2011-ig s
Tatabányán a kapcsolt hő - és villamosenergia-szolgáltatás megmaradá
sának segítése - hangsúlyozta a ve
zérigazgató.
- Az Oroszlányi Erőmű hosszú távú
működésének feltétele a korszerűsí
tés. A retrofit megvalósulása esetén
nagymértékben csökkenne a környe
zetszennyezés, jelentősen javulna a
gazdaságosság,
s a megmaradó
Vért-munkahelyek 3000 fő közvetlen
foglakoztatását és a beszállítói kör
munkalehetőségét is fenntartanák.
Ellenben, az erőmű leállításának szá
mos kedvezőtlen hatása lenne. Az
amortizálatlan vagyontárgyak értéke
és a fennálló kötelezettségek több
mint 10 milliárd Ft veszteséget okoz
nának a tulajdonosnak. A felhagyott
zagytér környezetszennyezésének
megszüntetése 558 millió forintba
kerülne. Oroszlány fűtésének megol
dására költséges fűtőművet kellene

létesíteni. A munkanélküliség növe
kedésével növekednének a költségvetést terhelő szociális kiadások. A
megszűnő munkahelyek a lakosság
életkörülményeit széleskörűen ron
tanák - sorolta a vezérigazgató. Oroszlány lakóinak nagy része ebből
az iparágból él, s ha az önkormányzat
nincs felkészülve másfajta foglakoz
tatásra, akkor a bánya-erőmű verti
kum bezárása esetén “válságjelenség
állna elő".
- Az önkormányzat törekszik arra,
hogy ipar települjön Oroszlányba,
hogy fejlődjön az Ipari Park - állította
ár. Sunyovszki Károly polgármes
ter. - Ugyanakkor a kedvezőtlen al
ternatíva megvalósulása esetén, a be
zárásig rendelkezésre álló négy esz
tendő lehetetlen feladat elé állítja az
önkormányzatot. Más irányú munka
helyek teremtéséhez mindenképpen
tisztességes kifutási időre van szük
ség.
Ezt erősítette meg Lázár Mózes,
országgyűlési képviselő is.
- Folyik az útkeresés más megoldá
sok felé is ebben a térségben. Mi csak
az kérjük, hogy legyen egy tisztessé
ges átmenet biztosítása a változások
hoz.
Hónig Péter, a Gazdasági Miniszté
rium helyettes államtitkára szerint
Oroszlány és a térség sorsát nem pe
csételte meg, hogy a Vért sikertelenül
szerepelt az MVMkapacitástenderére
benyújtott két pályázatával.
- Éppen az ellenkezője történt. Az
zal hogy az erőműtenderben csak na
gyon korlátozott mértékben hir
dettünk győztest, lehetőség nyílt ar
ra, hogy további erőművek létesítési
engedélyt kapjanak. Magyarorszá
gon bármennyi erőmű épülhet,

összesen két alapfeltételnek kell
eleget tennie: szükség legyen rá és
nemzetgazdasági szinten pozitív
eredményt produkáljon.
Az államtitkárnak ellentmondott
Schalkhammer Antal véleménye. A
BDSZSZ elnöke szerint “igenis meg
pecsételte" a Vért sorsát az MVM Rt.
döntése, mert nem született olyan
döntés, amely a. hazai tüzelő-anyagforrások között a szén energetikai
felhasználását biztosítaná.
Keleti György országgyűlési kép
viselő arra a tényre hívta fel a figyel
met, melyet Oroszlány polgármeste
re levélben közölt Orbán Viktorral
miniszterelnökkel“... a munkaképes korúak fele a

Vért alkalmazottja, ezért nem is
tűnik túlzásnak a városunkra
aggatott jelző: Oroszlány ”halott ’
város.
S ez Így is lesz, lut nem kapunk
azonnali biztosítékot a Vért 2003
utáni sorsát illetően. Azonnal meg
indul ugyanis a képzett, s ezen belül
is az értelmiségi munkaerő elván
dorlása.
Folytatás a 2. oldalon

HÍREK, ESEMÉNYEK
• Városunk fennállásának 45. évfordulója tiszteletére hirdetett iskolai vetél
kedők március 26-án befejeződtek. A városi döntő, melyre iskolánként egy
csapat jutott tovább, április 7-én, 15 órakor lesz az MKK-ban.
Szintén az évforduló tiszteletére rendeztek versmondó-versenyt az iskolák
ban. A legjobb szavalok április 11-én, 15 órakor állnak színpadra az MKK-ban.

• Névadójára emlékezett a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete
március 26-án. Az erdélyi fejedelem születésének 323. évfordulója alkal
mából ünnepség keretében megkoszorúzták a Majki Műemlékegyüttes
templomán, illetve az oroszlányi Rákóczi F. út 1. sz. alatt elhelyezett em
léktáblát.
• Az oroszlányi székhelyű Helyi Védelmi Bizottság március 29-én ülése
zett. A résztvevők módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot, majd
előadásokat hallgattak. BótaJános, a Megyei Védelmi Bizottság munkatársa “A
HVB helye, szerepe a védelmi igazgatás rendszerében", dr.Galambos Imre,
megyei pv. parancsnok-helyettes “ A HVB polgári védelmi feladatai, a különbö
ző polgári veszélyhelyzetek kezelésében", Gyaraki László, a Hadkiegészítő Pa
rancsnokság mozgósítási helyettese “A fegyveres szervek mozgósításával
összefüggő feladatok" címen tartott tájékoztatást.

40%-os munkanélküliség fenyeget?

Arcképcsarnok

“HAAZERŐMŰBEZÁR, AZEGÉSZTÉRSÉGTÖNKREMEGY”
Regionális közmeghallgatás a Vért ről
Folytatás az 1. oldalról

"... a munkaképes korúak fele a
Vért alkalmazottja, ezért nem is
tűnik túlzásnak a városunkra
aggatott jelző: Oroszlány "halott"
város. S ez így is lesz, ha nem ka
lmük azonnali biztosítékot a Vért
2003 utáni sorsát illetően. Azonnal
megindul ugyanis a képzett, s ezen
belül is az értelmiségi munkaerő el
vándorlása. Túlzás nélküli a

prognózis: 40%-os munkanélkü
liség várható városunkban..."
- Katasztrofális munkanélküliség
képe rajzolódik ki. A 40%-os munkanélküliség még Szabolcsban is re
kordnak számítana. S ennek elle
nére, közel egy órával a közmeghall
gatás kezdete után még nem hallot
tunk konkrét jövőképet - mondta az
országgyűlési képviselő.
- Jövőkép? Valóban nincs - ismerte
el a helyettes államtitkár, de - mint
mondta ,- ezen dolgoznak minden
erejükkel.
Oroszlány polgármestere szerintis
jó lenne még az idén megtudni, hogy
mi várható a jövőben, hiszen ennek
tükrében alakítanák ki életstratégiá
jukat az emberek. Addig is, az átme
neti időszakban segítséget jelenthet
az összefogás - vélte Eencsik János,
Tatabánya polgármestere.
- Ebben a régióban 180 ezer ember
él. Mindannyian érintettek vagyunk a
Vért kérdésében. Jelenleg egyetlen
lehetőség kínálkozik: a helyi erők
összefogásával meg kell teremteni
azt a foglakoztatottsági hátteret,
amely ki tudja váltani az energetikát.
Nem kell 10 esztendőnél több ahhoz,
hogy egy település, vagy közvetlen
vonzáskörzete újra éledjen, viszont

rengeteg megszorításra és munkára
van szükség.
Gerse Károly, az MVMRt. kereske
delmi igazgatója szerint eddig is lehe
tett volna tenni a nehézségek
elkerüléséért
- A szerződéseket, amelyekről ma
beszélünk, 1995-ben kötöttük meg.
Leszerződtünk a Bánhidai Erőműre
2000 végéig, és leszerződtünk az
Oroszlányi Erőműre. Tehát a most je
lentkező problémák kezelésére, meg
előzésére elég idő állt rendelkezésre mondta, s megkérdezte: vajon szük
ség esetén a jelenlévők hajlandóak
lennének-e 2-3 Ft-tal többet fizetni a
villamos energiáért?
A kérdésre Petrovics István, Pusz
tavám polgármestere így reagált:
- Minden forint mögött emberek,
családok, munkahelyek állnak. Igaz,
hogy az adófizető-polgárok zsebéből
kerül ki a drágább áramdíj, ha drá
gábban termelnek, de a munkanélkü
li- és a szociális segély is az állam
polgárok zsebét terheli.
Takács Károly fontosnak érezte
megjegyezni, hogy ha a Vért az emlí
tett erőmű-létesítési tervben ver
senyképes árat akar kínálni, ahhoz a
költségcsökkentés érdekében a Tár
saságnak komoly "fogyókúrán" kell
átesnie.
Ez azt jelenti, - vette át a szót Holló
Vilmos, az MVM Rt. stratégiai igazga
tója -, hogy 3 éven belül 2500 ember
nck kell megválnia munkahelyétől, a
Vért-tói. - Talán ez az utolsó esélye a
Vért-nek arra, hogy különösebb konf
liktusok nélkül meg tudjon valósíta
ni egy gazdasági szerkezetátalakí
tást. Azért lobbizunk, hogy ebben a
térségben ne alakuljon ki egy
Ózd-szindróma. Úgy gondolom, hogy

a térségben működő képviselő-testü
leteknek az a dolguk, hogy a polgá
rok jövője érdekében tegyenek meg
mindent. Mert ez az erőmű, ezen a te
lephelyen nem örök életű. Valószínű,
hogy 2011-2014 körül be kell szün
tetni a hazai szénbázison alapuló villamosenergia-termelést.
***
A közel három órás közmeghallga
tás határozati javaslat elfogadásával
zárult, melyet Sunyovszki Károly
polgármester olvasott fel:

-'A jelenlévők kifejezik szándé
kukat, hogy a Vértesi Erőmű Rt.
helyzetének stabilizálása, munka
helyeinek megőrzése érdekében
tartósan együttműködnek, és az
említett célok elérését minden lehet
séges eszközzel elősegítik. Ennek ér
dekében közösenfellépnek minden
olyan gazdasági törekvés ellen,
amely a Társaság dolgozóinak, illet
ve a régióban élőknek az érdekeit
figyelmen kívül hagyja. Ajelenlévők
felszólítják a Vértesi Erőmű Rt. jö
vőjét alapjaiban befolyásoló MVM
Rt. vezetőit, hogy vizsgálják felül a
társaságra vonatkozó energiafel
használási döntésüket, figyelembe
véve annak Oroszlányra, Tatabá
nyára, és régióra gyakorolt hatásait
is. Ajelenlévők azzal a kérésselfor
dulnak a kormányhoz, illetve az il
letékes miniszterekhez, hogy vizs
gáltassák meg az MVM Rt. energia
kapacitásról szóló döntésük várha
tó gazdasági és egyéb hatásait, és
ennek figyelembevételével tegyék
meg a szükséges intézkedéseket a
hátrányosan érintett régiókban."
LA.

Létszámcsökkentés az MKK-ban
A Magyar Köztársaság 1999- évi
költségvetéséről szóló 1998. évi XC.
törvény 5. sz. mellékletében szereplő
- a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri hozzájárulásra kiírt - pályá
zat TÁKISZ-hoz történő benyújtásá
nak határideje április 15. A felhí
váshoz az MKK saját hatáskörben
végrehajtandó átszervezéssel csatla
KRÓNIKÁS 2

kozik. Ennek következtében az intéz
mény foglalkoztatási létszámát 28 fő
ről 25 főre csökkenti. Az átszerve
zéssel az intézmény közművelődési
csoportjának létszáma 2 fővel (közművelődési csoportvezető, közmű
velődési szakalkalmazott), és az in
tézmény gazdasági szervezete 1 fővel
csökken. A közművelődési feladat
közvetlen vezetői irányítás alá kerül,

a gazdasági szervezetben a feladatok
átcsoportosításával a létszámcsökke
nés kezelhető. Az átszervezést az
1999- évre elfogadott költségvetés
végrehajthatósága indokolja. Az in
tézmény kérésének eleget téve, az
önkormányzat a létszámcsökkenés
ből felszabaduló bért a továbbra is al
kalmazási körben maradók kereset
növelésére fordítja.

“Fclfénvln <i7í^ví^k,,
“Szabadságharc és
hazaszeretet” té
makörökben hir
detett szavalóver
senyt a kisegítő is
kolák számára az
"Értük, Velük Egye
sület”. A“Felfénylő
szavak” elnevezésű országos verse
nyen a helyi 5- Számú Általános Isko
la 8. osztályos tanulója, Káka István
első helyezést ért el.

“Nem tudhatom, hogy másnak e tá
jék mit jelent. Nekem szülőhazám itt.
e lángoktól ölelt kis ország, meszszeringó gyerekkorom világa..." - ez a
néhány sor bizonyára ismerős már a
legtöbb általános iskolát idén végző
diáknak is. De az 5. Sz. Általános Isko
la tanrendjében nem szerepel ennek a
Radnóti-versnek a megtanulása.
Kóka István önszorgalomból kezdett
foglalkozni a költő műveivel.
- István nagyon szorgalmas, egyik
legjobb tanulója iskolánknak - jellem
zi a 8.-os fiút Iván Lászlóné igazgató
nő. Szereti a verseket, többször sze
repelt iskolai ünnepélyeken. Neki so
kat jelent a tanulás, a tudás.
Ezt megerősíti István is, aki úgy gon
dolja, hogy “a nyolc osztály elvégzése
igenis fontos, mert enélkül az ember
az életben nem viszi semmire".
Ezért tanul, könyvtárba jár, olvasgat
a szabadidejében. Ehhez adott újabb
lendületet az országos I. helyezés.
- Érdekes volt, hogy a versenyen
ugyanezt a verset négy résztvevő sza
valta Istvánon kívül. Tehát volt össze
hasonlítási alapja a zsűri tagjainak.
Őket figyeltem, mikor István kiállt a
színpadra. Minden elfogultság nélkül
állítom: szinte döbbenetét olvastam le
az arcukról, mikor a verset hallgatták.
Szerintem István messze a mezőny fö
lött teljesített - emlékszik vissza büsz
kén az igazgatónő. - S akik egy kicsit
ismerik iskolánk tanulóit, még inkább
tudják értékelni, hogy mit jelent ezt a
verset megtanulni és előadni.
István, mint mondta, három hóna
pon át készült a szereplésre. Marton
Teréz tanárnő segítette őt a Radnóti-mű értelmezésében. István így fog
lalta össze a hazaszeretetről szóló
vers lényegét:
- Két emberről szól. Aköltőről, aki ír
ta a verset és a pilótáról, aki repülés
közben lenéz a tájra, melyet le kellene
bombáznia. A pilóta fentról nem látja
azt a sok szépet, amit a költő ismer
Radnóti Miklós azért imádkozik, hog\
ne dobjanak bombát szülőföldjére.

A képviselő-testület március 23-án elfogadta a társadalmi
és
Társadalmi célú támogatások
H. 0. N. Sz. Szervezet
5. Sz Általános Iskola
Városi Nyugdíjas Klub
Oroszlányi Bányász múzeum Alapítvány
Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány
MKKKertbarát Köre
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Oroszlányi Csoportja
Amatőr Filmklub
Bakfark Bálint Alapítvány
Bányász Klub Közalapítvány
Bányász Klub Közalapítvány BKFFZés Mazsorett egy.
Bányász Klub Közalapítvány Lulugyi Cigány Főik Egy.
Bányász Klub Közalapítvány Népdalköre
Bányász Klub Közalapítvány Nyugdíjas Klub
Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete
Összefogással Gyermekeinkért Alapítvány
Gyermekeink Egészségéért, Környezetünk Védelméért Alap
Szülők, Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány
Oázis Rákbetegek Klubja
Oroszlány Barátainak Köre
Bányász Klub Közalapítvány
Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportja

30.000.40.000.30.000.30.000.35.000,
30.000.50.000,
30.000.150.000,
50.000,
100.000,
30.000.30.00030.000,
50.000,
30.000,
30.000.30.000.50.000,
40.000,
30.000.60.000.-

56-os Szövetség
Szülők, Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány
Lengyel JózsefGimn. ésSzakk. Isk. Diákszínpada
MKKIII. Regionális Romanap rendezése
Mozgáskorlátozottak KÉMEgy. Oroszlányi Optimisták Klubja
Oroszlányi Cukorbetegek Klubja
Városi Polgárőr Egyesület
Kék Duna Táncklub, MKK
Brunszvik Óvodásokért Alapítvány
Vadvirág Citerazenekar
Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány
MKK
Preventív Humán Misszió
Mirandolina Táncegyüttes
Evangélikus Ének -és Zenekar
Nyugdíjas Értelmiségi Klub
Magyar Vöröskereszt
Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Oroszlány Barátainak Köre
Városi Önkéntes Túzoltóegyesület

Összesen:

30.00030.000,
150.000,
30.000,
30.000,
30.000,
300.000,
30.000,
30.000,
30.000,
100.000
30.000,
30.000,
90.000
90.000,
30.000 50.000
300.000
30.000,
100.000
2.525.000.

Sportcélú támogatások
Oroszlány Városi Súlyemelő Egyesület
Szakorvosi Rendelőintézet
5. Sz. Általános Iskola DSK
Vulkán Tömegsport Egyesület Vidra Kajakpóló Szakosztály
Spindler Autósport Egyesület
Oroszlány Atlétika Szakosztály Gárdonyi DSE
Oroszlány Város Diák Sportbizottsága
Gárdonyi G. Általános IskolaDSK
Ságvári E. Általános Iskola Sportköre

500.000,
290.000.100.000,
50.000,
80.000,
200.000,
150.000,
í 00.000,
100.000.-

100.000.
80.000
500.000
100.000
100.000.
1.000.000
50.000

József A. Általános Iskola Sportköre
ORKAOroszlányi Búvárklub
Oroszlányi Testedző Sport Klub
AranyJ. Általános Iskola DSK
Lengyel J. Gimn. és Szakk. Isk. DSK
Oroszlányi Sportegyesület
ORTRI Császári Csemege

3.500.000.

Összesen:

300 éves hagyományok a csángók földjén
A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alelnöke volt vendége a Rákóczi Szövetségnek Oroszlányban.
Csicsó Antal a csángómagyarok életéről, szokásairól tartott előadást az MKK-ban.
- Mintegy 100 faluban élnek a csángók Romániában.
Megtartották a 300-400 évvel ezelőtt éló szokásokat. A ha
gyományőrzés érzékelhető külsőségeken is, hiszen öltö
zetükben szinte semmit nem változtak az elmúlt néhány
száz évben - jellemezte néptársait a Baeauból érkezett alclnök.
Csicsó Antal fontosnak érezte megjegyezni, hogy a
csángók “lelke”sem újult meg, megőrizték keresztény, ka
tolikus hitüket, népszokásaikat, s ma is ugyanazokat a da
lokat éneklik karácsonykor, mint 300-400 évvel ezelőtt.
Kb. 10 féle nyelvjárást beszélnek, s nyelvtanuk is kissé ré
gies.
- Szép múltunk van, de hogy a jövőnk milyen lesz, nem
tudni. Hiszen nagy a munkanélküliség: a 18-60 év közötti

férfiak között 80-90%-os. Ezért sok fiatal akár több száz ki
lométerre is elköltözik, a munka reményében. A csángók
2%-a tud magyarul olvasni, s mindössze 0,05%-uk képes
magyarul írni - magyarázta az előadó.
Épp ezért fontos a kultúra ápolása, mert közösség-össze tartó és megtartó ereje van - vélte Csicsó Antal.

Minden kedves
Olvasónknak
kellemes
húsvéti ünnepeket
kívánunk!

L.A.

l
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Atojás
Húsvét előtt nő az üzletekben az el
adott tojások s ugyanakkor a házi
asszonyok sóhajainak száma: "Ennyi
pénzt kiadni egy darab tojásért?"
Bár zsörtölődnek, mégis beleteszik
a kosárba, hiszen a húsvéti locsolókat
illik megkínálni egy kis süteménnyel,
s annak elengedheteden összetevője
a tojás.
És nem csak a nyalánkságok készíté
séhez szükséges. Ehetünk főtt-, lágy-,
tükörtojást, főzhetünk tojáslevest,
süthetünk rántottát, gyerkőcünknek
vásárolhatunk színes papírba csoma
golt csoki tojást, s az igazi meglepetés
sel szolgáló Kindertojással is meg
örvendeztethetjük szeretteinket
Miközben az ünnepi bevásárláshoz
készülődünk, s a cetlire a sonka, tej,
kenyér mellé felírjuk a tojást, bizto
san eszünkbe sem jut, hogy mitikus
jelkép is. A Földközi-tenger környéki
népek teremtésmondája szerint tojás
ból jött létre a világegyetem: az óstojás kettéhasadt, s abból keletkezett az
cg és a föld.
Tényleg, a tyúk volt előbb, vagy a to
jás? A “Kukori-Kotkoda" mese dalszö
vege szerint: “tojásból lesz a csoda".
Számos szólás is kapcsolódik hozzá.
‘‘.Alig kelt ki a tojásból”, “Még zörög a
tojáshéj a fején”, azaz fiatal, tapaszta
latlan. “Tojásokon táncol", veszélyes
vállalkozásban vesz részt.
A forma az építészeket is megihlette. Tojáslécnek nevezik a fal síkjából
kidomborodó tojás alakú díszítőele
mek sorából álló szegélyt.
De kanyarodjunk egy kicsit vissza a
Húsvéthoz. Ismerőseinket, akik gon
doskodnak arról, hogy el ne hervad
junk, festett tojással ajándékozzuk
meg. Lehet bolti festékkel és lehet
kézzel rajzolt motívumokkal színesí
teni. Sőt kifújhatjuk, hurkapálcára
akaszthatjuk s az idén el nem kelt to
jást ellehetjük jövőre.
A tojáshoz egy játék is kapcsolódik.
Régi hagyomány, hogy falun Húsvét
hétfőjén tojásgurítási versenyt ren
deznek. S a példák sorát még bizonyá
ra lehetne bővíteni.
Most már értjük, ugye, hogy miért
annyi az annyi, miért került a tojás
oly sokba...
L.A.

N yomdai szoí / jáltatóto T.
N y o m ta tv á n

m tatása.
b ó fu tr *
Termék- és cégismertetők
egy vagy több színnel illeti—
color kivitelben.". ?.» ! '
Tervétéitől a k é st kiadványig
vállaljuk nyomdai
megrendelésének elkészítésé refiar
ofszet vagy öntapadó, akár
önindigóspapírra is.
Könyvkötészetünk régi vagy új
könyveit, folyöírataitjbe-,
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illetve átköti. -

Lehetőségek,
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Alapító-kiadó:
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NAGY LÁSZLÓ
Tatabánya-Kertváros,
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MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó,
felelős szerkesztő:
a Kft. ügyvezetője

Szerkesztő;
Lovasi Andrea
*06-30-9-020-189
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
Nyomda: MONTÁZSNYOMDAKft.
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ESZter Gű PI
Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: Szalon: 33/415-950, Szerviz: 33/415-354

Akciós árakon !

Nyitvatartás:H-P: 7.30 - 16-ig, Szó: Szalon 8 - 12-ig

Ford Escort Classic 1.4 (75LE) jUSÖtfOD helyett 2.399.000 Ft
k r ó n ik á s

t

5 ajtós és combi azonos áron.

Ford Escort Classic 1.6/16V (90LE) £b99rOÖÖ" helyett 2.499.000 Ft
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- A Bánhidai Erőműhöz kapcsoló
dó Mányi bánya élettartama 3+l év.
A kettő kapacitása illesztett, ami
annyit jelent, hogy a Mányi bánya
termelési kapacitása pont annyi,

Havelda Tamás, bányászati igazgató:

“PERSPEKTIVIKUS
ENERGIATERMELÉS
LEHETSÉGES A
TÉRSÉGBEN”
Havelda Tamás 1981-ben, a Bányamérnöki Egyetem elvégzése után a
Tatabányai Szénbányákat választotta munkahelyéül. Két évvel ké
sőbb került át Márkushegyre, majd a XX-as aknán dolgozott terve
zési - és döntés-előkészítési csoportvezetőként. Később volt bánya
mester és termelési főmérnök. Egy átszervezés következtében
visszakerült Márkushegyre körletvezetőnek. Innen pályája ismét a
XX-as aknához vezetett. Termelési főmérnök lett, majd Márkushegyen dolgozott felelős műszaki vezetőként 1998 év végéig. Decem
ber 18-án nevezték ki bányászati igazgatónak.
- Mennyivel nagyobb terhet je

lent jelenlegi beosztása a koráb
biaknál?
-Jóval nagyobb kihívás, jóval na
gyobb feladat. Különösen, hogy az
oroszlányi és a tatabányai igazgató
ság összevonásra került, sokkal több
munkát és energiát igényel ez a pozí
ció. Egyenlőre nagy ambícióval csi
nálom, mert mindig nagyon szeret
tem emberekkel foglalkozni, opera
tív irányítást végezni.
- Bányászati igazgatóként a

feladatok közül bizonyára a lét
számcsökkentés volt az egyik fa j
súlyos kérdés, melyben döntenie
kellett.
- Most, ebben a létszámleépítés
ben elsősorban azoktól a kollegáktól
kellett megválnunk, akiknek a mun
kaköre feleslegessé vált, hiszen a két
igazgatóságon belül folytak párhuza
mos tevékenységek.
A leépítés 80 embert érintett. En
nek a fele a műszaki-adminisztratív
dolgozók közül került ki, s néhány
mérnökkollégától is meg kellett vál
ni. A munkavállalókat ismerem, hi
szen több mint egy évtizedig
“ingáztam” a XX-as akna és Márkushegy között, de ez nem azt jelenti,
hogy egy személyben döntöttem el
ki marad és ki nem. Kiválasztottam

öt kollégát a létesítendő osztályok
vezetésére. Megbíztam őket azzal,
hogy állítsák össze a feladatköröket
és ezekhez a létszámszükségletet, ne
vesítve. Voltak saját elképzeléseik,
kiszűrték, ki az, akire nem lehet szá
mítani. Alig kellett “igazítani” a ter
veken és a listákon. A végső, döntési
fázisban sem voltam egyedül, köztu
dott volt, hogy ki lesz a helyettesem.
Kollektív döntés áll a létszámleépí
tés mögött.

-Mi várható a jövőben?
- Még idén mintegy 2%-os lét
számleépítés biztosan lesz.
- A leépítés érinti a XX-as aknán

dolgozókat is. Bezárásakor mi lesz
afelszabaduló munkaerővel?
- 2000-ben zár be a XX-as bánya
üzem. A fizikai munkakörben dolgo
zókat - akik nem kívánnak élni a
korkedvezményes nyugdíjjal és át
szeretnének jönni Márkushegyre -,
minden további nélkül tudjuk foglal
koztatni. Hiszen Márkushegyen 400
fő idegen munkavállaló van. A nem
fizikai állományból is lesz, aki nyug
díjba megy, vagy valamilyen módon
ellátottá tehető. A többiek pedig is
mét megmérettetés alá fognak esni.
- Hasonló sors vár a mányi

bányászokra is...

amennyi kell az erőműnek. A Mányi
bányában lévő ásványvagyon illesz
kedik is 2003- hoz, pontosan akkor
fog kimerülni, amikor az erőműnek
az élettartama lejár. Addigra vélhe
tően Mányon létszámhiány lesz,
mert jelentős a természetes lemor
zsolódás. A bezáráshoz közeledő bá
nyához viszont kevesebb munkavál
laló is kell, tehát elég jól szabályozot
tan fog lecsökkenni a létszám. Az ad
digra maradó kb. 200 főből is
lesznek, akik élnek majd a korked
vezménnyel, a többieket pedig át
tudjuk hozni Márkushegyre.
- Nem tart attól, hogy a -

mostanában oly sokat emlegetett ipari park beindulása elszívja a
munkavállalókat a bányától?
- Még nem látok tolongást az ipari
parkban. Bár úgy lenne! Nagyon
örülnék, ha ez a város végre nem egy
lábon állna. De általában az ipari
parkokba települő üzemek 10-es
nagyságrendű létszámot foglalkoz
tatnak. 1000 fős üzem pedig nem
épül fel 3 év alatt. Nem beszélve ar
ról, hogy az a tőkés, aki befektet,
nem azért fektet be, hogy jól megfi
zesse a munkásokat. Ebben nem lá
tok veszélyt.

-A jelenlegi helyzetkép szerint
csak Márkushegyre lehet hosszú
távon alapozni, mint szénterme
lőre, hiszen két éven belül a
külfejtés is bezár. Mennyi kiter
melhető szénvagyona van Márkushegynek, meddig képes bizto
sítani a lakossági és az energetikai
szenet?
- Jelenlegi kapacitási szinten
2020-ban még lesz ásványvagyona.
Lakossági szén viszont nincs addig.
Vélhetően 2000-ben meg fog szűnni
a lakossági szénpiac. Majd máshol
termelt és máshonnan szállított
szénnel oldjuk meg a lakossági igé
nyeket. Egyébként a lakossági szén
nekünk nem akkora üzlet, mint so

nért többet kapunk. Csak azért állí
tunk elő lakossági szenet, mert van
egyfajta bányatermelési kapacitás,
és minél nagyobb kapacitáson járat
juk a bányát, annál kisebb a fajlagos
költsége. Ha nem akarjuk csökkente
ni a termelési kapacitást, akkor ma
rad egy kis szénmennyiség, amit az
erőmű már nem tud fölvenni. Ezt a
szénmennyiséget próbáljuk a lakos
sági szénpia con értékesíteni.
- S mi lesz Kőhalom sorsa?
- Az április 28-i közgyűlés határo
zata szabja meg, hogy folytatható-e a
kőhalmi beruházás. A kőhalmi beru
házásra azért volt szükség, mert ha a
retrofit létrejött volna, akkor annak
a területnek a művelésbe vonására
is szükség lett volna. Miután ez a pá
lyázat sikertelenül zárult, bizonyta
lan Kőhalom kérdése. Törekszünk a
minél kisebb fajlagos önköltségű te
rületek művelésbe vonására. Számí
tásokat végzünk arra vonatkozóan,
hogy Kőhalom csökkentett mértékű
bevonása olcsóbb lehet-e, mint más
távolabbi, művelésre kiszemelt terü
let.
- Milyen jövőt jósol az orosz

lányi bányászkodásnak?
- Az országban a nehéz gazdasági
körülmények, az energetikában a
túlkínálat és a csökkent energiaigé
nyek ellenére azt mondom, hogy
perspektivikus energiatermelés le
hetséges a térségben. Hiszen az erő
mű egy felépített, 2011-ig műszaki
vizsgás erőmű, benne van az orszá
gos hálózatban. Itt a térség elfogadta
egy erőmű működését, környezeti
lojalitás van. Ma erőművet nem le
het építeni könnyen, mert nem fo
gadja el a lakosság. Ez egy működő
erőmű, itt van egy integrált bánya,
aminek ásványvagyona jó fajlagos
költséggel kitermelhető, itt van eu
rópai szintű szakmakultúra, korsze
rű gépesítés, fejlett technológia, ezt
a hazai erőművet nem lehet “kidob
ni” egyik percről a másikra. Több
ezer embernek ad megélhetést. Egy
régiónak a problémája ez.

Lovasi Andrea

kan gondolják. Az energetikai szé

TARTALOM
Balogh György levelét megírta
Keresztkérdések Oroszlányról
25 éves az MKK

2. oldal
2. oldal
3. oldal

Balogh György levele a helyettes államtitkárnak

“JOGSZERŰ-E AZ ISKOLABEZÁRÁS OROSZLÁNYBAN?”
Balogh György települési képviselő, a FKgP Oroszlányi Szervezetének
elnöke levelet írt dr. Kara Pálnak, a Belügyminisztérium önkormány
zati helyettes államtitkárának, mint elmondta, levelének két célja
volt:

sít létszám - és feladatarányosan a
helyi önkormányzatoknak.
A Közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény
118. §. (4) bekezdése szerint a helyi

- Ez egyfajta normakontroll
volt. Tudni akartam, hogy meny
nyire jogszerű az önkormányzat
eljárása az iskolabezárás kap
csán, illetve az oktatást érintő
normatív támogatás jövőbeni
változása felől érdeklődtem.

önkormányzatok részére bizto
sított mindenkori éves normatív
költségvetési hozzájárulások
összege nem lehet kevesebb,
mint a tárgyévet megelőző második
évben a helyi önkormányzatok
által a közoktatásra fordított tel
jes kiadások - csökkentve a felhal

Ugyanis az alapoktatás a települési
önkormányzatoknak kötelezően el
látandó feladata. S tény, hogy a rend
szerváltás óta a központi támogatás a
normatívákban a tényleges költsége
ket nem finanszírozza, ezért az önkormányzatok más bevételekből
egészítik ki az oktatás tényleges rá
fordításait. Ismeretes, hogy változás
várható a rendszeren belül. Dr. Kara
Pál válaszában a normatívák 10%-kal
való emelkedéséről tájékoztatott, de
ez még mindig csak a terhek 90%-os
finanszírozását jelenti. A tendencia
mégis pozitív, hiszen a normatívaemelkedés az önkormányzati terhek
elismerését is jelenti.
A nehéz helyzetben lévő önkor
mányzatokat az alapfinanszírozási
hiány egyre nehezebb helyzetbe hoz
za, ahogy a közmondás is mondja: a
szegény embert még az ág is húzza. Ez
az ág jelen pillanatban az iskolabezá
rás. A FKgP a vidék pártja, így tehát
vidéken nem támogatja iskolák bezá
rását!
De a párt segíteni szeretné a vidék
felzárkózását, a hátrányos helyzetből
való kitörést, előre “menekülést”. A
FKgP a koalíciós kormány tagjaként
kormánypárt, így felelőssége is nagy,
de lehetősége is széles körű. Erre pél
da, hogy a városunkat a pénzügyi
csődközeli helyzetből segítette meg a
Környezetvédelmi Minisztérium az
ún. depónia, - környezetvédelmi be
ruházás - pályázati pénzeszközének
realizálása kapcsán. A FKgP Oroszlá
nyi Szervezete a kormányzati szerep
körből adódóan a jövőben is segíteni
kíván a városon, hogy a gazdasági
szerkezetváltáson keresztül Orosz
lány a stagnálásból egy fejlődési pá
lyára legyen állítható.
„T

DR. KARAPÁLŰR
Helyettes államtitkár
Belügyminisztérium
BUDAPEST
Tisztelt Államtitkár Úr!
1999- március 5-én Pintér Sándor
belügyminiszter úr Szekszárdon a
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polgármestereknek tartott tájékozta
tójában arra hívta fel a figyelmet,
hogy várhatóan az önkormányzati
törvényben változás nem lesz, de a
támogatási rendszerben igen.
Az önkormányzati alapfeladatok
szűkülése várhatóan együtt fog járni
olyan alapfeladatok támogatásának
bővülésével mint az alapoktatás, ami
az információm szerint a jelenlegi
70-ről 100 százalékra fog növekedni.
Az oroszlányi önkormányzat egy
általános iskola bezárását tervezi, hi
vatkozva a születési szám folyamatos
csökkenésére illetve arra, hogy nem
tudja fenntartani iskoláit.
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
Tisztelettel kérdezem várható-e, il
letve mely évben várható az alapok
tatás 70-ről 100 százalékra való
támogatási rendszerének beállítása,
milyen feltételekkel zárhat be, illetve
vonhat össze az önkormányzat anél
kül, hogy helyi lakossági érdekeket
erősen sértene.
Oroszlány Város Képviselő-testülete 19 9 9 - március 23-án dönt erről
az ügyről. Ebben a kérdésben már te
lefonon egyeztettem Pintér Sándor
belügyminiszter úr titkárával, aki azt
javasolta, hogy Önhöz forduljak.
Tisztelettel várom állásfoglalását
fenti témában, segítségét ezúton is
megköszönöm.
Oroszlány, 1999- március 16.
Tisztelettel:
Balogh György
Független Kisgazdapárt
Oroszlányi Szervezetének elnöke
települési képviselő"
“BELÜGYMINISZTÉRIUM
ÖNKORMÁNYZATI HELYETTES
ÁLLAMTITKÁR
szám: 5461/99
Balogh György úrnak
FKgP Oroszlányi Szervezete elnöké
nek
települési képviselő
Oroszlány
Tisztelt Elnök Úr!
Oroszlány város oktatási intézmé
nyeinek átszervezése kapcsán felme
rült oktatás-finanszírozási kérdésére
a következőkben tájékoztatom.
A települési önkormányzatok kö
telezően ellátandó oktatási-nevelési
feladataihoz az éves költségvetés
normatív állami hozzájárulást bizto

mozási és tőkejellegű kiadások és az
intézmények működési célú bevéte
lei, valamint a központosított elői
rányzatok összegével - nyolcvan

(80%) százaléka.
Jelenleg van folyamatban a közok
tatási törvény módosítása, amely a
közoktatás tartalmi felülvizsgálatán
túl a közoktatás finanszírozását is
módosítani kívánja. A törvényter

vezet a 80%-os finanszírozási
arányt emelné meg 90%-ra. Atör
vénymódosítást a Parlament a közel
jövőben tárgyalja, annak elfogadása
esetén a finanszírozásra vonatkozó
módosítás a 2000. év költségvetés
ében már érezhető változást kell,
hogy jelentsen az önkormányzatok
támogatásában.
E rendelkezés összhangban áll a
kormányprogramnak azzal a célkitű
zésével, hogy a közoktatásban oly
mértékben kell emelni a költségve
tés hozzájárulását, hogy adott költ
ségvetési évben “már a kormányzati

ciklus közepére a normatívák
átlagosan a működési költségek
80%-át biztosítsák.”
Képviselő Úr kérdésének második
része az intézmények bezárásával, il
letve összevonásával kapcsolatos la
kossági érdeket védelmező feltételrendszerről szól.
Ön által is ismert, hogy az önkor
mányzatiság alapelve szerint vala
mennyi település önmaga választ
hatja meg hogyan látja el kötelező
feladatait. Önkormányzati érdeke
ket sértenénk akkor, ha ezt központi
lag szabályoznánk. Az ágazati tör
vény is csak szakmai követelményt
fogalmaz meg. A feladatellátás mód
ját a helyi önkormányzatokra bízza.
A helyi önkormányzatok felelőssége
az ellátás módjáról dönteni és esetle
ges változások során - mint jelen
esetben Oroszlányban is - a vonatko
zó jogszabályok és a helyi érdekek fi
gyelembe
vételével
az
érdekegyeztetést az érintettekkel le
folytatni.
Képviselő Űr levelének melléklete
ként küldött előterjesztés tartalmaz
za az intézmény-átszervezéssel kap
csolatos eljárás valamennyi lépését,
melyek - munkatársaim szakmai
megítélése szerint - a Közoktatási tör
vény, és más vonatkozó jogszabály
ok rendelkezésével összhangban
állnak.
Budapest, 1999- március 22.
Tisztelettel:
Dr. Kara Pál"

Keresztkérdések Oroszlányról
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége kezdeményezésére
Oroszlány fennállásának 45. Évfordulója tiszteletére vetélkedőt hir
detett Oroszlány Barátainak Köre, a Falu Hagyományőrző és Kulturá
lis Egyesület és a Művelődési Központ és Könyvtár.
Az iskolai megmérettetéseken
összesen 123 diák vett részt. Avárosi
döntőre az Arany János, a József Atti
la és a Ságvári Endre Általános Isko
la, valamint a szakközépiskola 1-1
csapata vett részt. A gimnáziumot a
négy- és hat osztályos tanulók 3-3 fős
csapata képviselte. A Gárdonyi Géza
Általános Iskola a házi versenyt
ugyan megtartotta, de a döntőn - az
ismert körülmények miatt - nem ve
télkedtek.
A diákok előzetesen megadott iro
dalomból készültek Oroszlány és a
városkörnyék történetéből. írásbeli
és szóbeli fordulón adtak számot ol-

vasottságukról, tudásukról és a napi
tájékozottságukról. Első helyezett a
gimnázium „A” csapata (Hadjard

Leila, André Veronika, Voditka Lí
dia) lett.
Azsűri - Rajnai Gábor, Nagy Tibor,
Kőbányai Ferenc, Ugrik Aliz, Elekes
Lászlóné - véleményéi Köles Sándor
tolmácsolta:
- Nagyon szépen teljesítettek a csa
patok, úgy érzem, hogy olvasgatták
az ajánlott anyagokat. Célunk az volt,
hogy felkeltsük érdeklődésüket lakó
helyük iránt, erősítsük bennük a lo
kálpatriotizmust.

LA.

25 EVES A VAROS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA
AMűvelődési Központ és Könyvtár - népszerű nevén a “Beton”- idén 25
éves. Az elmúlt negyed évszázadban termei számos csoport és klub ta
lálkozásának adtak helyet, 365 férőhelyes színháztermében koncer
teket, hangversenyeket, előadásokat tartottak a legkülönbözőbb
korosztályoknak.
- A “Ház” egészen pontosan 1974.
április 3-án nyitotta meg kapuit, vár
va a kultúra iránt fogékony oroszlá
nyi lakosokat - emlékszik vissza
Harangozó Jánosné, az intézmény
volt igazgatója.
-1989-ig gazdaságilag és szerveze
tileg is hozzátartozott a Sportcsar
nok, a Borbála-telepi Ifjúsági Ház és a
Rákóczi Klubkönyvtár. 1989 után
sorban leváltak az intézmények és
beköltözött a Városkapuból a Gyer
mekkönyvtár.
- Hogyan indult a Művelődési

- Kezdetben csak felnőtteknek szó
ló programjaink voltak. A ‘70-es évek
közepén hoztunk létre gyermek tánc
csoportot, balettcsoportot, városi
gyermekkórust. Nyaranta káptalan
füredi táborozást szerveztünk nekik.
Sajnos mára a káptalanfüredi tábor a

első feladatként a szabályzatok meg
alkotásával “létre kellet hozni” az in
tézményt. Menet közben gyűjtöttem
az információkat, tapasztalatokat
szereztem, megismerkedtem az em
berekkel. Ügy éreztem, a szakmai és
az emberi kapcsolatok nem voltak
felhőtlenek. Engem is bizalmatlanul
fogadtak. De mára sikerült kialakíta
nom egy munkámat segítő csapatot.
- Melyik volt az első sikeres

tevékenysége?

Központban a kulturális élet?
- Nehezen. Mégis elkezdtük szer
vezni programjainkat, létrehozni klu
bokat, szakköröket, hiszen a cél
mindig a szabadidő kulturált eltölté
se volt. Ezért Nemzetiségi Heteket,
Vértesi Napokat és számos egyéb ren
dezvényt tartottunk. A Munkás
Szabadegyetemek keretén belül volt
például csillagászati előadás és Ma
gyarország nemzeti parkjairól isme
retterjesztés. A színházi előadások
iránt is nagy volt az érdeklődés, úgy
kellett elosztani a bérleteket, nem pe
dig ráerőszakolni az emberekre.
- A gyerekek hogyan kapcso

lódtak be a “Ház”életébe?

van filmvetítés is. Miután végleg
bezárták az Ady Filmszínházat, meg
szerveztük az Ovi-mozit és a Napkö
zis-mozit, emellett toplistás fdmeket
is vetítünk.
- A könyvtár sorsa hogyan

alakult?
- Miután a Gyermekkönyvtár veze
tője 1991. szeptemberében feladta it
teni állását, a feleségemet kellett
meggyőzni, hogy vegye át ezt a fel
adatot. Egyedül ő rendelkezett felső
fokú könyvtárosi végzettséggel.
Ezután elkezdődött a “beiskolázás":
a fiatalokat középfokú könyvtárke
zelői tanfolyamra küldtük.
A pályázatokon nyert pénzből
számítógépeket vásároltunk, ami
segíti a munkát. A raktárbázis létre
hozásához is szükséges volt, hiszen
enélkül egy könyvtár nehezen tud
létezni.
- Az elmúlt évek során a

külcsín is változott...
- Igen, az épület aulájában infor
rendszertelen karbantartás miatt le
pusztult. Ugyan a faházak egy részét
helyrehozták, de a teljes felújításhoz
hiányzik a pénz.

Az intézmény vezetését 1991.
augusztus 15-én Szabolcs And
rás vette át.
- Nyolc évvel ezelőtt az intézmény
adminisztratíve nem is létezett.
Egyetlen dokumentuma sem volt. így

- Már 1991- decemberében meg
szerveztem az Adventi Népdalköri
Találkozót, 20 csoport részvételével.
Ez még ma is családias, jó hangulatú
ünnepségnek számít a megye népdal
körei számára. Majd - annak ellenére,
hogy kevés volt a szakképzett szak
körvezető -, sorra alakultak a külön
böző szakkörök, klubok. Néhány év
óta pedig a Művelődési Központban

mációs pultot és ruhatárat alakítot
tunk ki, ezenkívül kopolitüvegeztük
az emeleti függőfolyosókat és
salgópolcrendszert szereltünk be a
könyvtár raktárába. Én nagyon bí
zom abban, hogy az újítások és törek
vések az elkövetkező 25 évben is
szolgálják, vonzzák majd az
oroszlányiakat!

Csalik Andrea

ÓNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
A közoktatási feladatok önként vállalt ellá
tása lesz a témája a képviselő-testület április 15-i
ülésének. A képviselők tárgyalnak majd a Lengyel
József Gimnázium és Szakközépiskola, az Eötvös
Loránd Műszaki Középiskola, a Középfokú Kollégi

um, a Bakfark Bálint Zeneiskola, az 5. Sz. Általános
Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat üzemeltetésé
ről, működési költségeiről, támogatásáról. Az elő
terjesztésben álló határozati javaslatban dr.
Sunyovszki Károly polgármester kéri a képviselő

ket, hogy vitassák meg és fogadják el: "Önkor

mányzatunk ne adja át a megyének az önként
vállalt közoktatásifeladatait."

Kimutatás az önként vállalt közoktatási feladatok keretében működő intézmények
1999. évi költségvetési előirányzatairól
Intézményneve

Közp.-i normatív támogatás

Intézményi saját bevétel

Önkormányzati kiegészítés

Működési kiadások

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1998

Lengyel I. Gimn. és Szakk. Isk.

46.627

56.776

10.568

12.855

-893

946

56.302

70.577

Eötvös L. Műszaki Középiskola

52.874'

59.961

12.616

30.484

17.644

1.449

83.134

91.894

Középfokú Kollégium

5.691

7.136

3.781

10.411

17.675

17.258

16.740

1.572

939
11.702

3.300

Bakfark Bálint Zeneiskola

7.239
1.140

19.128

30.532

37.008

5. Sz. Általános Iskola

23.469

37.841

2.733

4.032

18.712

*9.438
*(2.703)

44.914

51.311

7.000

**11.353

7.000

11.353

Pedagógiai Szakszolgálat

1999

* A KEM-i Önkormányzat és Oroszlány Város Önkormányzatának együttes kiegészítése az 5. Sz. Általános Iskola esetében 9-438 E Ft, ebből városunkat érintő
kötelezettség 2.703 E Ft.
** A Pedagógiai Szakszolgálat működési költségét a két önkormányzat - megyei és városunk - fele-fele arányban biztosítja.
_______________________________________________________________________________________________________
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“Tárgyalás legyen
a béke eszköze!”
Április 3-án a haraszthegyi Bé
ke-emlékműnél koszorúztak a Mun
káspárt helyi szervezetének és a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetségének tagjai. A hazánk felszabadulásának 54. évfordulója al
kalmából szervezett ünnepségen
VargaJános köszöntötte a megjelen
teket:
- Vitatott kérdés, hogy 1945. ápri
lis 4-e Magyarország felszabadulásá
nak vagy megszállásának napja
volt-e? Több mint öt évtized távlatá
ból sokan másképpen értelmezik a
történelmet. De mi, akik gyerekfejjel
éltük át a borzalmakat, tudjuk, hogy
ez a nap egyet jelentett a szabadság
gal. Ezen a napon végre feljöhettek a
pincékből, az óvóhelyekről az embe
rek, nem kellett többé rettegniük. Ez
a nap a békés élethez és építőmunká
hoz való lehetőséget hozta. Éppen
ezért sajnálatos, hogy csak kevesen
emlékeznek meg erről az esemény
ről. Elfelejtették április 4-ét az embe
rek - szőtte bele véleményét ünnepi
beszédébe Varga János.
De még ennél is szomorúbb - foly
tatta a szónok -, hogy amikor a ke
resztény világ Krisztus feltámadását
ünnepli, tőlünk néhány száz kilomé
terre háború zajlik. "ANATO háborút
hozott a népekre, s az országot köz
vetlen háborús veszélybe sodorta” vélte a Munkáspárt helyi szervezeté
nek elnöke, s hozzátette:
- Most a világ újrafelosztása folyik
katonai eszközökkel. Ez a népek bé
kéjének a megcsúfolása. Nekünk
nem ellenségünk Jugoszlávia. Ezért
az ott élő népek iránti szolidaritásun
kat, együttérzésünket is kifejezzük a
koszorúzással. “Elég volt a háború
ból, békét akarunk! S legyen a tárgya
lás a béke eszköze!”
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“A POLGÁRMESTERNEKÁLMATLAN
ÉJSZAKÁI VANNAK
AZ ISKOLABEZÁRÁS MIATT”
- Április 20-án dönthet Oroszlány
Város Képviselő-testülete a Gárdo
nyi Géza Általános Iskola megszün
tetéséről. Néhány nappal a végső
szó előtt az érintettek nem értik: mi
ért a város legfiatalabb iskolájára
akarnak lakatot tenni. Sokak sze
rint érzelmi alapú, szenvtelen, ad
hoc döntés született a 23-i testületi
ülésen ebben a kérdésben.
- A március 23-i testületi ülés
“szenvtelensége”, visszafogottsága
nagyon egyszerűen magyarázható.
Érezhetően ellenséges légkör vette
körül a testületet, senki nem akarta
felkorbácsolni az indulatokat és pro
vokálni a jelenlévőket. A szülői érte
kezleteken és közmeghallgatásokon
is “kisebbségben” voltunk. Olyan ér
veket kellett kifejteni, melyeket eleve
nem fogadtak el a jelenlévők. Ilyen
körülmények között nehéz úgy érvel
ni, hogy érzelmileg is kitűnjék a dön
tés felelőssége.
- Személy szerint Önnek mit je

lent ez a döntés?
- Vannak álmatlan éjszakáim. Nem
azért, mert félek attól, hogy a dönté
sem nem helyes, mégsem könnyű
megélni ezt az állapotot. Adöntés elő
készítése felborította a testület és a
hivatal munkarendjét is, s érezhető,
hogy minden képviselő és kolléga na
gyon feszült

-Minden esetben a szélesebb köz
vélemény a hibás, ha nem értik,
hogy miért pont ez az iskola kerül
bezárásra?
- Én ezt nem állítom. Nyilván mi is
hibáztunk. Az alapvető probléma,
hogy elvesztettük a képviseletünket
az iskolákban. Nem volt megfelelő
összeköttetés a pedagógusok és szü
lők, illetve a hivatal között. Miután az
igazgató nem képviselte a fenntartót,
megszűnt a kapcsolat a két intéz
mény között. A fenntartónak nincs
más közvetlen lehetősége a tájékoz
tatásra, mint fórumok tartása. Az in
tézményvezetőnek jóval nagyobb

szerepe van ebben a kommunikáció
ban.
- A korábbi rendezvényeken szá

mos érv elhangzott az iskolabezá
rás mellett. Miért pont a Gárdonyit
emelték ki?Mi volta választás lénye
ge?
- A demográfiai csökkenés egyér
telmű. Mégis sokat hangoztatták,
hogy mi lesz, ha ismét nő a születés
szám Oroszlányban. A megmaradó
három iskola -Arany János, József At
tila, Ságvári Endre- akár 50%-os születésszám-növekedés esetén is képes
ellátni a város gyerekeit. Mi a három
legnagyobb iskolát akarjuk megtarta
ni.
Az Arany János Általános Iskola a
viszonylag drága iskolák közé tarto
zik, de mi arról beszélünk, hogy a pe
dagógusokat ebben a rendszerben
meg kell tartani és nem kell senkinek
az “utcára mennie”. Ilyen alapon akár
az Aranyt, akár a Gárdonyit szüntet
jük meg, a bérköltség relatív magas
volta nem értékelhető az Aranyra
nézve hátrányosnak.
Az sem utolsó, hogy mind a három
maradó intézménynek a fejlesztése
megindulhat abból a pénzből, ami
egy iskola bezárásával megtakarítás
ként jelentkezik. Egy olyan típusú fej
lődést szeretnénk elérni, ami a
gimnázium beruházása kapcsán kö
vethető volt. Ott a létszám és a kapa
citás megduplázása mellett a műkö
dési költségek szinten maradtak. Az
az ígéret, hogy az állami normatív tá
mogatás 80%-ról 90 %-ra nő, semmi
lyen garanciális tartalmat nem jelent
Ha a normatíva nő, annak örülünk, a
fejlesztést meggyorsítja, ezzel együtt
is igaz az, hogy a kapacitás így is ele
gendő lesz.
- Valószínű, hogy a Gárdonyi ne

velőit és tanulóinak szüleit mindez
nem nyugtatja meg. Az Önhöz inté
zett nyílt levélben kérdésként az is
szerepel (az ÁNTSZ véleményére
alapozva), hogy miért a város leg
egészségesebb iskoláját zárják be?

Az Oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat meghívására Myjava
város folklóregyüttese adott műsort a Művelődési Központban április
10-én.
Myjava, megyei jogú város és
Oroszlány kapcsolata 1998 augusztu
sában kezdődött. Akisebbségi önkor
mányzat tagjai azért látogattak a szlo
vákiai településre, hogy kutassák az
oroszlányi szlovák ajkúak eredetét
Bár a hivatalos források szerint Nyitra-Trencsén-Bratislava területéről ér
keztek városunkbanéhány száz évvel
ezelőtt a szomszédos ország lakói, a
családnevek és a nyelvjárás alapján
többen feltételezik, hogy Myjava az
eredet igazi helyszíne. így az önkor
mányzat tagjai a myjavai evangélikus
pap segítségét kérték a kutatásban. A
lelkész! irattár azonban csak 1900
utáni feljegyzéseket tartalmaz, ezért
a Myjava környéki puszták lakóival is
felvették a kapcsolatot. Kiderült:
azon a területen számos olyan család
nevet használnak, melyek Oroszlány
ban is ismertek. Elképzelhető, hogy
erre vonatkozóan utalás található a
pozsonyi és a nyitrai levéltárban is,
de ezek felkeresése még hátravan

-tudtuk meg Szabó IstvánnéKA, az
Oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnökétől.
A kialakult kapcsolatrendszert kí
vánták erősíteni, mikor elhatározták:
meghívják Myjava néptánccsoportját
Oroszlányba. Az április 10-i bemutat
kozóra küldtek meghívót Komárom-Esztergom megye szlovák ajkú
településeire -Piliscsévre, Tardosra,
Pilisszentlélekre,
Vértesszőlősre,
Bán- hidára. A műsort megtekintette
a my- javai alpolgármester, a kultúrház igazgatója, a Magyarországi Szlo
vák Szövetség elnöke és az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke is.
A rendezvényre “Tavaszköszöntő'’
c. pályázatukkal nyertek pénzt a Ma
gyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány kuratóriumától.
Az oroszlányi Brána táncegyüttes
június 18-20-án tesz viszontlátogatást Myjavára, ahol a folklórfesztivá
lon lépnek fel.

- Szerintem az ÁNTSZ véleménye
nem egészen pontos. Véleményem
szerint az ÁNTSZ hatáskörébe a konk
rét elhelyezés körülményének vizs
gálata tartozik elsősorban. Erre ter
mészetszerűleg csak az intézmény be
zárását követően fog sor kerülni, hi
szen a pontos létszám alakulást nem
ismerhetjük most, egyébként pedig
merem állítani, hogy a három iskolá
ban minden törvényi feltételnek ele
get tudunk tenni (már csak azért is,
mert 10 évvel ezelőtt ezek az intéz
mények a mostani intézkedésünk
folytán előálló létszámnál magasabb
számban oktattak gyerekeket), sőt
még a dr. Brunner Róza által hivatko
zott 1953-as, egyébként teljesen ide
jét múlt miniszteri utasításnak is.
Egyébként az ÁNTSZ véleményére
alapozva mondta ki az Arany, József
és Ságvári, hogy hány gyereket tud
fogadni törvényes körülmények kö
zött.
Az épületek állagáról is szól az
ÁNTSZ jelentése. Nem mondtam so
ha, hogy a Gárdonyi épülete életve
szélyes, vagy le kellene bontani. De
jóval nagyobb esélye van az Arany
nak arra, hogy 100 év múlva is áll és
oktatási funkciókat tölt majd be. A
Gárdonyi, mikor megépült, egy de
mográfiai helyzetet kezelő intéz

mény volt. Ezt mindenki tudja. Igazi
megkapaszkodását abban a térség
ben az jelentette volna, ha az elkez
dett lakótelep-építés folytatódik úgy,
ahogy az 1978-ban feltételezhető
volt. Annak az intézménynek a nem
léte nem jelenti annak a térségnek a
visszafejlődését. Ettől azon a környé
ken bizonyára nem fognak csökkenni
a lakásárak, az életminőségben sem
lesz visszaesés. Ugyanezt nem tudom
elmondani az Arany János Általános
Iskoláról. Sőt, én kifejezetten úgy ér
zem, hogy annak az intézménynek a
nem-léte utolsó lökés lenne a Petőfi
Sándor-Fürst Sándor úti városrész
teljes pusztulása felé. Annak az intéz
ménynek megtartó ereje van, esélyt
ad a környék felemelkedésének.
Emellett az Arany túl drága lenne
bármiféle átalakításra. Hosszabb idő
tartamra annak az épületnek az üres
állapotával kellene számolnunk, ami
nem is annyira az őriztetéssel együtt
járó többletköltségek oldaláról nyo
masztó, hanem mert maga az üresség
nagyon rossz üzenet lenne a város
nak és a környék lezüllését erősítené.
Nem tudnánk városi célok szolgá
latába állítani a megszűnő Arany épü
letét.

LA.

Folytatás a 2. oldalon

“A POLGÁRMESTERNEK
ÁLMATLAN ÉJSZAKÁI VANNAKAZ
ISKOLABEZÁRÁS MIATT”
Folytatás a z 1. oldalról
Nem tudnánk városi célok szol
gálatába állítani a megszűnő Arany
épületét. A kivert ablakú épület
rémképe lebeg előttem, ha erről
van szó. De hangsúlyozom, hogy a
hasznosításról nem folytattunk
előzetes tárgyalásokat senkivel.
Két vállalkozóról tudok, aki meg
akarta nézni a Gárdonyit, de nem a
hivatal kezdeményezésére. Ha ér
deklődés van, azt mondom, hogy
várjon az április 20-i testületi ülé
sig. A gyerekek érdeke is a Gárdo
nyi bezárását indokolja a tanulócsoportok elosztása szempontjá
ból. Minél több csoportot egybe
tudjunk tartani: ez volt a célunk és
első körben ezt kérték a szülők is. A
Gárdonyi megszüntetése esetén a
csoportok legalább 2/3-ának nem
kell szétválnia. Az Arany bezárása
esetén ez már nem lenne igaz.
Nem beszélve arról, hogy az
Arany megszűnése esetén az a félel
mem, hogy ellenséges hangulat fo
gadná a cigánygyerekek elhelyezé
sét. Ez három intézményben okoz
na egyszerre problémát.
Úgy érzem, a zeneiskola megol
dását is megtaláltuk. A középfokú
oktatási központban a balett-tago
zattal együtt lenne elhelyezve, ezt
az elképzelést az érintett intézmé
nyek vezetői is támogatják.
- Említette, hogy egyetlen

pedagógusnak sem kell szep
temberben a z “utcára m en
nie". Hány szabad álláshely
van a város iskoláiban?
- 50 szabad pedagógus álláshe
lyünk van és a Gárdonyiban jelen
leg 32 pedagógus dolgozik. Lehet,
hogy átképzést igényel egyik-másik
szakpár felvállalása, de minden
olyan oroszlányi pedagógusnak tu
dunk munkát ajánlani, aki itt sze
retne továbbra is tanítani.

A
testület
dolgozott/dolgozik-e ki a z iskolabe
záráson kívül más alterna
tívát is a z anyagi gondok keze
lésére?
- Ha valaki körülnéz, látja, hogy
minden területen átszervezés fo
lyik. Ide tartozik az egészségügy is:
például a tüdőgondozó értékesíté
se, az ügyelet áthelyezése a Gyógyházból. Ezeket a lépéseket csend
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ben, nyugodtan meg lehetett tenni,
a lakosság közmegelégedésére. A
hivatal átszervezése is megtörtént.
Óvodabezárás is lesz, és napiren
den van a szociális szolgálat megre
formálása. Állítom, hogy az elmúlt
fél évben több és nagyobb jelentő
ségű döntést hoztunk, mint előtte
két év alatt összesen. Az egész in
tézményrendszert felülvizsgáljuk
és ez sajnos valóban sok érdeket
sért.
- A z elmúlt évek hibás

pénzügyi-gazdasági politiká
já n a k következménye, ami
m ost csapódik le?
- Ezek a döntések szerintem most
értek meg. Az intézményrendszer
ben szabad kapacitások vannak, s
hosszabb távon az intézményrend
szer fölösleges kapacitásokkal tör
ténő fenntartása visszafogja az
egész város fejlődését, tőkét von el
a várostól feleslegesen. Ezért az
egész intézményrendszer testreszabását ez évben véghez fogjuk
vinni. Ez egy hosszabb távú straté
gia alapján történik. Sajnos az át
szervezés előkészítése nem volt
megfelelő az elmúlt években. Erre
lehetett volna tudatosabban ké
szülni.
- Március 23-án
11

képviselő szavazta meg az
iskolabezárás kezdeménye
zését. Vajon a végső döntésnél,
kedden is marad ez a z arány?
Mi történik, ha nem szavazza
meg a testület a Gárdonyi
bezárását?
- Bízom abban, hogy meg fogja

10 perces testületi ülés
A közoktatási feladatok önként vállalt
ellátása volt az egyetlen napirendi pont
az április 20-i testületi ülésen. Az előter
jesztéshez csak annyit fűzött a polgármester, hogy bár 1999-ben csökkent az
önként vállalt feladatok finanszírozása,
ezeket mégis érdemes továbbra is fel
vállalnia az önkormányzatnak.
Nem öncélú ez a munka - hangsúlyozta
dr. Sunyovszki Károly. - A város ipari
fejlődéséhez szükséges, hogy az oktatás
sal kapcsolatos döntések helyben, gyor-

san születhessenek. Ez különösen érinti
a szakképzést.
A napirendi ponttal kapcsolatban
Modrián Vilmos és Takács Károly el
mondta, hogy az általuk vezetett két bi
zottság az előterjesztést támogatja.
Módosító javaslat nem volt, így a képvi
selők egyhangúlag elfogadták, hogy az
önkormányzat nem adja át a megyének
önként vállalt közoktatási feladatait.

Oroszlány vendége volt Deutch Tamás
Április 15-én az ifjúsági és sportminiszter az Oroszlányi Szabadidő Egyesület megala
pításán vett részt.
A miniszter elsőként írta alá a belépési nyilatkozatot. A megalakult egyesület elnöke
Bátori István lett.
Az eseményről a Krónikás következő számában részletesebben beszámolunk.

Népművészeti értékek a Művelődési
Központban
Békés megye élő népművészetét hozta
el Oroszlányba 47 kiállító. Vertcsipke
mellényeket, szalmaképeket, csuhébabákat és bőrmunkákat tekinthetnek
meg az érdeklődők a Művelődési Köz
pontban április 22-ig.
A “Viharsarokban", aTisza-Maros-Körös
területén mindmáig élnek a népi iparművészeti hagyományok. Békés megyé
ben a XX. század végén is érték a nád, a

szalma, a vessző. Aművészetrangját biz
tosítják a szövött-fonott-varrott-hímzett
textíliák, a fűzfavesszőből, gyékényből,
szalmából, csuhából kötött tárgyak. A ti
szántúliak nem felejtették el a nemeze
lés, a mézesbábozás, a tojásfestés és
fafaragás művészetét. Ezek a mestersé
gek szerepelnek azon a palettán, melyet
a Békés megyei Népművészeti Egyesület
kínál a közönségnek.

szavazni. Adöntésképtelenség ezer
új problémát szülne a Gárdonyi
esetében. A nem-döntéssel a bi
zonytalan sors fennmaradna. Mer
nek-e beiratkozni új elsősök egy
“lebegő" iskolába? Könnyen lehet,
ALengyelJózsef Gimnázium diákszínjátszói március 29-30-31-én részt vet
hogy a pedagógusok mozgása is
tek a SCHERZO fesztiválon. Itt zenés ifjúsági színjátszók találkoznak évente. A
megindulna más iskolák felé. A töb
helyszín felváltva Békéscsaba és Pápa. Az idén Pápa látta vendégül a 10 csoportot,
bi intézménynek sem lenne jó. Hi
szen nincs egyetlen fillér sem 350 résztvevőt. Ezen a fesztiválon az oroszlányiak Pápa város nagydíját kap
fejlesztésre. De a tehetetlenség ták meg a Valahol Európában c. előadásért.
nem csak anyagi, hanem erkölcsi
veszteség is lenne az egész város
Március 21-i lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy az önkormányzat pályázatot
nak.
nyújtott be a “Három Szombat” elnevezésű országos közterület-szépítési verseny
M.F.-L.A.
re. A tavaszi nagytakarításra megjelölt első nap április 24-e. Ahelyszínre, a városi
alsó tó déli partrészére reggel 8 órától várják a szorgos-lelkes városlakókat.

Az érzelemkifejezés művészete
- "Vers mindig volt és bizonyára lesz
is mindig, amíg ember él a földön.
Most csak arra a kérdésre feleljünk:
hogyan, miért jött létre a kötött for
ma már az ősidőkben? Azért, mert a
vers - amint ennek nyomait mindmá
ig megőrizte - eredetileg elszakítha
tatlan kapcsolatban volt az énekkel, a
zenével. Ennek a kapcsolatnak termé
szetes alapja az, hogy vers és zene
egyaránt érzelmeket fejez ki. A leg
egyszerűbb ősi ének és a legművé
szibb modern vers vagy zenemű
hatását egyaránt az teszi lehetővé,
hogy alapvető érzelmeink minden
emberben megvannak, s ha a ma
gunk érzelmeit szépen fejezzük ki,
mindenkihez szólunk” - ezzel a Bene
dek Marcell idézettel nyitotta meg a
városi versmondóversenyt Nagy Ist
ván középiskolai magyar szakos ta
nár. A versenyt a Költészet Napja
alkalmából a Magyar Ellenállók és
Antifasiszták Szövetsége és a Művelő
dési Központ rendezte április 11-én.
Avasárnap délutáni rendezvényt
válogatóverseny előzte meg, melyet a
város négy általános és két középis
kolájában tartottak. A meghallgatá
sok alapján 80 tanulóból 14-en áll
hatták ki szavalni a Művelődési Köz
pont kamaratermének képzeletbeli
színpadára. Valódi pódium nélkül
próbáltak a valóság, a mindennapok
megszokottsága fölé emelkedni s hí
res magyar költők gondolatait tolmá
csolva a hallgatóságot is gondolatbeli

utazásra hívták: a szavak, a rímek
nyelvén. Hol sötét, komor világba ka
lauzoltak, hol az élet derűs oldalát
mutatták meg: a költő szemével. Pető
fi, Radnóti, Ady, Szabó Lőrinc és Tóth
Árpád volt az összekötő híd előadó és
közönsége között. A szabadon válasz
tott művek mellett a középiskolások
József Attilátis idéztek: Tiszta szívvel.
A költőre emlékezett Malomvöl
gyi Tamás is. Megzenésített verseket
adott elő, míg a három fős zsűri

(Bordi András, Köles Sándor, Sza
bolcs András) meghozta döntését. Az
általános iskolások közül HrubiEme
se szavalatát értékelték legkitűnőbb
nek. Ő Szabó Lőrinc: A légy című
versét adta elő. Sikerét annak tulaj
donítja, hogy azonosulni tudott a vi
dám hangulatú vers szereplőjével. A
középiskolás I. helyezett Ra/fe' Gabri
ella is azért szereti a verset, mert sok
féle érzelmet fejez ki és közvetít bárki
számára.
A zsűri elnöke, Bordi András a
Magyar Rádió munkatársa szerint néhány általános hibától eltekintvejól szavaltak a versenyzők, igaz, a ver
seny szót - mint mondta - nem szíve
sen használja, ha versmondásról van
szó.
- Inkább úgy fogom fel, hogy ez
egy olyan színvonalas baráti összejö
vetel volt, ahol másfél órán át min
denki jól érezte magát, aki ide eljött verselni vagy verset hallgatni - min
L.A.
denki nyert.

Ahogyan a Gárdonyis szülők látják

Érdekegyeztetés helyett érdekütköztetés
Mint ismeretes, március 23-án döntött a testület arról, hogy megkezdi a Gárdo
nyi Géza Általános Iskola megszüntetéséhez szükséges egyeztetési eljárások le
folytatását. Az ülés után Kiss Györgyné igazgatónő azt nyilatkozta, hogy nem
nyugszanak bele a döntésbe, megpróbálnak minden lehetséges jogi utat végig
járni azért, hogy a képviselő-testület megmásítsa döntését.
* Az elmúlt hetekben az iskola szülői munkaközössége ismét aláírásgyűjtésbe
kezdett az intézmény megmaradásáért. Április 10-ig közel 3000-en jelezték alá
írásukkal, hogy egyetértenek azzal: ne zárják be a Gárdonyit.
* Levélben jelezték az Oktatási és az Egészségügyi Minisztériumnak, valamint
az Országos Közegészségügyi Hivatalnak, hogy Oroszlányban a város legegész
ségesebb iskoláját akarják bezárni. (Választ egyelőre nem kaptak.)
* A szülői munkaközösség érdekegyeztető tárgyaláson vett részt a Polgármesteri Hivatalban. Az előterjesztés szerint a szülőknek április 12-13-14-én nyi
latkozniuk kellett volna arról, hogy a Gárdonyiból melyik iskolába íratnák
gyermeküket. A szülői munkaközösség szerint értelmetlen dolog erről nyilat
kozni egy héttel a végső döntés, a 20-i testületi ülés előtt, mert ezzel elfogadnák,
hogy a városszéli iskolában megszűnik az oktatás. így érdekegyeztetés helyett
inkább érdekek ütközéséről szólt a közel három órás megbeszélés. Ismét felve
tődtek az iskolabezárás mellett és ellen szóló vélemények. A szülői munkakö
zösség nevében Forischek Györgyné azt sérelmezte leginkább, hogy mindmáig
“semmilyen konkrét indok nincs a Gárdonyi megszüntetésére”. Ezért nyílt leve
let írtak a polgármesternek és a képviselő-testületnek, melyben kérik: ne szün
tessenek meg általános iskolát Oroszlányban.

Vers és muzsika 40 percben
Rendhagyó irodalomórát tartott
egy kassai színész a Ságvári End
re Általános Iskola 5. és 8. osztá
lyos diákjainak. József Attila
munkásságáról, életkörülmé
nyeiről énekelt és verselt Dudás
Péter, aki több mint 2000-szer
szerepelt már egyszemélyes elő
adásával Magyarországon és
Szlovákiában.
Dudás Péter több mint 12 éve jár
ja a két országot, személyesen felke
resi az iskolákat és művelődési
házakat, elmondja, milyen műsort kí
nál. Többnyire élnek ezzel a lehető
séggel az intézmények. Az előadás
egy tanítási órába belefér. Olyan köl
temények és megzenésített versek
hangzanak el, melyeket tanulnak az
általános iskolában a gyerekek.

- Olykor-olykor örömmel tapasz
talom, hogy velem együtt szavalják
vagy énekelik a költeményeket. Még
is, az a véleményem, hogy manapság
nagyon nehéz egy szál gitárral a kéz
ben 40 percen át lekötni a gyereke
ket. Nem olyan világban élünk, mint
a 70-es években, mikor a megzenésí
tett verseknek nagy kultusza volt Ma
gyarországon. Aki azt az időt
megpróbálja visszaidézni, nagy fába
vágja a fejszéjét - magyarázza a szín
művész, aki több mint 2000 előadást
tartott már.
- Ha előadásaimmal egy fokkal
közelebb hoztam a diákokat az iroda
lomhoz, ha ez által egy kicsit is meg
szerették a verseket: megérte.

UTKORSZERUSITES ‘99
A városunkban közlekedők tapasz
talhatják, hogy a Rákóczi út - Dózsa
György út és Alkotmány utca keresz
teződésében megkezdődött egy - or
szágosan is egyre gyakrabban
alkalmazott - körforgalmú csomó
pont kiépítése. Forgalomba helyezé
sére június elején kerül sor, s
reményeink szerint addigra elkészül
nek a következő körforgalom tervei
is a Rákóczi út - Táncsics Mihály út és
Bánki Donát utca csomópontjára is,
ahol új benzinkút létesül.
A két csomópont között a későb
biekben forgalomcsillapító megoldá
sok kerülnek bevezetésre, előzetes
elképzeléseink szerint sávelhúzások
kal és parkolási lehetőségek biztosí-

tásával. A Rákóczi úton még az év fo
lyamán megépül a Dózsa György út
és Takács Imre utca között hiányzó
járdaszakasz.
Elkészítjük a Kossuth Lajos utcát
a Mészáros utcával összekötő gyalo
gos köz burkolatának korszerűsíté
sét is. A szokásos fenntartási
munkákon felül az idén nagyobb
hangsúlyt kap az Arany János és Ha
tár utca közművezetékek által ron
gált burkolatának helyreállítása, a
padkák és vízelvezető rendszerek fel
újítása. Vállalkozói és önkormányza
ti összefogással készül el az
Alkotmány utca 20-44 szám előtti
földút korszerűsítése.
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Tetoszerkezet építése,
bontása.
Tetőfedés, tetőjavítás,
lambériázás kedvező áron!
MAGIC HOME BT.
Tel.: 06-20/9866-188

AUTÓS MOTOROS
ISKOLA EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰVEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ HALLGATÓIT.
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Az általános iskolai beiratás
a város valamennyi
iskolájában
1999- április 28-án és 29-én
8-14 és 14-17 óráig lesz.
(Pótbeiratás: május 12-én)
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lehetőségek
méretválasztékok
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Abeiratáshoz szükséges:

a FILMKIDOLGOZÁSBAN!

1 nap alatt )
10X15-ös l
sorozat

- szakvélemény a gyermek fejlettségéről
- a gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi kivonata
- biztosítási díj

J

+ KODAK ajándékfilm
+10X15-ös ajándékalbum
vagy 20X30-as miniposzter

A szülő bármelyik iskolába beírathatja gyermekét,
de az iskola igazgatója dönt a felvételről.

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

Az óvodai beiratás egységesen a
Brunszvik Teréz Óvodában lesz
1999- április 26-ától 30-áig
naponta 8-16 óráig.
Beírathatok azok a gyerekek, aki 1993. június 1. és
1996. augusztus 31. között születtek.
Előfelvételire jelentkezhet, akinek a gyermeke 1996. szeptember 1.
és 1996. december 31. között született.
A beiratáshoz szükséges a gyermek személyi lapja vagy
\
születési anyakönyvi kivonata.

MEGNYÍLT!

OROSZLÁNYIAK!

Fritz Anita

A Gát lonvi Géza
Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
1999. április 20-án
15 órától
demonstrációt szervez a
Polgármesteri Hivatal és
az MKK előtti
közterületen.
Mindenkit várunk,
aki nem ért egyet az
iskolabezárással.

első önálló kiállítása
április 9-én, a tatabányai
Közművelődés Háza
Kék Kávéházában.
A kiállítás megtekinthető
április 29 -ig.

LIBITINA
KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KÉT

ÁPRILIS - SZENTGYÖRGY
HAVA
Szokások: április 24. Szent
Györgyvértanú napja. Az igazi
tavasz kezdetét a néphagyo
mány e naptól számítja. A
pásztorok szegődéinek és az
állatok kihajtásának napja.

Iroda: Oroszlány, Városi Temető
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8^-15^

G Y Á S Z H IR E K
izedlmayer Imre, élt 72 évet
Kaszás M’hály Györsy,
élt 50 évet

ISSN 1419-4805

Szülői Munkaközösség

L999 ben Is az 1998-as
szolgáltatási árainkkal
állunk renoelke zésükre!
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Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: Szalon: 33/415-950, Szerviz: 33/415-354
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■ ■ ■ ■ ■ ■ 5 ajtós és combi azonos áron.

Próbálja ki, és elvárásai egy életre megváltoznak.
KEÓNIKÁS4

Hosszabb nyitva tartás a
Gyógyházban
A fiziotherápiás lehetőségek, a túlmunkaidő a Gyógyház személyze
kapacitás jobb kihasználása érdeké tének egésze között oszlik meg. A
www.oroszlanyi-kronikas.hu
ben meghosszabbították a Gyógyház szakellátás nyújtott munkaidőben is
fogadási idejét. 1999. április 19-től a orvosi beutalás alapján történik.
Gyógyház műiden munkanapon 18
Néhány hónap működtetés után
Nem győzött a népakarat: 4170 -11- 0:1
óráig fogadja a betegeket kezelésre.
szükséges újabb költségelemzés elvég
Épületen belüli átszervezéssel egy zése, majd állásfoglalás abban, hogy
új kisfrekvenciás, gyógymasszás, tartható-e a betegek számára térítés
vasotrén munkahelyet alakítanak ki. A nélküli, fiziotherápiás ellátás. A
Április 20-án döntött a testület: bezárja a Gárdonyi Géza Általános nyújtott rendelkezésre állás munka teljesen társadalombiztosítási forrás
Iskolát. Az ülés nem rendhagyó módon zajlott: 16 óra 45-kor erő-igényét részben lépcsőzetes mun ból működő intézmény kategóriá
kiürítették az épületet bombariadó miatt.
kakezdéssel, részben napi 6 óra túl jában a kevesek egyikéhez tartozik.
munkaidővel oldják meg, mely
Nem sokkal a képviselő-testületi ülés jogos a vád az önző anyagi érdekekről,
kezdete után, a Gárdonyi bezárásáról a lelkiismeretlenségről” - mondta, s
szóló előterjesztés idején csörgött a átnyújtott 4170 aláírást, mellyel a
telefon a rendőrségen, s ismeretlen szülők tiltakozásukat fejezik ki a
hang közölte: 5 órakor bomba robban Gárdonyi megszüntetése ellen.
Ennek ellenére, az aláírásokat és
a Polgármesteri Hivatalban. Az
épületet kiürítették, több mint egy óra az ÁNTSZ véleményét figyelembe nem
véve a képviselő-testület 11 igen, 5
szünet következett.
Dr. Sunyovszki Károly “nevetsé nem és 1 tartózkodás mellett döntött:
ges” jelzővel illette a bejelentést bezárja az iskolát.
Az iskolákkal kapcsolatos szakmai
Szerinte “beteg ember" állhat a háttér
ben, akinek cselekedete nem befo közegészségügyi véleményt készítő
lyásolja a testület döntését sem Brunner Róza városi tisztifőorvost
pozitív, sem negatív irányban. Forisek pedig megkérte a polgármester, hogy a
Györgyné, a szülői munkaközösség továbbiakban “ne működjön szemé
elnöke is cáfolta, hogy gárdonyis lyesen közre” ebben a kérdésben.
beszélt a vonal túlsó végén. Szerinte ez
a demonstráció rossz-szándékú megza Zárt ülésen három dologról
varása, időhúzás. Varga János döntöttek a képviselők:
képviselő biztos abban, hogy nem
- Jóváhagyták az 1999- évi
testületi tag részéről érkezett a hívás. szociális bérlakást igénylők névjegy
Mert “ott komoly emberek vannak, zékét.
Évek óta hagyomány a József Attila kiállítás, az agyagozás is. A hétvégén
akik törvényes módszerrel, felelős
- Hozzájárultak ahhoz, hogy dr. Általános Iskolában, hogy név pedig az ünnepi program zárásaként
ségük tudatában dolgoznak”. Arendkí Skrek József jegyző munkaviszonyát adójuk
tiszteletére
egy hetes művészeti gálát rendeztek az
vüli eseménynek Gálos László, a szülői április 30-i hatállyal közös meg programsorozatot állítanak össze. MKK-ban, ahol az iskola 1-8. osztályos
munkaközösség tagja sem örült. egyezéssel megszüntetik. A megüre Ebben az évben két városi versenyt is tanulóin kívül a Gárdonyi Géza
Véleménye szerint csak nehezítette sedett jegyzői álláshelyre pályázatot rendeztek, az egyik az egészséges Általános Iskola balett-tagozatos
helyzetüket a kényszerszünet, mely írnak ki.
életmódhoz, a másik pedig József növendékei is felléptek két műsor
- Megválasztották a Térség- és Attila életéhez, költészetéhez kapcso számmal.
nem változtatja meg a képviselők
Gazdaságfejlesztő Kht. felügyelő lódott. Népszerű volt a hologram“eleve elrendelt” döntését.
H.R.L.
A kényszerszünet után Forisek bizottságának új tagjait: Balogh
Györgyné még tett kísérletet arra, György, JuhászJózsefés Lazák Zoltán
hogy meggyőzze a képviselőket: rossz képviselőket.
döntés az iskolabezárás.
Orosz Árpád - ”A szociálisan
- “A Gárdonyi a legszebb, legelő
nyösebb iskola Oroszlányon. Tudják, hátrányos helyzetbe került városrész A március 23-i képviselő-testületi ülést és tüntetést követően két, az
hogy a bezárásból színvonalcsök rehabilitációs koncepciójának vázla április 20-i képviselő-testületi ülést és tüntetést követően további egy
kenés, visszaesés lesz.... A Gárdonyit ta”- című önálló képviselői indítvá képviselő gépjárművét rongálták meg. Többen kaptak telefonon,
akarják eladni. Nem számít, milyen nyával következő lapszámunkban névtelenül fenyegetést.
áldozatokkal jár, véghezviszik! Ezek foglalkozunk.
- Ezt természetesen nem rójuk fel az zössége nevében elhatárolta magát a
után jogos a város felháborodása,
iskolabezárással érintetteknek. A cselekményektől.
bombariadóval együtt sokkal inkább
- Biztos vagyok abban, hogy nem
azok számlájára írjuk, akik pusztán a gárdonyis gyerek vagy szülő áll a
balhé kedvéért minden felelőtlenség háttérben. Mi ezt a harcot kizárólag a
re képesek - reagált a történtekre dr. törvényes eszközök igénybevételével
Sunyovszki Károly polgármester.
kívánjuk megvívni.
Forisek Györgyné, a Gárdonyi
Géza Általános Iskola szülői munkakö-

Iskolabezárás bombariadóval

Rongálás a testületi ülés után

A péntek reggeli adatok szerint,
a nyilatkozatok alapján a
Gárdonyi Géza Általános Iskola
tanulói közül 34-én nem nyilatkoztak. 11-en jelezték, hogy az
Arany János, I55-en (4 komp-

lett osztály), hogy a József Attila,
209-en (4 alsós, 1 felsős komplett
osztály), hogy a Ságvári Endre
Általános Iskolában, 10-en a
Gimnáziumban (6 osztályosban)
folytatnák ősztől tanulmányaikat.

TÉNYLEGILYEN
KILÁTÁSTALAN A HELYZET?

Szabadidő Egyesület alakult

Deutsch Tamás volt vendége Oroszlánynak április 15-én. Az
ifjúsági- és sportminiszter az Oroszlányi Szabadidő Egyesület
- Tényleg kilátástalan Oroszlány helyzete? - tette fel a kérdést dr. megalakításán vett részt.
Lados Mihály közgazdász a Művelődési Központban megtartott
- Oroszlányban gyakran érzi hogy megalakítják a Szabadidő
Önkormányzati klubon. Az MTA Regionális Kutatások
úgy
az ember, hogy családjával Egyesületet. Az OTSC épülete egy
Központjának munkatársa a Népszabadságban április 3-án
megjelent “Haldokló város Oroszlány?” c. cikkre utalt nem talál megfelelő szabadidős remek létesítmény, melyet sajnos
programot. Ezért is szükséges jelenleg nem használnak elegen
vitaindítójával.
Az Önkormányzati klubot
azért indította útjára az MKK, hogy
a szomszédos települések kép
viselői, polgármesterei kötetlen
beszélgetés keretében megosszák
egymással lakhelyük problémáit, a
tapasztalatokra alapozva kölcsö
nösen segítsék egymást, s ezzel az
adott városok, községek, falvak
fejlődését. Április 19-én, a har
madik klubon Vértessomló és
Szákszend polgármestere, Bököd
alpolgármestere, valamint Szák
szend és Császár egy-egy képvi
selője találkozott. Egyetértettek
abban, hogy bár minden tele
pülésnek elsődlegesen saját ma
gára, az ott élő em berekre kell
számítania, fontos a régión belüli
összefogás, és a hit: hogy minden
helyzetből van kiút.
- Ezt a szemléletet a jelenlegi
helyzetben Oroszlánynak különö
sen el kellene fogadnia. Bíznia
kellene abban, hogy bányászat
nélkül is talpon tud maradni erősítette meg Hartdégen József,
vértessomlói polgármester. - De
ahhoz, hogy másfajta ipar tele
püljön a városba, hogy a befek
tetők szívesen jöjjenek Orosz
lányba, a külső környezetet m uta
tóssá kell tenni. Mert egy ide
gennek az tűnik fel először, hogy
milyen állapotban vannak a
közterületek, parkok - hangsú
lyozta.
Az előadó dr. Lados Mihály
Pusztamérgest állította példaként
a kiútkeresésre. Az alföldi tele
pülésen néhány évvel ezelőtt
30%-os volt a munkanélküliség.
Ma állástalan em bert nem tartanak
nyilván. Mezőgazdasági és falusi
turizmus-irányultsággal
munka
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erő-vonzóvá vált a falu. Ehhez az
átalakuláshoz olyan karizmatikus
személy kellett, aki felismerte a
belső erőforrásokat, hitt a kedvező
irányú változásban és együtt
tudott dolgozni az emberekkel. A
segélyt igénylőket dolgoztatták,
hogy ne alkalmazkodjanak hosszú
távon ahhoz az életformához, amit
a munkanélküliség jelent. A la
kosoknak virágpalántákat adtak,
hogy szépítsék életterüket. Nyáron
vízdíjkedvezményt
nyújtottak
azoknak, akik rendben tartották
házuk kertjét és környékét. Ehhez
hasonló apró lépésekkel indult a
fejlődés útján Pusztamérges. Meg
mutatta, hogy van lehetőség a
változásra.
- Oroszlány könnyebb hely
zetben van, mint a keleti ország
rész települései. Hiszen földrajzi
fekvése kedvező, ami bizonyos
közlekedésfejlesztéssel, az autó
pálya gyorsabb elérésével még
erősíthető. Az évtizedek során
megfelelő szakmai, ipari kultúra
alakult itt ki. A turizmus lehe
tőségei is adottak. Ezeket kihasz
nálva Oroszlány is bővítheti a
pozitív példaértékű városok (pl.
Veszprém, Székesfehérvár, Komá
rom, Mór, Pápa) sorát, s elkerül
heti, hogy végleg a haldokló
városok közé sorolják - vélte a köz
gazdász.
Az előrelépést ösztönözhető
regionális együttműködés lehető
ségeit diavetítőn m utatta be az
előadó. E szerint Tata, Tatabánya,
Velencei-tó-Vértes kiemelt térség
és Mór-Székesfehérvár irányában
van jó esélye Oroszlánynak a
kistérségi regionális együttmű
ködésre.

létrehozni egy olyan egyesületet,
mely sportolásra, az egészséges
életm ódra ösztönöz - e gondolattal
nyitotta meg dr. Sunyovszki
Károly polgármester a rendez
vényt. Az OTSC étterm ében tartott
megbeszélésen a megyei közgyű
lés elnöke is támogatta a javas
latot. Lázár Mózes szerint nem
elég a múlt eredményeit emle
getni, a jelenben kell tenni azért,
hogy a felnövekvő nemzedék
életének természetes része legyen
a sport. De ehhez nem csak aka
raterő és kitartás szükséges. A
sportlétesítmények állagán is ja
vítani kell. A fejlesztés igényét
Deutsch Tamás is megfogalmazta:
- Két komoly problém át látok,
ami akadályozhatja a magyar sport
fejlődését. Ahol vannak sportlétesítmények, azok állapota több
nyire rossz, sok településen pedig
egyáltalán nincsenek, és ezek
hiányát érzik az emberek. Orosz
lányban két problém a együttes
megoldásának lehetősége kapcso
lódott össze, mikor elhatározták,

ahhoz, hogy hosszú távon üzemel
tethető legyen. Az egyesület erre is
megoldást kínálhat, ha ösztönzi a
lakosságot, hogy rendszeresen mo
zogjon.
- Az egyesület alapvető célja,
hogy az Oroszlányban élő pol
gárokat egészséges életm ódra buz
dítsa, támogassa az egyéni - és
családi sporttevékenységet - tá
masztotta alá a polgármester.
Ezért az egyesület az Orosz
lányi Sporttelep üzemeltetőjével
szerződést köt annak érdekében,
hogy tagsága 2.000 forintos
havidíj ellenében meghatározott
időben igénybe vehesse a léte
sítményt és a sporteszközöket.
Minél több személy, család jelent
kezik, annál több pénz áll majd
rendelkezésre az igényeknek meg
felelő sportolási lehetőségek fej
lesztésére.
A fejlődést elindítható első
tagsági díjat az ifjúsági- és sportminiszter adta át a polgármes
ternek a rendezvényen.

“Környezetünk védelm éért”
Konferencia a Föld napján
A Föld napján, április 22-én
szakmai fórumot rendezett a
Borbála telepi óvoda és a
Preventív Humán Misszió. A
fórum ra harmadízben kaptak
meghívást Oroszlány város óvo
dái. A nevelők előadásokat
hallgattak a környezetvédelem
mel, környezeti neveléssel kap
csolatban. Orosz Árpád, a PHM
elnöke kiemelte, hogy a ven
déglátó óvoda úttörő szerepet tölt
be azzal, hogy felvállalta a kör
nyezetvédelmet. Fontos, hogy a
pedagógusok szívügyüknek érez
zék a környezetvédelmi nevelést,
m ert 3-6 éves korban még nagyon
nyitottak, fogékonyak a gyerekek.
- Nem elég általános vagy
középiskolában elkezdeni a ter-

mészet szeretetére való szoktatást
erősítette
meg Friedrich
Árpádné is. A Sopronból érkezett
előadó szerint hatásos, ha “a
gyermekeket úgy ismertetjük meg
az erdők világával, mint az állatok
otthonával”. így válhat a kirán
dulás, a környezet megismerése
igazán életközelivé az óvodá
soknak.
Friedrich Árpádné azt is
elmondta, hogy bízik abban: a
most felnövekvő generáció részben az óvodai nevelés ha
tására - jobban fog ügyelni élettere
tisztaságára és megóvására.

AZ OROSZLÁNYIAK HISZNEK AZ OTV-NEK
Az Oroszlányi Televízió két országosan is nagy bizalmat élvező intézmény (köztársasági elnök, alkotmánybíróság) mögött a
harmadik helyen áll a helyi lakosok megítélése szerint - ez derül ki a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 1999. február 2-a
és 7-e között végzett felméréséből.
A Medián az Oroszlányi Televízió felkérésére
végzett közvélemény-kutatást a helyi lakosság
körében. A kutatás m intáját 300 véletlenszerűen kiválasztott - 18 éves és
idősebb oroszlányi lakos képezte. A kérdő
íveket tartalmilag a megrendelő állította össze.
A vizsgálat tárgya volt többek között, hogy az
em berek mely csatornákat nézik leggyak
rabban, hogyan értékelik az OTV hétfő esti
műsorát, olvassák-e a képújságot és szimpati
zálnak-e a műsorvezetőkkel?

szeretne a közönség. Ami a többi műsortípust
illeti - stúdióbeszélgetés, önkormányzati tudó
sítás, művészetek, zene, portré, sport, telefo
nos játék - a többség elégedett a jelenlegi
mértékkel. Az OTV m unkatársait a nézők
rokonszenvesnek találják. A három műsorve
zető közül leginkább Salamon Gyöngyivel
(4.35), majd Hűvös Récsy Lídiával (4.27) és
Kulcsár Viktóriával (4.03) szimpatizálnak.

KEDVEZŐ BIZALOM-INDEX
MÉG TÖBB HELYI HÍR KELLENE

♦ Az Oroszlányi Televízióban az emberek
25%-a nagyon, 53%-a meglehetősen bízik.
13%-uk nagyon nem bízik és 5% egyáltalán
nem bízik. 4%-nak nincs véleménye.
Összességében a városi televízió bizalom-mu
tatója kedvező megítélést mutat. Két orszá
gosan is nagy bizalmat élvező intézm ény köztársasági elnök, alkotmánybíróság - mögött
a harmadik helyen áll a felsorolt intézmények
közül (köztársasági elnök, alkotmánybíróság,
OTV, magyar sajtó, rádió, televízió, hadsereg,
helyi önkormányzat, rendőrség, bíróságok,
parlament, kormány, szakszervezetek, egy
házak, politikai pártok).

♦ Oroszlányban a legnézettebb csatorna a
TV2, melyet a lakosok 69%-a mindig, 22%-a
gyakran néz. Ezt az adót az RTL Klub, a
Spektrum és az MTV1 követi.
♦ Az Oroszlányi Televíziót a lakosok 39%-a
mindig, 57%-a ritkábban, 4%-a soha nem nézi.
Erre a nézettségi m utatóra büszke a televízió
főszerkesztője, Kormos Ferenc. Hiszen, - m int
m ondta - a felmérés februárban készült. Abban
az időszakban, mikor az Oroszlányi Televízió
adásával párhuzamosan a Friderikusz showt
sugározta az országos csatorna. S átlagosan
ekkor is 5 0% fölötti volt a helyi adó nézettsége.
♦A helyi adás nézői legkedvezőbben a
hang- és képminőséget értékelik. Ezek az 5-ös
skálán 4.28, illetve 4.2-es átlagot kaptak. A
műsorok közérthetőségével összességében
80%-ban elégedettek. A bemondók beszéd
kultúráját 3 88-ra értékelik. A tartalomról
szólva több helyi aktuális tudósítást és hírt

minden alkalommal megnézi, esetenként
pedig hattizedük követi figyelemmel a
közvetítést.

“PÁRTSEMLEGES MŰSOROK”
♦ Az OTV-ről az emberek négytizede azt
gondolja, hogy inkább az ő oldalukon áll,
kéttizedük ezzel szemben azt, hogy inkább a
hivatalos oldalon.
♦ A döntő többség (70%) szerint a tele
vízió
“elfogulatlanul,
minden
párttól
függetlenül készíti a m űsorait”.

INKÁBB NEM NYILATKOZNÁNAK
♦ Ennek ellenére a megkérdezettek 75%-a
nem vállalná, hogy riportot készítsen vele az
OTV, ha közérdekű problémáról szerezne
tudomást. A megkérdezettek 23%-a nyilat
kozna, 2%-uk pedig nem tudja, hogy mit tenne.

KEDVELTA KÉPÚJSÁG

♦Az OTV közönségének 87%-a szokta nézni
a képújság műsorát. Ez utóbbiak négytizede
m indennap
belenéz,
öttizede
hetente
egyszer-kétszer és egytizede ennél ritkábban. A
nézők átlagosan 18 percet töltenek a képújság
KÖZÉLETI INFORMÁCIÓK ELSŐ
olvasásával. Az olvasók hattizedét egyaránt
KÉZBŐL
érdeklik a hirdetések és a közérdekű
♦ A képviselő-testület munkájáról az információk, kéttizedük inkább a hirdetések,
oroszlányiak döntő többsége (76%) az OTV-ből egytizedük pedig az információk kedvéért
szerzi információit. Az OTV élő közvetítését a tekint bele.
testületi ülésekről a közönség egyötöde

/Montázs

nyomd ^
kft.

MAJOMSZÍNHÁZ
A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola

az

estély,

ahol

bemutatkozik

egymásnak

a

diákszínjátszói a Majomszínház című darabot április

szerelmespár családja. A találkozás nem hozza

14-én az iskolában, 23-án pedig Kecskéden mutatták

közelebb egymáshoz az erdő és a nemesi kúria

be. A három felvonásos mű a dzsungelbe kalauzol,

lakóit. A majmok bizalmatlanok, az em berek pedig

ahol különleges majmok élnek: értik az emberi

buta állatoknak tartják őket, akikkel fölösleges a

nyelvet. A színdarab szerint a beszéd tudom ányát

kapcsolatteremtés.

évezredek óta birtokolják ezek az emlősök. A

konfliktusok csak a darab végén oldódnak fel. Az

egymásba

erdő

családból származó ifjú kapcsolata során derül fény.

kerekedik, mely a majmok javára dől el, s a két faj

0

A titok elárulásának az érintettek nem örülnek. Attól

folytatja korábbi, megszokott életét. A darabnak

*34/361-188/85-71, 366-584,

tartanak, hogy a kormány őket is adófizetésre és

mégis van mondanivalója. A tanulságot az egyik

katonáskodásra

szereplő, Huma Noémi így foglalta össze:

majd.

Tartanak

az

szándékából

láncolódó

különleges képességre egy majomlány és egy nemesi

kényszeríti

hasznosítási

Az

bírósági

ügy

Nyomtatványok,levélpapírok,
borítékok nyomtatása. Termékés cégismertetők egy vagy több
színnel, Illetve color kivitelben
Kézirattól a kész kiadványig
vállaljuk nyomdai
megrendelésének elkészítését
ofszet, öntapadó, vagy
önindlgős papírra is
Könyvkötészetünk régi vagy új
könyveit be-, illetve átköti

emberektől azért is, m ert busás haszon reményében

- A majmok - ellentétben az emberekkel- pénz, anyagi

el akarják venni tőlük életterüket, a dzsungelt. A

javak és erőszakrendszer nélkül is boldogan tudnak

másfél

élni.

órás

előadást

számos

konfliktus

teszi

érdekessé. A legtöbb nézeteltérésre okot adó jelenet

Nyom da: Oroszlány, Felsőtelep
Oroszlány Petőfi s. n. 80.

\06-8O-97-88-381, 06-30-91-11-545/
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A FILMKIDOLGOZÁSBAN!

1 nap alatt

1

10X15-ös

j

Bővebb tájékoztatás üzleteinkben:
Irodatechnika: Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

lehetőségek
méretválasztékok

Tel.: 3 6 0 -8 0 8

sorozat
Kodak

Szám ítástechnika: O roszlány, Rákóczi F. u. 7 2 . Tel.: 5 60-280
yÓra-Ékszer: O roszlány, Kinai Áruház, Rákóczi F. u. 76.

+ KODAK ajándékfilm
+10X15-ös ajándékalbum
vagy 20X30-as miniposzter
gsss.

Színes filmkidolgozás 1 nap |
alatt + Kodak ajándékfilm.
o r o sz l á n y i

(Az általános iskolai beiratás
a város valamennyi
iskolájában
1999- április 28-án és 29-én
8-14 és 14-17 óráig lesz.
(Pótbeiratás: május 12-én)

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:

S z o n y e g tis z tita s

MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó,
felelős szerkesztő:
a Kft. ügyvezetője.

h á z tó l h á z ig
s z á llítá s s a l,
k á r p it-,
it-tis z títá s .

NAGY LÁSZLÓ
Tatabánya-Kertváros,
Akácfa ti. 31.
Tel: 34/425-930

A beiratáshoz szükséges:

- szakvélemény a gyerm ek fejlettségéről
- a gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi
kivonata
-biztosítási díj

Szerkesztő:
Lovasi Andrea
S06-30-9-020-189
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.

A szülő bármelyik iskolába beírathatja
gyermekét,
de az iskola igazgatója dönt a felvételről.

UBITTNA
KF.GYF.LETI SZOLGÁLTATÓ Ki

ÁPRILIS- SZENTGYÖRGYHAVA

G Y A S Z H IR E K

VALLÁSI ÜNNEPEK

MONTÁZS
AUTÓS MOTOROS

ORTODOX;

Czinanót vla,

éltól évet

25. Kenetvivők vasárnapra

Erdeijános,

éh go évet

Gossler Ivanné.

élt 62 évet

LotserAntalné.

élt 83 évet

Gvorijános,

élt 32 évet

SZOKÁSOK: 25 Szerű Mark

Tetőszerkezet építése,
bontása
Tetőfedés, tetőjavítás,
lambériázás kedvező áron!
MAGIC HOME BT.
Tel.: 06-20/9866-188

ISKOLA EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA

evangélista ünnepe. \ búzaszenteles
napja.

A

ISSN 1419-4805

GÉPJÁRMŰVEZETÉST
MEGTANULNI

1999 oen is az 1998-as
szolg«Ü!atá»i árainkkal
állunk rendelkezésükre!

VÁGYÓ HALLGATÓIT.

E SZ

Iroda: Oroszlány, Városi Temető
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8 - -1 5 -

5771419 480004
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Esztergom, Visegrádi út 44.

AKCIÓS ÁRON
ÁPRILIS 30-IG!

Tel.: Szalon: 33/415-950, Szerviz: 33/415-354

—

Ford Fiesta Family 1.999.000 Ft
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Nyitvatartás:H-P: 7.30 - 16-ig, Szó: Szalon 8 - 12-ig

5 ajtós és combi azonos áron.
Ford Escort 1.6/1 6 V 2.499.000 Ft

Elosztás a számok alapján
A Gárdonyi Géza Általános Iskola bezárásáról szóló dönti
követően
a megmaradó
három
alapfokú
oktatási
intézményben szülői értekezletet tartottak. Április 26-án a
Ságvári Endre, 27-én a József Attila, 28-án az Arany Já n o s
iskolában adtak tájékoztatást az igazgatók a gyerekek
elosztásáról, az iskola fogadóképességről.
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550 millió forintos
eredményt várnak a
Vérttől
A Vért hatékony gazdálkodással 550 millió Ft mérleg szerinti
eredmény elérése mellett biztosítsa a társaság rövidlejáratú
kötelezettségeinek az 1998- december 31-1 szinten tartását többek között erről határoztak április 28-án. AVértesi Erőmű
Rt. évi rendes közgyűléséről Takács Károly vezérigazgató
tájékoztatta lapunkat.
- A közgyűlés rövid volt, alig 40
perces. Rendkívüli esemény nem
történt. A tulajdonosok rendben
találták az 1998. üzleti évet.
Érdemi felszólalást és kifogást nem
tettek. De ahhoz, hogy a közgyűlés
ilyen gyorsan és operatívan
lezajlott,
rengeteg
előkészítő
munka kellett. Előzőleg a nyolc
napirendben összefoglalt témákat
sok száz órán át tárgyalták.
- Az első napirendi pont az
1998. üzleti év lezárása, az
Igazgatóság, a Felügyelő bizottság
és a könyvvizsgáló jelentésének
értékelése volt. A tulajdonosok
ezzel nyugtázzák a cég üzleti
állapotát. Döntöttek a társaság
üzleti eredményeinek
elfogadásáról. A közgyűlés jóváhagyta,
hogy a Vért az 1998. évi eredményét, közel 511 millió forintot
eredménytartalékba helyezi.
-A második pont az ez évi üzletpolitika meghatározása volt.
- Ebben lényeges, hogy az eredetileg 450 millió forintos mérleg
szerinti eredményünket 550 millió
forintra emelték fel. Nem lesz
könnyű teljesíteni, tekintettel arra,
hogy az idei évben alig 3%-os
áremelésben részesültünk, tehát a
költségeink emelkedtek, és magasabb az elvárt eredményszint is.
- Fontos üzletpolitikai döntés, mely már az első negyedévet is
érin tette-a 13,3%-os keresetszintszabályozás.
- A közgyűlés döntött arról is,
hogy folytatni kell a hosszú távú
működést meghatározó retrofitprogramnak az előkészítését, ami
jelenleg az MVM igazgatósága előtt
van. Elő kell segíteni, hogy a
pályázat bekerüljön az MVM Rt.

országos erőmű-létesítési tervébe,
Ebben az esetben optimálisan
2011-2017-ig lehetséges az orosz
lányi vertikum ot működtetni.
- A Kőhalmi bányamező
csatolás kérdését is kiemelték. A
hátralévő munkák befejezését az
Igazgatóság döntési hatáskörébe
utalták,
- Szó volt a Tatabányai Fűtő
erőmű eladásáról is. A Társaságnak folytatnia kell az erőmű
értékesítését.
Ezek a legfontosabb pontok,
melyek beszabályozzák a társaság
működését. Ezeket számon fogják
kérni a következő évet lezáró
közgyűlésen,
- Emellett a közgyűlés f o g a 
kozott néhány operatív, de nem
kisebb jelentőségű jogi kérdéssel,
például a tatabányai Vértanúk
terét törölte az alapító okiratból.
Mint ismeretes, értékesítés alatt áll
ez az irodaház.
- Személyi változás történt a
Felügyelő Bizottságban. Wéber
György u rat visszahívták és egy
másik határozattal az igazgatóság
tagjai közé választotta meg a
közgyűlés. Őt az ÁPV Rt.
támogatja.
- Az utolsó két napirendi
pontban az ilyenkor szokásos
módon a közgyűlés tárgyalta a
vezető tisztségviselők, a Felügyelő
Bizottsági tagok és a könywizsgáló díjazását, valamint meghatározta személy szerint az én
alapbérem et és prémiumomat,

A 417 gárdonyis diák közül 209-en
jelentkeztek a Ságváriba. Az
igények 75%-át tudják teljesíteni. A
154 tanuló fogadásához szülők,
pedagógusok és gyerekek pozití
van állnak hozzá - m ondta
Hartmann József. Az elosztásnál
figyelembe vették a keretszá
mokat, és azt, hogy a tagozatos
osztályok továbbra is emelt
szinten tanulhassák a választott
tantárgyat. Ez a szempont a másik
két iskolánál is dominált - tudtuk
meg az igazgatóktól. Igaz, a
Gárdonyi Géza Általános Iskola
jogutódjába, az Arany János isko
lába a lehetséges 260 helyre mind
össze 11 -en jelezték további
tanulási szándékukat. Ezt a tényt
Csőre Imréné nem kívánta kom
mentálni, de hangsúlyozta, hogy
szeretettel fogadják azokat is, akik
a “maradék-elv” alapján kerülnek
hozzájuk. Hátrányos megkülön
böztetésben senkinek nem lesz

része - mondta. Az iskola előnyei
közül kiemelte, hogy a kislétszámú
osztályokat nem céljuk megszün
tetni, s továbbra is lesz lehetőség
szakköri foglalkozásokra, korre
petálásra, diák- és tömegsportra.
A József Attila Általános Iskola
igazgatója örül annak, hogy intéz
ményükbe 158-an kívánják foly
tatni tanulmányaikat. Idekerülnek
szeptember 1-jétől a balett-tago
zatos gyerekek is. Átmenetileg az
ének-zene term et alakítják gyakor
lóteremmé. A szükséges kelléke
ket, tükröket, korlátokat a Gárdo
nyiból hozzák át. Farkasvölgyi
Ákos szerint az ideiglenes meg
oldás nem jelent nagy plusszköltséget. Dürgőné Csáky Mária
táncpedagógusnak sincs ellen
vetése az átalakítási terv ellen. Ö mint mondta- a kényszerű költö
zés, a jelen körülmények ellenére
bizakodó.

Tájékoztató szülői értekezlet a Ságvári iskola tornatermében
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Népszavazási kérelem:
elutasítva

Történelmi vetélkedő határon
túliakkal

A képviselő-testület április 20-i, iskolabezárásról szóló
döntését követően a Gárdonyi Géza Általános Iskola Szülői
Munkaközössége megbízásából Forlsek Györgyné egy, már
más által beadott és a jegyző által elutasított népszavazási
kezdeményezés után új népszavazás kezdeményezésére
aláírásgyűjtőív-hitelesítési kérelmet nyújtott be a jegyzőhöz.

Határon innen és határon túli diákok mérték össze történelmi
tudásukat április 24-én a Művelődési Központban. A Rákóczi
Szövetség szervezésében a helyi és kecskédi tanulókon kívül
Szlovákia, Kárpátalja és Erdély egy-egy csapata adott számot
felkészültségéről.

Az aláírásgyűjtő íven ez a kérdés
szerepelt:

"Egyetértek
azzal,
hogy
Oroszlány városában mielőbb
helyi népszavazásra kerüljön sor
arról, hogy: megszűnjön-e az
oroszlányi Gárdonyi Géza Álta
lános Iskola?"
k i aláírásgyűjtő ívek hitele
sítését ár. Judi Erzsébet aljegy
zőnő megtagadta. Az indoklásban
számos törvényi és jogszabályi
hivatkozás olvasható. Ezek alapján
“valamennyi aláírásgyűjtő ívet a
népszavazásra javasolt kérdéssel
kell kezdeni, ez a kérdés kerül fel
ugyanis a szavazólapra. A hite
lesítésre benyújtott aláírásgyűjtő
íven arra vonatkozóan tették fel a
kérdést, hogy sor kerüljön-e nép
szavazásra... Arról pedig, hogy

valamely ügyben legyen-e
népszavazás,
nem
lehet
népszavazást tartani.”
Az elutasítás másik lényeges
indoka, hogy “ nem rendelhető el
helyi népszavazás többek között a
képviselő-testület
hatáskörébe
tartozó szervezeti kérdésekben...
Költségvetési szervezetet - intéz
ményt - az alapító szüntetheti meg,
többek között akkor, ha az ellá
tandó feladat más módon vagy
más szervezetben hatékonyabban
telje síthető. Az iskola bezárása

tehát az önkormányzat képvi
selő-testületének hatáskörébe
tartozó olyan szervezeti kér
dés, amelyről helyi népszava
zás nem rendelhető el.”

Az elutasításról szóló határo
zatot április 26-án, három nappal a
kérelem benyújtását követően
kapta kézhez Forisek Györgyné, a
szülői munkaközösség elnöke,
Gálos László, a szülői munkakö
zösség tagja és Keleti György
országgyűlési képviselő. A dön
tésbe nem nyugodtak bele. Keleti
György szerint a demokrácia, azaz
a néphatalom a polgárok által
választott
képviselőkön
és
népszavazás útján érvényesíthető.
“A népakaratot testesíti meg a A szellemi megmérettetésen 39
népszavazás.” Ezért a határozat diák vett részt. A Lengyel József
ellen kifogást nyújtottak be a Gimnázium, a Ságvári Endre, a
Tatabányai Városi Bírósághoz. József Attila és a kecskédi általános
A bíróság döntése keddre várható. iskola két-két, az Arany János Álta
L.A. lános Iskola egy csapata mellett a
szlovákiai Bátorkeszi, a kárpátaljai
MÁSHOL ÍRTÁK!
Ungvár és Nagybereg, valamint az
(NÉPSZABADSÁG, 1999- április 29.)
erdélyi Székelyhíd diákjai verse
PIACKÉPES ISKOLAÉPÜLET ÉS A nyeztek.
- A verseny célja elsősorban,
GYEREKEK
hogy az elszakított szálakat az
“Az iskolabezárásoknak két oka van: itthon élők és a határon túliak
az egyik az, hogy csökken a gyereklét között újfent összekapcsoljuk szám. A másik, hogy az iskolák egy nyilatkozta Nagy Elemér Attila, a
része jó helyen lévő, más célra is hasz Rákóczi Szövetség elnöke.
nálható, értékes ingatlanban műkö
A határon túli magyar tele
dik.”
pülések és hazánk lakói között
“Nem találnak állást a megszüntetett összekötő kapocs a magyar törté
iskolák pedagógusai. Minél tapasztal
nelmi múlt. Annak egyik legmeg
tabb, megbecsültebb volt valaki a be
határozóbb
epizódját,
az
zárt iskolában, annál kevesebb szük
1848-49-es
forradalom
és
szabad
ség van rá egy másikban. Egyrészt az
eddigi tantestület vállalja a túlórákat, ságharcot választotta a vetélkedő
másrészt, ha mégis szükség van vala témájául a Rákóczi Szövetség. A
kire, akkor azt szeretnék, hogy az illető 150 évvel ezelőtti eseményekről
ne egykori F kategóriás munkakö kellett szólnia az előzetesen
zösség-vezető legyen, hanem pálya elkészített versenymunkáknak: a
kezdő, akinek keveset kell fizetni, rajzoknak és írásbeli értékelé
viszont bármit elvállal.
seknek is. A szombati versenyen
Az egyetlen igazán szakmai szempont 15 feladatot oldottak meg a
az, hogy melyik iskolában, és mekkora
résztvevők. Kossuth Lajosról, az
csoportbontásban a legeredménye
aradi vértanúkról, hadvezérekről,
sebb az oktatás, szóba sem kerül. Sőt
egyre inkább úgy látszik, a törvé csatákról, és a kort idéző
nyekre sem számíthatnak a szülők és a szépirodalmi művekről szóló isme
adtak
számot
a
pedagógusok. Az Oktatási Minisztéri reteikről
tesztlapok
kitöltésekor.
A
um a minap úgy foglalt állást a szegedi
önkormányzat kérésére, hogy egy kérdések helyes megválaszolása

iskola még a saját körzetében lakó
gyerekeket sem köteles felvenni, ha
átszervezés történt és a fenntartó
Gálos László, Forisek Györgyné és önkormányzat kijelölte, hová kell
Keleti György a megtagadó hatá átterelni a bezárt iskolából a
rozat átvétele után
gyerekeket”
k ró niká s
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különösen sok tanórán túli
készülést igényelt a határon túlról
érkező diákoktól, ők ugyanis
kevesebb óraszámban tanulják a
magyar történelmet, mint hazai
társaik.
Major Ildikó, nagyberegi diák
elmondta, hogy az iskolában,
tizedik osztályban összesen egy
órát foglalkoztak a 48-as forra
dalommal.
Részletesen
csak
Románia történelmét tanulják.
Ezért az egyhetes vakációban
készültek a szellemi megméret
tetésre. Afelkészülés a zsűri elnöke
szerint sikeres volt. Dr. Bona
Gábor, a Hadtörténeti Intézet
igazgatója szerint a verseny részt
vevői büszkék lehetnek magukra,
mert nagyon komoly ismeretekről
adtak számot. Az elismerés termé
szetesen a felkészítő tanároknak is
szól - mondta a hadtörténész.
A tudást könyv- és pénzju
talommal értékelte a szövetség. A
gimnáziumi korcsoportban első
helyezett lett Székelyhíd, második
a Lengyel József Gimnázium
csapata. Az általános iskolások
kategóriájában Bátorkeszi, Ságvá
ri Endre és Arany János iskola
sorrend alakult ki. Különdíjban
részesültek az ungvári diákok.
A Rákóczi Szövetség 2000-ben,
az államalapítás emlékére is
szeretne
hasonló
történelmi
vetélkedőt szervezni.

Falusi majálisok Oroszlányban
Régi,
népi
szokás
volt
Oroszlányon a májusfák állítása,
melyre jó előre készültek a
legények. Már az is szívderítő
látvány volt, mikor a legszebb
májusfáknak való törzsekkel
bevonultak a faluba. Reggelre
kelve azután lengette rajtuk a szél
a piros pántlikákat a községháza, a
bíró, némely lányos ház és a
kocsmák előtt.
Május utolsó vasárnapján
pedig kidöntötték a fákat nagy
heje-huja, zeneszó mellett, s ezt a
fiatalság nagy táncvigalommal
ünnepelte meg.
Majálisokat az első világ
háború után, a harmincas években
kezdtek rendezni Oroszlányon és
ez nem csak a legények és
eladóleányok, hanem az iskolás
korú gyermekeknek is nagy
örömére szolgált.
A majálisok helye az Oszicsinán, aTopolyásoknál volt, ahol
az iskolásoknak a “Madarak és fák”
napját tartották annak idején.
Gyönyörű volt a Topolyás egy
domb oldalán, ahonnan félkörben
látható volt a falu, mögötte a majki
erdővel,
az
Öreghegy
a
Kavicsosgödörrel, jobbra a szépen
megművelt határ és a Vértes
hegység erdőkoszorúja, előtte
pedig az Öreg-tó, ahonnan a
Pénzes-patak csordogált a Dadi-tó
felé, rajta a két malommal. A domb
be volt ültetve szőlőkkel, most a
Borbálatelep nevet viseli. A Topo
lyás ott terült el, ahol a vasúti
felüljáróval szemben a garázssor
van.
Talán a Cermann bácsi kapta
az ötletet a nála lakó és étkező
munkásoktól, vagy a falubeli
iparoslegények kezdeményezték a
majálisok rendezését; a gazdale
gények
pedig
felkarolták.
Mindenesetre a Cermann vendég
lő volt a közreműködő a rendezés
ben.
Zenét általában egy harmoni- kás
szolgáltatott, aki egész nap
fáradhatatlanul játszotta a vidám
nótákat. Ez a rádió és televízió
nélküli világban összehasonlítha
tatlanul többet jelentett az
emberek számára, mint most.
A május 1-jei program friss
csapolású sör mellett dalolás,
közben versenyekkel: zsákbanfutás, kötélhúzás, lepényevés,
hordódobás. A zsákbanfutás a
gyermekek versenye volt. A
kötélhúzást az erős, nagyobb

legények végezték. A legerősebb
és legügyesebb legények tartották
a hordódobáló versenyt. Cermannék 25 literes hordókat vittek
ki erre a célra. Ez a versenyszám
úgy zajlott le, hogy a versenyző a
középső ujját bedugta a hordó
dongalyukáha és meglendítve,
olyan messzire hajította, ami
lyenre csak tudta. Aki a leg
messzebbre tudta eljuttatni, az lett
az első és annak egy hasonló
hordó sör lett a jutalma, amit
persze azonnal csapra ütöttek, s
vidáman dalolva megiszogattak. A
versenyszámok közül a gyerme
keket is legjobban érdeklő és igen
mulatságos a legutolsó szám, a
lepényevés volt. Két jó nagy
lepényt sütöttek erre a célra és
közepetáján belesütöttek egy
pengőt. A lepényeket vastagon
megkenték sűrű szilvalekvárral és
felakasztották egy-egy megfelelő
faágra, hogy a szájukkal elérjék. A
versenyzők hátratett kezekkel
körülállták a lepényt és a nézők
legnagyobb derültségének köze
pette addig harapdálták, míg
valakinek szájába került a
pénzdarab, a nyeremény. A
versenyszámok lezajlása után
utoljára még daloltak, táncoltak,
megették-megitták a maradékot s
mikor a nap lemenőben volt,
szétszéledt a nép. A századelőn
rendezett majálisoknak nagyon
valószínű, hogy nem volt politikai
jellege, inkább csak amolyan
vidámságért való esemény lehe
tett.
A második világháború alatt
megszűntek ezek a falusi majá
lisok, utána már máshol, nagyobb
és politikai jellegű felvonulással
egybekötött majálisokat tartottak.
Különben a Borbálatelep
kialakításakor a Topolyás hatal
mas, százados fáit mind egy szálig
kivágták.
Végvári Ferencné

A március 21-i Krónikásban beszá
moltunk arról, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a “Három
Szombat” országos közterúletszépítési versenyre. A tavaszi nagyta
karítás első része (április 24.) a rossz
idő miatt elmaradt. A programban
szereplő második időpont: május 8.
Jövő hét szombaton reggel 8 órától
várják a városi alsó tóhoz azokat, akik
szeremének tenni környezetünk,

életterünk szépítéséért.

Bizalom és elégedettség (?)
A Krónikás múlt heti számában írtunk arról a közvélemény-kutatásról, melyet az
Oroszlányi Televízió felkérésére végzett a Medián Közvélemény- és Piackutató
Intézet. A helyi csatorna nézettsége, s a tévézési szokások mellett a városi
önkormányzatról, az önkormányzati intézményekről, szolgáltatásokról is
véleményt alkottak a kérdőívek kitöltői.
A helyi önkormányzatban a megkérdezettek 19%-a nagyon, 44%-a meglehetősen, 27%-a nagyon nem, 8%-a
egyáltalán nem bízik. 2%-nak nincs
véleménye. Összességében a felsorolt
13 intézmény középmezőnyében
helyezkedik el.
Intézmények bizalom-indexe %-ban
(100%- nagyon bízik)

Köztársasági elnök

80

Alkotmánybíróság

70

Oroszlányi Televízió

67

Magyar sajtó, rádió, televízió

62

Hadsereg

61

Helyi önkormányzat

58

Rendőrség

53

Bíróságok

50

Parlament

42

Kormány

41

Szakszervezetek

40

Egyházak

38

Politikai pártok

34

Az egészségügyi, szociális és kulturális
intézményekkel és szolgáltatásokkal
való elégedettség mértéke jónak
mondható. Ugyanakkor a lakosok
nyolctizede elégedetlen a város
nyújtotta munkalehetőségekkel, s
Oroszlány környezeti állapotát is
komolyan kifogásolják,
Elégedettség a város intézményeivel,
szolgáltatásaival, környezeti
állapotával
(5- nagyon elégedett)

Háziorvosi szolgálat

4.41

Gimnázium működése

4.18

Könyvtár működése

4.15

Általános isk. működése

4.06

Műsz. középisk. működ.

4.03

Művelődés ház működ.

3.64

Avárosi köziek, állapota

3.01

Az épületek külső megj.

3.30

Alevegő tisztasága

2.28

Szabadidő élt. lehetősége

2.13

Utak, járdák állapota

1.89

Parkok, játszóterek áll.

1.77

!

1

Az önkormányzati intézmények és
Munkalehetőségek
1.65
szolgáltatások közül leginkább a
közműellátottsággal elégedettek az
emberek. A telefon- és az elektromos
Jubilált a Bányász
ellátottságot kifejezetten jónak tart
Népdalkor
ják, s a közvilágítástól eltekintve vala
mennyi közüzemi szolgáltatással in
kább elégedettek, mint elégedetlenek. A 10 éve alakult oroszlányi
F.légcdettség a város közműellátott
ságával (5~ nagyon elégedett)

Telefon-ellátottság

4.41

Elektromos ellátottság

4.12

Televíziós kábelrendszer

4.09

Ivóvíz-ellátottság

3.92

Szemétszállítás

3.89

Szennyvízelvezetésártalmatlanítás

Távhő-ellátás
j Közvilágítás

Bányász Népdalkor április 24-én
tartotta születésnapi ünnepségét.
A Bányász Klubban rendezett
zenés-táncos tere-fere estre meghí
vást kapott a vértessomlói, a
várgesztesi, a tatabányai, a környei, a bokodi és a ráckeresztúri
népdalkor, valamint az öcsödi
pávakor.

3.87
3.75
3.44
,KRÓNIKÁS

j
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A Z Á G M B T . Ü Z L E T E IB E N
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Kínálatunkból:
- PARKER tollak nagy választékban
10% árengedm énnyel + n y erem én y játék érté k e s ajándékokkal.

lehetőségek
méretválasztékok

- T udom ányos szám ológépek, kalkulátorok, szám ítógépek,
szám ítástechnikai eszközök, rádiótelefonok.

A FILMKIDOLGOZÁSBAN!

- Márkás karórák, arany- é s e zü st ékszerek.

Irodatechnika:

Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Tel.: 36 0 -8 0 8

Szám ítástechnika: Oroszlány, Rákóczi F. u. 72.
Óra-Ékszer;

V

+ KODAK ajándékfilm
+10X15-ös ajándékalbum
vagy 20X30-as miniposzter

1 nap alatt
10 x 15-ös
sorozat

Bővebb tájékoztatás üzleteinkben:
Tel.: 56 0 -2 8 0

Kodak
1 SXP r BMB

Oroszlány, Kinai Áruház, Rákóczi F. u. 76.

OROSZLÁNYI

AZ OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÉS A DUNÁNTÚLI
VILLAMOS ENERGIA IPAR I SZAKSZERVEZET 1 9 9 9 . MÁJUS ELSFJÉN
FELVONULÁSSAL EGYBEKÖTÖTT DEMONSTRÁCIÓT SZERVEZ

KRÓNIKÁS

A VÉRTESI ERŐMŰ R T ., A VÁROS ÉRDEKÉBEN.

MI TÖRTÉNIK AVÉRT BEZÁRÁSA ESETÉN?
1. Avárosban és a város vonzáskörzetében 4 0%-ra emelkedik a
munkanélküliség, amely 10.000 embert érint.
2. Az önkormányzat és a város lakóinak tulajdonában lévő ingatlanok
50%-ot veszítenek értékükből.
5. Rendkívüli mértékben megnövekszik a város költségvetését érintő
szociális kiadások összege.
4. Aváros lakóinak elvándorlása, a gyermek létszám csökkenése folyamatos
bölcsőde, óvoda, iskola bezárást von maga után.
5. Drasztikusan csökken az állam és a város bevétele.
6. Az új munkahelyek teremtése dolgozónként 1 MFt ba kerülne.
7.
Megszűnne a város távhőszolgáltatása. Új hőszolgáltatót kell keresni.
8. Aváros kereskedelmi, vendéglátó egységeinek bevételi lehetősége 7 Mrd
Ft-tai csökken.
9. Abezárás, a rekultiváció, a humánpolitikai költségek az állami
költségvetést fogják terhelni.
10. Egészségügyi ellátás színvonalának visszafejlődése.

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

Közéleti-családi lap
S z ö n y e g t is z tít á s

Alapító-kiadó:

h á z tó l h á z ig

MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó,
felelős szerkesztő:
a Kft. ügyvezetője.

s z á llítá s s a l,
k á r p it-,
a u tó h á r p it-tis z títá s .

NAGY LÁSZLÓ
Tatabánya-Kertváros,
Akácfa u. 31.

Tel: 34/425-930

Szerkesztő:

Lovasi Andrea
806-30-9-020-189

MÁJUS l.CÉIJA:
-Vért működésének meghosszabbítása 2015-lg
- a munkahelyek megőrzése
- a Vért időelőtti bezárása elleni tiltakozás
- a város életképességének megőrzése
Kérjük, - amennyiben céljainkkal egyetért - személyesen vegyen részt
a felvonuláson és a Fórumon.
Mindannyiunk érdeke, hogy városunk ne váljon „halott" várossá.

PROGRAM
7.00 órától
9.00 10.00
10.00-10.30

10.44 -12.00

\

12.00
13.00
18.00

Zenés ébresztő
Gyülekező a felvonulásra a Bányász Klubnál
Felvonulás
Útvonal: Bányász Klub - Rákóczi út - Haraszthegyi út Mfiv. Központ mögötti tér
Kulturális műsor Fellép: Antal Imre, Kovács Kati,
Várfí Sándor, Koncz Tibor
Fórum
Sörzene
Utcabál

A

MONTÁZS
^
Tetőszerkezet építése,
bontása
Tetőfedés, tetőjavítás,
lambériázás kedvező áron!
MAGIG HOME BT.
Tel.: 06-20/9866-188
KRÓNIKÁS4

ISKOLA ÉGÉSHŐÉN

Vá^A /^
A
GÉPJÁRMŰVEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ HALLGATÓIT.

MOHÍÁZS NYÍ

A KFT.

\

' Nyomtatványok,levélpápfrojO
ítékok nyomtatása,
Termék- és cégishiertetők e j
agy több színnel,
H -A
illetveCcolor
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DEMONSTRÁCIÓA MUNKAÜNNEPÉN
Demonstrációval kezdődött a Munka ünnepe Oroszlányban. A
Vértesi Erőmű Rt., a város és vonzáskörzetének érdekében
szervezett felvonulást a BDSzSz és a DUVISZ. Transzpa
rensekkel kezükben kb. ezren vonultak a Bányász Klubtól a fő
utcán át a Művelődési Központ mögötti térre, hogy kifejezzék
akaratukat: a munkahelyek és a Vért megtartását. A közel
6000 főt foglalkoztató társaság jelenéről és jövőjéről szólt a
május 1-jei két fórum is.

Transzparensekkel felvértezve a Vért-ért

A kecskédi reptéren délelőtt 11
órától a Független B ányász
Szakszervezet rendezett fóru
m ot. A m eghívottak: Takács
Károly, a V ért vezérigazgatója,
Lázár Mózes, a m egyei köz
gyűlés elnöke, valam int Keleti
György és Szalai Gábor országgyűlési képviselők m ondták el
vélem ényüket a jövőről.

Takács Károly beszám olt a
V ért április 28-i évi rendes
közgyűléséről. A z 1998. üzleti
évről szólva kiem elte, hogy a
V ért 511 m illió forintot ered
m énytartalékba helyezett. E l
m ondta, hogy a tulajdonosok
idén 550 m illió forintos ered
m ényt várnak a társaságtól. Ezt
3% -os árem elés és 13,3%-os

Sörsátrak védelmében
keresetszint-szabályozás m ellett
kell teljesíteni.
A jö v ő kapcsán Lázár Mózes
jelen tő sn ek értékelte, hogy a
B ánhidai Erőm ű m űködését 3+1
évre
m eghosszabbította
az
M V M Rt. A z erről szóló
szerződést a közeljövőben írják
alá - tájékoztatott. A m egyei
közgyűlés elnöke azt is hang
súlyozta: racionális esélyek van
nak arra, hogy 2 0 1 0 -15-ig lehet
villam os energiát term elni eb
ben a térségben, szénalapon.
E hhez szükséges, hogy a V ért
retrofitja bekerüljön az M V M
Rt. erőm ű-létesítési tervébe.
E zért m inden lehetőséget - pl.
regonális közm eghallgatás m ár
cius 30-án - m egragadnak, hogy
érzékeltessék a döntéshozók
kal a kérdés jelentőségét, s fel
hívják a figyelm et arra, hogy
tisztességes átm enet szükséges
az áram term eléstől különböző
iparág m eghonosításához.
Keleti György szerint ehhez
elengedhetetlen az egyetértés.
N eki, m int ellenzéki ország

gyűlési képviselőnek m ások a
lehetőségei, m int egy kor
m ánypártinak - vélte, de “frakci
óhoz tartozástól függetlenül kell
tudni
együttm űködni,
m ert
2000. első negyedében nagyon
nehéz elképzelni ezt a várost
villam os energia-term elés nél
k ü l.”
A jö v ő t dr. Sunyovszki
Károly az ipari parkra alapozza ez derült k i a polgárm ester
felszólalásából, m elyet a M ű
velődési K özpont m ögött, a
B D S zS z és a D U V ISZ által
rendezett fórum on tett. A reptéri
fórum után, 12 órakor kezdődő
rendezvény tém ája szintén a
V ért volt. így a téren egybe
gyűltek is m eghallgathatták azo
kat a vélem ényeket, m elyek egy
órával korábban az ünnepség
m ásik helyszínén hangzottak el.
A városi fórum a szakszer
vezetek és a V illam osipari T ár
saságok Szövetsége nevében tett
érvekkel egészült ki.
L.A.

Miénk a kéklő égbolt... - sky-huszárok kötelék-bemutatója Kecskéden

h ír e k r ö v id e n
ELISMERÉSA ZENEKARNAK
AMagyar Szakszervezetek Országos Szövetsége az elmúlt hét végén kitüntette
a Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekart Az országos elismerésben a 35
tagú zenekar és a 20 fős mazsorettcsoport osztozik.

KIVONAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MÁJUS I l-I ÜLÉSE,
1. NAPIRENDI PONTJÁNAK
ELŐTERJESZTÉSÉBŐL
(adatok e ft-ban)

VENDÉGHORVÁTORSZÁGBÓL
A Rákóczi Szövetség vendége volt Csörgics József, aki a horvátországi
magyarság helyzetéről tartott előadást.

Oroszlány Város önkormányzata 1998. évi költségvetésének (bevételek)
teljesítése

MADARAKÉS FÁKNAPJA
A Súgván Endre Általános Iskola idén is rendezett vetélkedőt a Mada
rak és fák napja alkalmából. Az írásbeli és gyakorlati versenyen a
vendéglátó iskolán kívül az Arany János és a József Attila iskola felső
tagozatos diákjai vettek részt.

Normatív állami támogatás

515 072
83 883

Központosított előirányzatok

310 242

SZJA

9 150

Gépjárműadó

546 919

HANGVERSENY

Hivatali bevételek

Az evangélikus templomban a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium
vegyeskara ad hangversenyt május 9-én, 15 órától.

Önhibájukon kívül hátr. hely. önk. támogat.
Intézményi bevételek

TESTÜLETI ÜLÉS

1997. évi pénzmaradvány

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését
május 11-én tartja, a szokott időpontban, 16 órától. A polgármester
beszámol majd az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról, az 1998. évi
pénzmaradvány felosztásáról. A másik napirendi pontként a képviselők
tárgyalják a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
benyújtandó pályázatot.

Fejlesztési célú hitelfelvétel

AKÖZMŰVELŐDÉSRŐL
A Bányász Klubban május 12-én délután két órától tartja következő ülését a
Közművelődési Tanács. A hat szervezetet tömörítő Tanács a város
közművelődési rendelet-tervezetét vitatja majd meg, illetve szó lesz a Civil
Fórummal való kapcsolatáról is.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOSVETÉLKEDŐ
Az Oroszlányban működő Fővárosi Gyermekotthon természettudományos
vetélkedőt rendez Várgesztesen, május 13-án, 10 órakor. Avetélkedőre a helyi
két csapaton kívül 11 csapat nevezett, melynek tagjai a Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott gyermekotthonokban élnek.

6 060
334 615
28 622
380 481

Oroszlány Város Önkormányzata 1998. évi költségvetésének (kiadások)
teljesítése
633 043

Hivatali működési kiadások

1 022 306

Intézményi kiadások
Adósságszolgálat

723 937

Hivatali beruházási és felhalmozási kiadások

146 007

Hivatali felújítási kiadások

25 825

Intézményi beruházási és felhalmozási kiad.

10 193
306

Intézményi felújítási kiadások

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1998. évi működési kiadásainak
teljesítése
Személyi juttatások

88 758

BORSHOW

Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások

95 813

A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola május 14-én rendezi meg a
BORSHOWt. A hagyományos, humoros-játékos vetélkedő 10 óra 30-kor
kezdődik az intézmény dísztermében.

Segélyezés

199 872

Önkormányzati feladatellátás

123 040

Oroszlány Város Önkormányzata 1998. évi adósságszolgálati
kötelezettségének teljesítése

BALLAGÁS
Idén a végzős középiskolás diákok május 15-én vesznek búcsút iskolájuktól
ünnepélyes keretek között. A ballagást Oroszlány mindkét középfokú
intézményében délelőtt 10 órakor tartják.

Pénzintézet neve

Törlesztés

OTP Rt. felé

MEGSZŰNTA SZÁLLÁSLEHETŐSÉGMAJKON

UNICBANK felé

Kamat

összesen

611439

50695

662134

36622

25181

61803

írásunk a Krónikás következő számában.
Oroszlány Város Önkormányzata 19989. évi felújítási kiadásainak teljesítése

ÉPÍTIKAKÖRFORGALMATARÁKÓCZI ÚTON
Hivatal

3 238

Bakfark Bálint Zeneiskola

1 001

Ságvári Endre Általános Iskola

480

Arany János Általános Iskola

1 384

József Attila Általános Iskola

2 041

Brunszvik Teréz Óvoda
Borbálatelepi Óvoda
Táncsics Mihály Óvoda
6. sz. Óvoda
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola

491
1 501
0
279
I 528

Középfokú Kollégium

537

MKK

550

Pedagógiai Szakszolgálat
5. sz. Általános Iskola
Szociális Szolgálat
KRÓNIKÁS 2

10 443

Szakorvosi Rendelőintézet

0
149
2 203

OROSZLÁNY A VILÁGHÁLÓN
Az informatika fejlődése új távlatokat
jelent(het) városunknak is.
Mára már egy asztali személyi
számítógép (PC) nem teljesen elérhe
tetlen - habár ebből az elektronikai
termékből van még a legkevesebb a
háztartásokban s a kezelését hál’
istennek már minden oroszlányi diák
elsajátíthatja.
Szakképzett, hozzáértő pedagógu
sok oktatják iskoláinkban a számí
tástechnikát, a PC-ket és kiegészítői
ket árusító boltok (ÁGM, PC PLUSSZ,
KŐVÁRI, stb) szakemberei segítik a
felhasználókat.
Az információs forradalomnak is
nevezett folyamat létrehozta az In
ternetet, melynek segítségével bárki
ellátogathat a világ bármely tájára,
múzeumába, könyvtárába. Olyan is
mereteket szerezhet meg, melyet más
honnan ma még nem lennénk képe
sek. Természetesen itt már belép az
idegen nyelvek ismerete (angol, né
met), hiszen főleg az angolszász nyelvterületről kerül fel a legtöbb isme
retanyag.
Telefondíjért lehet videókonfe
renciát tartani, „csevegni” (IRC), le
velezni, országokat, tájakat bejárni.
E, őrdöngősnek semmiképpen
nem mondható „eszköz" tette lehe

tővé, hogy más települések mellet, im
már Oroszlány is fent van a
világhálón. Több honlapon (webhely)
találkozhatunk városunkkal, csak a
keresővel kérni kell „oroszlány, vagy
az „oroszlányi” címszót.
A háló hasznos ismeretek közve
títője is. Ezért döntöttünk úgy, hogy a
KRÓNIKÁS számait fel tesszük a
hálóra. így már nem csak városunk
lakói ismerhetik meg hétről-hétre
életünk eseményeit, hanem a világ
legeldugottabb helyén is, ahol mód és
lehetőség van a hálón való baran
golásra, csak be kell írni a jelszót, s
bejelentkezik az oroszlányi KRÓNI
KÁS honlapja.
Mára, a hálóra való felkerülés óta,
(2 hónap) 322-en látogattak el
honlapunkra, és olvasták el lapunk
elektronikus változatát, és szereztek
ismereteket Oroszlányról.
Terveink között szerepel, hogy be
indítjuk „csevegő” csatinkat, ahol mód
és lehetőség lesz „személyes” talál
kozásokra is.
Amennyiben nem csak az újság
érdekel valakit, keresője segítségével
látogasson el városunkat bemutató
címekre is, és ha módja van, ajánlja
ismerőseinek is.

A TÁNC, A ZENE AZ ÉLETÜK
“A művészet a kimondhatatlan tolmácsa” -írta Goethe, több,
mint 200 évvel ezelőtt. A művészetek sorát gazdagító táncot
talán nem is lehetne ennél találóbban jellemezni. Eredete több
ezer évvel ezelőttre vezethető vissza. Már az őskor hajnalán
nagy jelentőséget, varázserőt tulajdonítottak a mozgásnak, a
rítusoknak. Mára a tánc az érzelemkifejezés és szépség
szimbóluma lett. Városunkban 230 olyan fiatal él, akik a táncot
Dürgőné Csáky Mária irányításával tanulják. A táncosok egy
részéből alakult meg 10 évvel ezelőtt a Mirandolina együttes. Az
évforduló tiszteletére gálát rendeztek a Művelődési
Központban. Ez alkalomból vallott élethivatásáról Dürgőné
Csáky Mária táncpedagógus.
- Tíz éve kezdtük a táncműhelyt
Oroszlányban. Négy leánykánk van,
akik a kezdetek óta itt táncolnak. Az
elmúlt években a táncegyüttes folya
matosan újult. Jelenleg 230 fiatallal
dolgozom.

-Mi sarkallja Öntarra, hogy hétről
hétre tanítson, újból és újból eljárjon
a próbákra és a gyerekekkel együtt
készüljön?
-A gyerekek iránti szeretet. Nagyon

sok nagyon érdekes dolgot látunk.
Látjuk, hogy milyen művészeti munka
folyik az országban, és ez mind
annyiunkat további munkára sarkall.
- Gondolom, hogy nagyon hosszú

az út, mire egy zenemű meghall
gatásából kialakul a színpad - és
versenyképes koreográfia. Igazán
min múlik a siker?
- Nagyon fontos a megalapozás,

tehát nagy hangsúlyt kell fektetni arra,
bensőséges kapcsolatot tudunk kiala hogy a gyerekek fizikuma megfelelő
kítani egymással. Úgy érzem, ők is na legyen, és főként, hogy értsék a zenét,
gyon ragaszkodnak a tánchoz, és ah- amire táncolnak.

Zöld zóna a város szívében?

K ív á n s á g o k h a r s á n y z ö ld b e n
Néhány hónappal ezelőtt még
télikabátba burkolóztunk, s a ködös-fázós reggeleken abban remény
kedtünk: egykori tudósaink rég ismert
elmélete a természet örök körfor
gásáról az idén is beigazolódik. Ismét
kibontja virágait a Föld, zöldbe borul
körülöttünk1a világ. Mármint azok
körül, akik történetesen úgynevezett
zöld övezetben laknak. Nem azokról
van szó, akik csak gondolatban élhetik
át - például a “dobozt” bekapcsolva, a
Spektrum műsorát nézve- hogy milyen
is lehet hamisítatlanul üde, termé
szetes környezetben élni?
Azokra gondolok, akik az ablakot
kitárva lágy susogást hallanak, ami
kétségtelenül bizonyítja: fák vannak a
közelben - hacsak nem a szomszéd
rázza a (por)rongyot -, esetleg még
bokrokat is ültettek, sőt, a legkiváltságosabbak talán még néhány
szál virágot is felfedezhetnek az út
mentén.
Ahhoz, hogy ilyen kivételezettnek
érezhessük magunkat, számtalan
feltételnek kell teljesülnie. Kedvező
esetben pénztárcánk nem kényszerít
szürke betonkolosszusoktól övezett,
művirág-lépcsőházas panelbe; a helyi
önkormányzat tud áldozni éves költ
ségvetéséből a város közterületeire is;

munkára fogható, szorgos kertészek,
esetleg önkéntesen jelentkező terü
letszépítő személyek is lakják a tele
pülést; és persze van hová szórni azt a
fűmagot a betonon és a homokozón
kívül; az időjárás oly kegyes, hogy nem
fojtja el csírájában a rügyező életet s
nem perzseli lenszínűre a zsenge
hajtásokat.
S ha már minden álmunk valóra
válik, még akkor is számolnunk kell
azokkal az ifjoncokkal, akik életcélul
tűzik ki, hogy facsemetéket csavar
janak ki, ágakat törjenek, virágokat
tapossanak és átgázoljanak a frissen
füvesített területen.
Lám, ők mily könnyedén elérik
céljukat? Talán nincs kellő magas
ságban az a bizonyos mérce...
Vagy a célt nem jól határozták
meg?

- Van olyan tanítványa, akire
hoz a kapcsolathoz, amely köztünk áll
különösen büszke?
fenn.
- Természetesen. Említeném példá
- Fel lehetne sorolni az elmúlt 10
ul Kovács Rékát, aki nálam kezdett
évben elért sikereket?
- Negyedik éve járunk versenyekre. táncolni és ma a Vígszínházban lép fel.
Az első évben különdíjat értünk el, a Az is boldogság, hogy Hucker Katalin
következő két évben első díjasok négy évvel ezelőtt sikeresen felvéte
lettünk az Országos Táncművészeti lizett a pécsi Művészeti Szakközépis
Fesztiválon és ebben az évben újra kolába, a 13 éves KristófDávid pedig a
különdíjasok. Szintén szép eredmény budapesti Táncművészeti Főiskolán
nek könyveljük el, hogy a 4 évvel tanul. Ezek csak kiragadott példák. Na
ezelőtti országos Ki mit tud?-on a gyon örülök mindenki sikerének,
annak, hogy folyamatosan együtt
képernyőre válogatásig jutottunk el.
- Melyik volt a legemlékezelesebbb dolgozhatok a gyerekekkel.

szereplés?
- A versenyeken való részvétel

L.A.

mind emlékezetes, hiszen ott nagyon
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Újjáalakult
Finn-Magyar
Baráti Kör
1976. nyarán két oroszlányi
pedagógus utazott a finnországi
Kuhmoba. A kedves fogadtatás
után a látogatást viszontlátogatás
követte. A két népcsoport, a két
ország kultúrájának, az ott lakók
életvitelének megismerésének cél
jából létrejött a Finn-Magyar Ba
ráti Kör, Havasi Márton elnök
letével. Az utóbbi időben a talál
kozások, a baráti kör tagjainak
összejövetelei megritkultak. A
korábbi kapcsolatrendszert kíván
ják most feleleveníteni. Ezért egy
héttel ezelőtt újjáalakult a kör a
Bányász Klubban. Elnöknek dr.
Brunner Róza városi tisztifőor
vost választották meg. A veze
tőségnek tíz tagja van: Szikszai
Istvánná (gazdasági vezető), Iván
Lászlóné (titkár), Bárkány Péterné, dr. Farkas Emília, Havasi
Márton, Kassai Sándor, Kuzsminczky Sándor, Sípos Andrásné,
Skrekk József, Veilandics Béla.

Látogasson el a
ww.oroszlaayi-kronikas.hn
internetes honlapra!

^

Május 11-én
x
16 órától az
Oroszlányi Városi
Televízió
élő, egyenes adásban
közvetíti
a képviselő-testületi
ülést.
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Felsőfokú képzés Oroszlányban?

A felmérés szerint lenne rá igény
Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht.-ja egy kérdőívet juttatott
el a város középfokú intézményeiben
tanuló harmadikos diákokhoz. 84
gimnáziumi és 67 szakközépiskolai
tanulótól kérdezték, hogy fontosnak
tartják-e, hogy Oroszlányban felsőfo
kú iskolai képzés legyen. A megkérde
zettek 90 %-a igennel válaszolt, a
szakirányt is megnevezték. A legtöb
ben az informatikus, valamint a szál
loda és idegenforgalom szak iránt
érdeklődnek.
A felmérés után a Kht. ügyvezetője,
Veilandics Béla és a város polgármestere, dr. Sunyovszki Károly meg
tették az első lépést. A Veszprémi
Egyetem rektorával felvették a kap
csolatot, s mint kiderült, első meg
közelítésben az egyetem nem zárkózik
el, vagyis megvalósíthatónak látják a
kihelyezett képzést. Természetesen

még számtalan részletkérdést tisztázni
kell, pl. az oktatáshoz szükséges sze
mélyi és tárgyi feltételeket, a felvételi
rendjét s azt, hogy lesz-e tandíj, s ha
igen, mennyi. Nem utolsó szempont az
sem, hogy hol legyen a képzés. Az már
biztos, hogy a város két középfokú
intézményéből választják ki az egyi
ket. Az is biztos, hogy 4 féléves nappali
képzés lenne, amely felsőfokú képe
sítést nyújt, valamint lehetőséget ad
arra, hogy aki ezt sikeresen elvégzi,
utána az egyetem adott szakán
másodévfolyamon folytathatja tanul
mányait. Veilandics Béla azt is el
mondta, hogy hamarosan Orosz
lányba látogat a Veszprémi Egyetem
ről, hogy a részletekről tárgyaljanak. S
ha mindenben sikerül megállapodni,
akkor 2000. szeptember 1-jén indulhat
a felsőfokú képzés Oroszlányban.
H.R.L

1999. május 12-én jelentőségének
megfelelően, ünnepélyes keretek kö
zött kerül aláírásra a Vértesi Erőmű Rt.
És a Magyar Villamos Művek Rt. között
létrejött Megállapodás, amely a két fél
által 1995-ben kötött Hosszú Távú
Villamos energia és Kapacitáslekötési
Megállapodás meghosszabbítását je
lenti.
A villamos energia adásvétele tár
gyában kötött egyezség 2000. decem
ber 31-én járt volna le, ami a Bánhidai
Erőmű bezárását jelentette volna. A
most aláírásra kerülő dokumentum
ban az MVMRt. elkötelezi magát 2003.
december 31-ig, valamint szándéknyi
latkozatot tesz a 2004. december 31-ig
történő áramvásárlásra, miután kellő
gondossággal vizsgálatok alapján be
bizonyosodott, hogy az erőmű nem
csak műszaki, hanem kereskedelmi
szempontokból is versenyképes a
rendszer más villamos energia-ter
melőivel.

Az erőmű 66,2 MW nettó telje
sítménnyel áll a magyar villamos ener
gia-rendszer rendelkezésére, évente
396 GWh (gigawattóra) villamos
energiát ad az országnak a jelenlegi
rendeleti árakhoz képest 30%-kal
csökkentett egységáron. Ilyen ala
csony versenyár mellett is bizto
sítható azonban a nyereséges műkö
dés. Amost megkötött szerződés óriási
jelentőségű a Vértesi Erőmű szem
pontjából. A Mányi Bánya tovább
termelhet ebben az időszakban is, és az
Oroszlányi Erőmű kéntelenítőjének
elkészítésére is van idő és pénzügyi
forrás. Ha ez így megvalósul, az
Oroszlányi Erőmű is 2014-ig üze
melhet, ami pedig a Márkushegyi Akna
élettartamát hosszabbítja meg.
Aláírók: az MVM részéről Dr. Bakács
István vezérigazgató, a Vértesi Erőmű
Rt. részéről Takács Károly vezérigazgató.

“Három Szombat” területszépítési verseny
Csekély számú résztvevő

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat benevezett
a “Három Szombat” közterület-szépítési versenyre. Az első alkalom április 24-én - elmaradt a rossz időjárás miatt. A második időpont a
múlt hét végén volt. Az idő kedveskedett, a munkához mégis igen
kevesen fogtak hozzá. Ugyanakkor példát próbált mutatni városunk és
Tatabánya polgármestere. Avezetők viszontlátogatást tettek a két tele
2.: “ Az iskola bezárása az önA Krónikás május 1-jei számában hírt
pülésen: egy-egy facsemetével tették látványossá a Három Szombat
adtunk arról, hogy a Gárdonyi Géza kormányzat képviselő-testületének
május 8-i rendezvényét.

Döntött a bíróság:

lehet népszavazás! (?)

Általános Iskola Szülői Munkaközös
sége népszavazás kezdeményezésére
aláírásgyűjtőív-hitelesítési kérelmet
nyújtott be a jegyzőhöz. Az alá
írásgyűjtő íven ez a kérdés szerepelt:
" Egyetértek azzal, hogy Oroszlány
városában mielőbb helyi népsza
vazásra kerüljön sor arról, hogy:
megszűnjön-e az oroszlányi Gárdonyi
Géza Általános Iskola?"
Az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését
dr. Judi Erzsébet aljegyzőnő meg
tagadta, mert:
1.: “Arról, hogy valamely ügyben
legyen-e népszavazás, nem lehet
népszavazást tartani.”

Lázár

Mózes, a Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési
képviselő, a Parlament energetiaki albizottságának elnöke
lett a Közép-Dunántúli Régiók
Fejlesztési Tanácsának elnöke.
Az elnökkel készült interjút a
következő számban adjuk közre.

hatáskörébe tartozó olyan szervezeti
kérdés, amelyről helyi népszavazás
nem rendelhető el."
A határozat ellen a Szülői Munkaközösség kifogást nyújtott be a Tata
bányai Városi Bírósághoz. A tárgyalást
május 11-én délelőtt tartották.
A tárgyaláson kiderült: a bíró - jogi
alapon történő- döntése alapján jogos
volt a kifogás. Ez annyit jelent, hogy a
bíróság felszólítja a jegyzőnőt, hogy
változtassa meg döntését és hitelesítse
az aláíróíveket. Adöntés ellen a végzés
kézhezvételétől számított 15 napon
belül fellebbezéssel lehet élni. Ha ezzel
a lehetőséggel nem él az önkormányzat, vagy ha a fellebbezést
elutasítja a bíróság, abban az esetben
kezdődhet ismét az aláírásgyűjtés, az
immár hitelesített íveken. Minimum
4000 oroszlányinak kell így jeleznie:
népszavazáson kíván dönteni az
érintett iskola sorsáról. Az aláírások
összegyűjtése - maximum 30 nap állna
rendelkezésre! - után írhatná ki az
önkormányzat a népszavazás idő
pontját.

A városi alsó tó partján akár több
százan is dolgozhattak volna. A “Há
rom Szombat” versenykiírása nem
tartalmaz létszámkorlátozást. Sőt, az
elbírálás szempontjából az az ideális,
ha minél többen és minél szo ro 
sabban tevékenykednek - a szebb
környezetért. A munkára kijelölt ré
szen a szervezőkön kívül mégis mind
össze négyen fogtak gereblyét. Két
polgármester: dr. Sunyovszki Károly
és Bencsik János viszont példát kívánt
mutatni egy-egy facsemete elülte
tésével.

Dr. Sunyovszki Károly szerint
fontos, hogy a lakók felelősséget érezzenek, s tegyenek környezetükért,
mert az önkormányzat költségvetése
nem biztosít mindenre keretet.
Bencsik János Oroszlányt illetően
bizakodó. Szerinte csak a kezdet ne
héz. Tatabányán is hosszú időnek kel
lett eltelnie a szemléletváltozáshoz. A
megyeszékhelyen négy évvel ezelőtt
kezdték el a virágosítási akciót, s május
8-án több, mint kétezren takarítottak,
parkosítottak.

Ha egyszer összefognak...

LA.

“Mi, magyarok egybetartozunk”

ÜLÉSEZETT A TESTÜLET

Sepsiszentgyörgyiek a templomban
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testülete május 11-én
rendkívüli ülést tartott. Két napirendi pontot tárgyaltak: az 1998. évi
költségvetés végrehajtását és a pénzmaradvány felosztását, valamint
pályázatok benyújtását vitatták meg.
Atestületi ülés rövid, alig fél órás volt.
Az első előterjesztéshez Varga János
szólt hozzá. A pénzügyi bizottság volt
elnöke jellemezte, értékelte az elmúlt
költségvetési évet.
- Az 1998-as év az önkormányzat
gazdálkodásában egy rendkívül nehéz
év volt. Már amikor a költségvetést
készítettük, lehetett látni, hogy a be
vételek és a kiadások között jelentős
eltérések fognak mutatkozni év vé
gére. Mégis egy olyan költségvetést
kellett elkészíteni, amiben azokat a
beruházásokat, amelyek a város
életében meghatározóak, halasztha
tatlanok, be kellett tervezni és el kel
lett végezni. Ennek a pénzügyi fede
zete nem látszott biztosítottnak. A va
gyonértékesítésből számba vett 61
millió forint helyett az év végére 10
millió forint realizálódott. Ez az 50
millió forintos „hiány” megnehezí
tette a gazdálkodást. Ezért az önkormányzat a számlavezetéssel meg
bízta a UNICBANK-ot, mely hitelből
tudta biztosítani beruházásainkat. Az
UNICBANK-kal olyan megállapodást
kötöttünk, hogy a tőketartozás-állo
mányunkat 430 millió forintra fel
emelhetjük. Ezt az OTP nem tudta biz
tosítani. Ilyen nehézségek között kel
lett gazdálkodnunk az elmúlt évben.
Ezért jött létre az előző évhez képest
47 millió forintos hitelállomány-növe
kedés. Az önkormányzat tőkehitele
1998. december 31-re 422 millió 526

ezer forint volt - tájékoztatott Varga

János.
A beszámoló után a testület elfo
gadta az előterjesztést. Az önkor
mányzat vagyonát 2.091.235 E
Ft-ban, az egységes pénzalap
bevételeit 2.599-290 E Ft-ban, az
egységes
pénzalap
kiadásait
2.561.617 E Ft-ban, tárgyévi helyes
bített pénzmaradványát 13 919 E
Ft-ban határozta meg. (A kiadásokról

és bevételekről szólófőbb adatokat a
Krónikás előző számában, táblázat
formájában közöltük.)
A második napirendi pontban a
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pá
lyázatokról szavaztak a képviselők.
Egyetértettek abban, hogy a Tanács
által kezelt Területi kiegyenlítést
szolgáló fejlesztési alap elnyerésére
pályázatot nyújt be az önkormányzat
a következő feladatokra.
Ipari Park 2. Sz. út építése
(29.000.000.-Ft)
Ipari Park elektromos energiaellátása (85.064.000.-Ft)
Családok Fürst Sándor utcai át
meneti
otthonának
kialakítása
(27.500.000.-Ft)
A testület elfogadta azt is, hogy a
szükséges önerő költségvetésben ter
vezett biztosításával pályázatot nyújt
be a Megyei Területfejlesztési Tanács
által kezelt Célelőirányzati Decent
ralizált Alap támogatásának elnye
résére, az alábbi feladatokra:

(adatok E Ft-ban)
Eötvös L. Műsz. Középiskola fűtésrekonstrukció

1.000
700

Szakorvosi Rendelőintézet folyosói burkolatcseréje

5.683

Szakorvosi Rendelőintézet homlokzati falfelületek felújítása

571

Szakorvosi Rendelőintézet eg.-i gép-műszer beszerzése

3.000

.Arany János Általános Iskola ablakcsere

4.000

Arany János Általános Iskola hőszigetelő vakolat készítése

3.000

Arany János Általános Iskola bádogos szerkezetek javítása

600

József Attila Általános Iskola tetőszigetelés javítása

1.200

József Attila Általános Iskola vizesblokk felújítása

3.810

Ságvári Endre Általános Iskola tantermek felújítása

3.500

Ságvári Endre Általános Iskola tetőszigetelés felújítása

3.100

Oroszlány Város Óvodai külső nyílászárók cseréje

2.219

Összesen

32.383
A testület következő ülését május 25-én tartja.

______________________________________________________________

Sepsiszentgyörgy egy 18 ezer lelket
számláló kisváros Erdélyben. Refor
mátus gimnáziuma 140 éves múltra
tekint vissza. Vegyes kara két éve
alakult. A vegyes kórus tagjai több
ször jártak már Magyarországon, de
oroszlányi vendégszereplésre csak az
elmúlt héten, május 10-én nyílt
alkalmuk. Az evangélikus templom
ban adtak egy órás hangversenyt. A
repertoárban szerepeltek többek kö
zött Bach-, Kodály-, Mozart-, Erkel- és
Bartók-művek, s a Székely Himnusz. A
meghívás a zeneiskola igazgatójának
volt köszönhető.
- Amikor Kondor Ferenc meg
hallotta, hogy a Pápai Református
Gimnázium meghívására Pápára

jövünk, akkor azt mondta, hogy “ezt
nem lehet kihagyni” - mesélte Bustya
János lelkész-igazgató. - Nagyon Örü
lünk, hogy Oroszlányban is fellép
hettünk, mert meleglelkű közön
séggel találkoztunk és olyan embe
rekkel, akik tényleg szeretettel fo
gadtak és azt a zenei üzenetet, amit a
kórus át akart adni, teljes mértékben
“vették”.
Azt, hogy milyen érzés erdélyiek
nek magyar földön énekelni, Jakab
Csaba kórustag fogalmazta meg:
- Különösen jó érzés, hiszen mi,
magyarok egybetartozunk. És jó ér
zés, hogy vannak mások is, akik
velünk együtt éreznek.
L.A.

Katona író Oroszlányban

Sportcsarnok bejárati portájának cseréje
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Mit is jelent magyarnak lenni? Mit jelent egy nemzethez tartozni?
Ezekre a kérdésekre nehéz választ adni. Nehéz, különösen azoknak,
akik hazájuktól elszakítva élnek, de idegen földön is megpróbálnak
magyarok maradni. Az értékek ápolásához, a hagyományok
őrzéséhez tartozik a zene is. A dallamok nyelvén szóltak magyar
ságukról a sepsiszentgyörgyiek az evangélikus templomba rendezett
hangversenyen.

Nemes János vállalta a kihívást
Nemes János 35 éves. A történelmet hivatásos katona, Tatán teljesít szol
mindig is szerette. Mivel Eger mellett
született, szinte kézenfekvő volt,
hogy a török kor, a vár története
érdekelte igazán. Már 10-12 éves ko
rában “kutatásokat végzett”. Két évti
zedes munka után megvalósította
álmát: megírta első regényét, az Egri
csillagok folytatását.
- “Úgy érzem - mondta a szerző -,
hogy Gárdonyi befejezetlenül hagyta
művét, rábízva annak lezárását az
utókorra. Én ezt vállalni mertem, és
remélem, jól tettem - de ezt persze
majd az olvasók megítélik.”
Nemes János könyve, az Egri ha
rangok - alcímében: In memóriám
Bornemissza Gergely - a napokban
jelent meg a Zrínyi Kiadó gondo
zásában. Nem véletlen a kiadóvá
lasztás. A könyv szerzője ugyanis

gálatot. Az öt évig készült kézirattal
felkereste a kiadót - ott másfél évig
"pihent”, pontosabban különböző
elemzéseken ment át az írás, majd
értesítették a szerzőt, hogy alkotása
“egy gyöngyszem”, vállalják a kia
dását. így jelenhetett meg 2800
példányban. A katona-regényíró nem
kívánja hivatását felcserélni, szereti
az egyenruhát, szereti katonáit. Meg
győződése, hogy a katonaság és az
írás összeegyeztethető. - Elég kevés
katona író van - tette hozzá.
Nemes János azt is elárulta, hogy
már készül második könyve, mely
szintén tisztelgés lesz Eger előtt. A
kötetből száz oldal készen van, s
várhatóan két év múlva nyomdába is
kerül.
H.R.L.

MI LESZA MAGYARKISEBBSÉG
SORSA?
Horvátországi sorsok
A helyi Rákóczi Szövetség taggyűlésein már hagyománnyá vált a
határon túli magyarság életét bemutató előadások szervezése.
Május 6-án a szervezet meghívására Oroszlányba érkezett
CsörgitsJ ó zsef költő, a Horvátországi Magyarok Szövetségének
elnöke, a Magyarok Világszövetségének alelnöke. A háborús
szomszédságban élő horvátországi magyarok mindennapjait
mutatta be - elsősorban saját életén keresztül.
- A Drávaszög ( a baranyai háromszög)
egyik falujában, Vörösmarton szület
tem. Baranya vármegyében korábban
virágzott a magyar iskolai, művelődési
élet. Külön törvények rögzítették a
magyarság jogait. Viszonylag jól élt az
itteni lakosság.
1949-ben megalakult a Magyar
Szövetség, 1990-ben pedig a Magyar
Néppárt, mely bejegyzett kisebbségi
politikát felvállaló pártként működik
jelenleg is. 1991-ben már 1200 tagja
volt. Ez év nyarán a szerbek elfoglalták
ezt a területet, széjjelszakították a
családokat. Feleségemet Szerbiába
küldték, engem pedig 40 napos
fogdába zártak. Aháború kitörésekor a
mi falunkból is 45 magyart hurcoltak
el Szerbiába. 18 holttestet megta
láltunk, a többiről nincs hír. Családom
életét is fenyegetés, zsarolás kísérte,
gyermekeimet el akarták rabolni, hogy
pártelnöki tisztségem lemondására
kényszerítsenek. A kocsiban utazó
táskák alatt vittük gyermekeinket,
hogy ntegvédjük őket. Jó ismerősök
segítségével feleségem a két gyerekkel
a harkányi kórházban húzódott meg,
én pedig Eszéken dolgoztam, s egy
barátomnál laktam. 1991 nyarán amikor eljöttünk -, minden vagyo
núnkat otthagytunk, hogy mentsük az
életünket. A szerbek 50.000 dollár
vérdíjat tűztek ki fejemre, ezért kettős
életet kellett élnünk. Családom is
költözött egyik városból a másikba,
nekem pedig az utazás lett a miliőm. A
szerbek senkit, semmit nem kímélve
öltek, raboltak, kínoztak. Számtalan
emberi tragédia jelezte az erőszak
értelmeden tombolását. Saját test
véremet is - családja szeme láttára- egy
csetnik ölte meg. Sokan elmenekültek,
a férfiak nagy része Eszéken beállt az
önkéntes hadseregbe. A magyarok
vissza akarták foglalni a falut, igaz
ságos békét szerettek volna.

1996-ban megkezdődött az ENSZ,
majd az ukránok kivonulása, 1998-ban
a magyarok visszatérhettek falujukba.
Én is visszamentem a házunkba,
melyben két szerb család lakott. Min
dent elvittek, csak a csupasz falak ma
radtak meg. Lelki erőt adott a házunk
kéményére rakott gólyafészek, sugallván: itt kell újrakezdenem az
életem.
Most a magyarság nagy része
otthon van. Szegénység, nincstelenség
fő jellemzője e területnek. A gyilkosok
büntetése, az igazságtevés késik,
ezekkel együtt kell élnünk. A Dráva
szög magyarjai az egész magyar társa
dalom támogatására számítanak, hisz
fel kell újítani a romos házakat, kié
píteni az infrastruktúrát, újjá kell
éleszteni az iskolai és kulturális életet,
erősíteni az önbizalmat, növelni a
közösségi szolidaritást és összefogást.
Mi, a Néppárt és a Magyarok Szö
vetsége zászlót bontottunk és dol
gozunk. A horvátországi magyarok
megmaradtak és meg is fognak ma
radni magyarnak. Ez a háború meg
tanította őket, hogy csak magukban
bízhatnak: magyar a magyarban.
Feszült lelkiállapota, saját sorsá
nak, korának megszenvedése tükrö
ződik Sikoly c. verseskötetében, mely
ből a “Ketten vagyunk” versét idézte:

“Retten vagyunk...
mert maga a halál már negyedik
éve bennem van.
Együtt lakunk. Ott ül mellettem a
kocsiban...
Maga a halál már rég nem
fontos.
Csak a hogyanja és mikéntje
zakatol bennem.
Ketten vagyunk."

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlányi Város
Önkormányzata ajánlatokat kér
épületek bontására.
Az elbontandó épületek a Gönczi Ferenc utca 20-22-24. sz. lakótömb
és a Fürst S. utca 26-28-30. sz. lakótömb mögötti közterületen lévő,

hőközpont céljára készült, hagyományos szerkezetű, 83 m- bruttó
alapterületű, szerkezetkész állapotú, befejezetlen épület, a Fürst S.
utca 20. sz. irodaház mögötti területen lévő, hagyományos
szerkezetű, 42 n r bruttó alapterületű, tároló épület, valamint a város
egyes területein lévő 42. m1 bruttó alapterületű, hagyományos
szerkezetű motorgarázs csoportok. A bontási munka terjedjen ki
mind a felszín feletti, mind a felszín alatti szerkezetekre és a terület
helyreállítására, lehetőleg a beépített anyag fejében.

Az ajánlati dokumentáció megvásárolható 4.000,-Ft-ért az
oroszlányi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján
1999- május 19-étől.
Az ajánlattételi határidő: 1999- június 16.10.00 óra
Az eredményhirdetés ideje: 1999- június 23.10.00 óra

FORGALMI REND
VÁLTOZÁS!
A polgárm esteri hivatal tájékoztatja a város
lakosságát, hogy, 1999- május 20 - tói a
Fürst Sándor u. - Bánki Donát u.
kereszteződésében megváltozik az elsőbbségi
viszony! A kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelő,
figyelmes közlekedést kérünk.

KRESZ TESZT
Kell-e elsőbbséget adnia a
kormánykerékkel ábrázolt gép
kocsijával?
A)
B)'

Járműve sebességét úgy kell
megválasztania, hogy
A)
B)
C)

Lejegyezte: Cserna Andrásné

A Vöröskereszt Világnapja alkalmából a Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete ünnepséget tartott Oroszlányban, a Bányász Klubban, május
10-én. Bököd, Kecskéd, Komlód, Szákszend és Dad vöröskeresztes
szervezeteinek vezetőségi tagjait és titkárait hívták meg. Nekik köszönte
meg a munkát Brunner Róza városi tisztifőorvos. A rendezvényen
fellépett a Bányász Népdalkor és Cservenák Erzsébet, aki elszavalta a
"Vöröskereszt” című verset.

Igen, a "B” jelű személygépkocsinak.
Nem.
.
V zsíiía so.í|DH

A belátható útszakasz ne legyen hosszabb, mint a reakcióidő
alatt befutott út.
Féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz fele.
Féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz.
3 :zst|i!A saApu

A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor célszerű
kisebb sebességfokozatba kapcsolni?
A)
B)
C)

Ha a motor fordulatszáma a legnagyobb fordulatszám 2/3-ára csökken.
Ha a motor fordulatszáma a legnagyobb fordulatszám 1/2-ére csökken.
Ha a motor fordulatszáma a legnagyobb fordulatszám 1/3-ára csökken,
mielőtt a motor rángatna.
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BALLAGÁSI AKCIÓ JÚNIUS l l - I G \
AZ ÁGM BT. ÜZLETEIBEN

/

I " T T ^ 'iV il

FOTÓ * PAPlR-JÁTÉK I

O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 7 8 , S 3 6 3 - 2 4 8

Kínálatunkból:
BALLAGÁSI MEGHÍVÓK, AJÁNDÉKOK * PARKER TOLL AKCIÓ

- PARKER tollak nagy választékban
10% árengedm énnyel + nyerem ényjáték értékes ajándékokkal.
- Tudom ányos szám ológépek, kalkulátorok, szám ítógépek,
szám ítástechnikai eszközök, rádiótelefonok.
- Márkás karórák, arany- és ezü st ékszerek.

C)

Bővebb tájékoztatás üzleteinkben:
Irodatechnika:

Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Számítástechnika: Oroszlány, Rákóczi F. u. 72.
-Ékszer:

1 nap alatt
10 x 15-ös
sorozat

Tel.: 360-808
Tel.: 560-280

lehetőségek
m éretválasztékok

A FILMKIDOLGOZÁSBAN!

1
J

+ KODAK ajándékfilm
+10X15-ÖS ajándékalbum
vagy 20X30-as miniposzter

Oroszlány, Kínai Áruház, Rákóczi F. u. 76.

XPRSS3
A

MONTÁZS

JELES
NAPOK

OROSZLÁNYI

KRÓ N IKÁS
Közéleti-családi lap
Szónyegtisztítás

AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA EGÉSZ ÉVBEN

MÁJUS-PÜNKÖSD HAVA

VÁRJA

VALLÁSI ÜNNEPEK:

A

Római katolikus:

GÉPJÁRMŰVEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ HALLGATÓIT.

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfílm.

h á ztó l h á zig
szállítással,
kárpit-,
autókárpit-tisztítás.

NAGY LÁSZLÓ
Tatabánya-Kertváros,
Akácfa u. 31.
Tel: 34/425-930

16 . Urunk mennybemenetele.

Ortodox:
16 Avakon született vasárnapja
20. Az Űr mennybemenetele
21. Szent Konstantin és Heiéna

@ 34/361-122/25-71,

Alapító-kiadó:

MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó,
felelős szerkesztő:
a Kft. ügyvezetője.
Szerkesztő:
Lovasi Andrea
S06-30-9-020-189
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.

LIBITTNA

366-524,

Látogasson el a

06 20/9264-660

www.oroszlanyi-kronikas.hu
KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT

internetes honlapra!

í

MONTÁZS PRESS KFT.

\

Nyomtatványok,levélpapírok, borítékok nyomtatása.
Termék- és cégismertetők egy vagy több színnel,
illetve color kivitelben.
Kézirattól a kész kiadványig vállaljuk nyomdai megrendelésének
elkészítését ofszet, öntapadó, vagy önindigós papírra is.
Könyvkötészetünk régi vagy új könyveit be-, illetve átköti.

Tetőszerkezet építése,
bontása.
Tetőfedés, tetőjavítás,
lambériázás kedvező áron!

MAGIC HOME BT.
Tel.: 06-20/9866-188
is s n

Nyomda: Oroszlány, Felsőtekp
0
Oroszlány Petőfi S. u. 20.
® 34/361-122/25-71, 366-524,
06-20-97-88-381, 06-30-91-11-545

J

m n -M flo s

9 7 7 1 4 1 9 4 8 0□0 4

Iroda: Oroszlány, Városi Temető
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8 - -1 5 -

GYÁSZHÍREK
Juhaesek István,

élt 69 évet

TarJózsef.
Budai László,

élt 7 l i vet
élt 5 2 évet

Hroncsák József,

élt 52 évet

1999-wen is az 1998-as
szolgáltatási árainkkal
állunk rendelkezésükre!

—Immdent rísz.

Ford Transit
most
2.729.000 Ft + áfa-tói
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Esztergom, Visegrádi út 44.
Tel.: Szalon: 33/415-950, Szerviz: 33/415-354
l\ll/ítvatartás:H-P: 7.30 - 16-ig, Szó: Szalon 8 - 1 2 - íg

Új munkahely 35 főnek
AGárdonyiról június 27-én
népszavazás lesz!
Lázár Mózes: a régióelnök
Lázár Mózest, a megyei közgyűlés
elnökét, országgyűlési képviselőt
választották a Közép-Dunántúli
Régiók Fejlesztési Tanácsának
elnökévé.

Az elnököt arról kérdeztük:
“miért jó nekünk a régió?”
A Közép-Dunántúli régiók köz
pontja Székesfehérvár, ezért többen
úgy gondolták, hogy célszerű lenne,
ha a fejlesztési tanács elnökét is Fejér
megye adná. Lázár Mózes viszont nem
értett egyet a javaslattal:
- Már azt is egyfajta kudarcként él
tük meg, hogy Székesfehérvár lett a
régió központja. Ezt természetesen
nem tudtuk befolyásolni (a rendelke

zés ügy szól, hogy a Komárom-Eszlergotn, Veszprém és Fejér megyei
régióközpont: Székesfehérvár -a
szerk.), de azt megtehettük, hogy tér
ségünk érdekében valamivel ellensú
lyozzuk ezt a tényt. Ezért harcoltam,
harcoltunk az elnöki posztért. Nem
volt könnyű, hisz azt tudni kell, hogy
itt minden megye keményen képviseli
a saját érdekeit Ez egy fontos érdekér
vényesítő terep, természetesen a meg
felelő játékszabályokkal. Ezért örü
lök, hogy a régió tanácsának elnöke
Komárom megyei.
A Közép-Dunántúli Területfejlesz
tési Tanács alapszabályában úgy ma
radt meg, hogy ez a megbízatás
határozatlan időre szól, de a három
megyei elnök megállapodott abban,
hogy rotációs alapon töltik be ezt a
tisztséget
- “Amásik két megyei elnököt, leg
alábbis én úgy érzékeltem - folytatta
Lázár Mózes -, a következő választási
ciklus érdekelte igazából, de nekem ez
nem volt szempont Ezért lettem én
első alkalommal régióelnök, másfél
évig. Szerintem fontos, hogy most,
amikor még sok minden kialakulóban
van, sok a vita a régiók körül, megfele
lő pozícióban legyünk. És ami szintén
fontos: ezáltal az Országos Területfej
lesztési Tanács tagja is lettem szavaza
ti joggal.”
Az Országos Területfejlesztési Ta
nácsnak meghívott tagja sok van, de
szavazati joggal csak a régióelnök ren
delkezik. Adott döntéseknél, fejleszté
si koncepciók kialakításánál, majd a
megvalósítást biztosító pénzek elosz
tásánál lényeges lehet egy szavazat!
- Lényeges az is, - tette hozzá az el
nök-, hogy rajtunk keresztül lehet az
Euró régiót megteremteni, amelynek

-Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviscló-testülete június 27-ére
elrendelte helyi népszavazás megtar
szándéknyilatkozatát már alá is írtuk. tását a Gárdonyi Géza Általános
Veszprém és Fejér megye is jelezte, Iskola megszüntetésének kérdésé
hogy ebben részt kíván venni. Tehát ben. Ez azt jelenti, hogy nem kell
én azt hiszem, ha az Euró régió létre aláírásokat gyűjteni a népszava
jön, és nem határokban gondolko zás kezdeményezéséhez. Ez a
dunk, kiderül, hogy Komárom- döntés azért született a május 21-i
Esztergom megye ennek a régiónak a „rendkívüli” ülésen (előrehozva a
központja. Ennek előnyeit ki kell hasz jövő hét keddi, „rendes" ülést), mert nálnunk. Szeretnénk megteremteni az előterjesztés szövege szerintmegyénk észak-déli közlekedésének “ebben az esetben van reális
átvezetését, ez megteremthetné a lehetőség arra, hogy az ered
jobb kapocslatot, könnyebb elérhető ményes népszavazás érdemben
séget Székesfehérvárral. Ebben nagy befolyásolja az eseményeket, és
szerepe lesz, például annak, hogy a ré annak megtartása az aláírás
gió fejlesztési alapjai milyen módon gyűjtés, hitelesítés, újabb testü
kerülnek felhasználásra.
leti ülés kötelező és esetleg elhú
Lázár Mózes azt is elmondta, iga zódó volta miatt ne csússzon be a
zán majd később mérhető le a régió tanévkezdésbe.” (De a leendő első
előnye. Egyrészt függ attól, hogy ala osztályosok beiratkozása már befe
kul az országos politikában a régiók jeződött, s az áliratkozások időpont
kal kapcsolatos elképzelés. Másrészt, ja június 21., 22.! -a szerk.)
ha az Európai Unió tagja lesz hazánk,
- A polgármester beszámolt arról,
igazából akkor lesz meghatározó sze hogy az Önkormányzat az OTTO Rt.
repe a régiónak. Akkor nyílhatnak kertészeti telephelyét megvásárolta,
meg az Európai Unió különböző forrá majd a telekmegosztás elvégzése után
sai.
annak egy részét értékesítette. A
Az államigazgatásban a megye, polgármester így sikeresen megálla
mintszervezet megmarad, azonban az podott egy vállalkozóval, hogy az
Európai Unió struktúrája régiókban 1000 rn^-cs csarnok felépítése után 35
van, ezért nagyon fontos, hogy Komá- főt foglalkoztató üzemet létesít.
rom-Esztergom megye a régiókban is
A polgármester gyors munka
megtalálja megfelelő helyét.
helyteremtő intézkedését az MSZP-s

H.R.L
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ELMÚLTAK A DIÁKÉVEK
233-an búcsúztak iskolájuktól

—

.- "

képviselők, hatáskör túllépése miatt,
erősen kritizálták.
- Arról is határozott a testület,
hogy szeptember 1-jétől az óvodai
csoportok számát hárommal csök
kenti, majd 2000. szeptember 1-jével a
Kossuth Lajos Óvoda telephelyét
megszünteti.
- A Bakfark Bálint Zeneiskola
székhelyét szeptember 1-jétől áthe
lyezi a gimnázium épületébe, zeneis
kolai telephelyet létesít a Műszaki
Középiskola és a Középfokú Kollégium
épületében.
- A Pedagógiai Szakszolgálat
székhelyét a Középfokú Kollégiumba
teszi át
- Bővíti a kollégium alaptevékeny
ségét általános iskolai kollégiumi
ellátással.
- Változás lesz a 5. Sz. Általános
Iskolában is. Szeptember 1-jétől 480
órás, igény szerinti, alapfokú felnőttképzés indul azok számára, akik nem
fejezték be az általános iskolát A
képzés beindítását megszavazva, a
képviselők kiegészítették az iskola
alapító okiratát.
- A testület elfogadta a 2000-re
tervezett városi útfelújítási programot
is. A 18 utcanevet tartalmazó program
megvalósításához félmilliárd forint
szükséges - mondta a polgármester. Az
elképzelések szerint ennek az összeg
nek egyötöde lenne saját erő, két
ötöd-kétötöd része pedig önkormány
zati hitelfelvétel és kivitelezői
előfinanszírozás. (A felújítási és

korszerűsítési elképzeléseket - pon
tos utcanevek szerint- a következő
lapszámban közöljük)
- Helyi építési rendeletet is
alkotott a testület. Ebben városképiig
védett területeket, építményeket
jelölt ki. így védett építészeti értéknek
nyilvánította a Városkapu épületét és
a Rákóczi Ferenc utca páros oldalán
lévő házak falképeit, védett városszerkezeti egységnek pedig az Ófalu
teljes területét és a Fürst Sándor utca Rákóczi út - Petőfi Sándor utca közötti
szakaszát.
- A képviselők elfogadták a
felhívást
városi
kitüntetésekre
irányuló javaslatokhoz. “Oroszlány
Város díszpolgára” cím elismerésre,
“Oroszlányért” vésetű aranygyűrű
kitüntetésre
és
“Oroszlányért”
elnevezésű kitüntető díszoklevél
adományozására lehet javaslatot
tenni a Polgármesteri Hivatalban,
július 16-ig.

TÁJÉKOZTATÓ

A legmagasabb “holdjáró”:

a városi általános iskolákat érintő átszervezésről
1999. május 19-én a négy ál lyában folytathatja tanulmánya
talános iskola igazgatóinak rész it, mely napokon lehet az iskolá
vételével egyeztetést tartottunk ba átiratkozni, és milyen módon
a polgármesteri hivatalban a Gár történik a tankönyvrendelés.
ASágvári Endre Általános
donyi Géza Általános Iskola meg
szüntetésével kapcsolatos testü Iskola kiküldte az értesítéseket
leti döntés végrehajtásáról. A azoknak is akiket elutasítottak és
megbeszélésen a tanulók elhe azoknak is akiknek az átjelentke
lyezéséről való gondoskodás ed zését elfogadták. Május 26-án
digi előkészületeit összegeztük, szülői értekezletet tartanak a
illetve pontosítottuk a további te Gárdonyi Géza Általános Iskola
endőket. Az egyeztetést követő azon szülői számára, akiknek
folyamatról az alábbiak szerint gyermekeit fogadni tudják. Itt a
tájékoztatjuk az érintett szülőket szülők megismerkedhetnek gyer
mekük leendő osztályfőnökével,
és a város lakosságát.
nevelőivel és tájékoztatást kap
A tanulók elhelyezéséről:
A Gárdonyi Géza Általános nak a tankönyvrendeléssel kap
Iskolában osztályonként szülői csolatban is.
Az Arany János Általános
értekezleteket tartottak, ahol a
szülők arról nyilatkozhattak, me Iskola is kiküldte a szülők részé
lyik általános iskolába szeretnék re az értesítést, ők június 2-án
gyermeküket tanulmányaik foly tartják a szülői értekezletet
tatása érdekében átíratni. Ezután összevontan az alsós, és össze
a négy általános iskola vezetője vontan a felsős tanulók szülei ré
egyeztette a szülői szándékokat a szére, majd a szülők találkoz
lehetőségekkel, majd mindhá hatnak azokkal a nevelőkkel,
rom fogadóiskola szülői értekez akiknek az osztályába kerül a
letet tartott, ahol a szülőket gyermekük. Itt tájékoztatást kap
tájékoztatták a lehetőségekről. A nak arról, hogy milyen program
tájékozódás után a szülők szán szerint tanul az osztály, hogyan
déknyilatkozatot küldtek annak lesz a tankönyvrendelés, és min
az iskolának, ahol gyermeküket den egyéb - a szülőket és gyerme
keiket érintő - kérdésre választ
el kívánják helyezni.
A
szándéknyilatkozatok kaphatnak.
alapján a gárdonyisok közül vár
Agárdonyis tanulók júni
hatóan az Arany János Általá us 21-22-én bizonyítványuk
nos Iskolában 4, a József és távozási bizonyítványuk
Attila Általános Iskolában 2, a leadásával iratkozhatnak át

Ságvári Endre Általános Isko a József Attila és a Ságvári
lában 5 teljes tanulócsoport Endre Általános Iskolákba,
folytatja tanulmányait a követke bizonyítványuk leadásával
ző tanévben.
jelentkezhetnek az Arany Já
Többen azt a szándékukat je nos Általános Iskolába.
lezték, hogy gyermekük a foga
dóiskola meglévő tanulócsoport A pedagógusokat és más közjaiba kerüljön. Az Aranyba 53-an, alkalmazottakat érintő kér
a Józsefbe 78-an és a Ságváriba désekről:
44-en vállalják ily módon az átRészletesen egyeztettük a
iratkozást A tanulók áthelyezé dolgozók közalkalmazotti jogvi
sénél maximálisan igye- keztünk szonya rendezésének időbeni
a szülők kívánságát teljesíteni. ütemezését. Összesítettük az
További 18 tanuló a hatosztályos Arany J., József A. és a Ságvári E.
gimnáziumban, esetleg más tele általános iskolákban az üres pe
pülésen tanul tovább.
dagógus álláshelyeket Az átszer
Összesen 389 szülő szándé vezéstől függetlenül a három
kát ismerjük, 37 gyermekről még intézményben 13 üres álláshely
nincs visszajelzésünk. Az ő szüle van, a nyári mozgás következté
ikkel az egyeztetés folyamatban ben ezek száma esetleg még
van.
emelkedhet A Gárdonyi Géza Ál
A József Attila Általános talános Iskolában tanuló gyerme
Iskola az első osztályszintű szü kek átíratkozásától függően a
lői értekezletet már megtartotta, másik három intézmény 20 neve
és a szándéknyilatkozatok ponto lőt tud alkalmazni.
sítása után kiértesítette azokat a
Ez tehát azt jelenti, hogy a
szülőket, akiknek gyermekét fo tovább működő három álta
gadni tudják, arról, hogy a tanuló lános iskola a következő tan
melyik évfolyam, melyik osztá évben a jelenleginél 33-al
KIÓNUUS2

több
pedagógust
foglalkoztathat, a két középis
kolában pedig további 15 peda
gógus álláshely üres.
A Gárdonyiban 33 pedagó
gusnak van határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonya.
Úgy véljük, ezek az adatok
kedvezőek, hiszen az érintettek
nek mindösszesen 48 lehetősé

ge kínálkozik az elhelyezke
désre. A szakos egyeztetésnél
természetesen jelentkeznek elté
rések!
A Gárdonyi iskola pedagógu
sai szabadon tájékozódhatnak az
egyes iskolákban a lehetőségek
ről, pályázniuk nem kell, hanem

1999- június 30-áig jelezhe
tik elhelyezkedési szándéku
kat, őket a fogadó iskolák
1999- augusztus l-jétől áthe
lyezéssel készek alkalmazni.
Ezt követően azok számára,
akik nem nyilatkoztak, a munkál
tató teszi meg ajánlatát a betölt
hető munkakörökre. Augusztus
15-31 között tervezzük a város
ban elhelyezkedni nem kívánók
közalkalmazotti jogviszonyának
a munkáltató részéről történő
felmondással való megszünteté
sét.
A Gárdonyi Géza Általános
Iskola nem pedagógus munkakö
reiben foglalkoztatottak közül 11
határozatlan időre kinevezett
közalkalmazott van. Közülük két
GYES-en lévő dolgozó közalkal
mazotti jogviszonya a jogutód az
Arany János Iskolánál továbbra
is fennmarad. Az öt kinevezett hi
vatalsegéd elhelyezése a fogadó
három általános iskolában a már
meglévő álláshelyeken alkalma
zott dolgozók jogviszonyának
egyeztetését kővetően valószínű
leg megoldható.
A három intézményben a
megnövekedett gyermeklétszám
miatt szükséges a technikai állo
mányban lévők létszámának a
fejlesztése, ezeknek az álláshe
lyeknek a betöltésénél is elsőbb
séget biztosítunk a Gárdonyiban
dolgozók részére.
A nem pedagógus munka
körben alkalmazottak elhelyez
kedési lehetőségének további
pontosítását az érintett intézmé
nyek képviselővel a jövő hét első
felére tervezzük.
Oroszlány, 1999 május 20.

Dr. Sunyovszki Károly
polgármester

cm
A Lengyel József Gimnáziumban a ballagás előtti
napon rendezték meg a BORSHOWt. Az évente
hagyományos vetélkedő arról híres, hogy itt együtt
versenyezhet, vigadhat az iskola összes diákja. Az
osztályok közötti versenyt az ügyesség, a gyorsaság
és a találékonyság dönti el. A feladatokat összeállító
tanári kar idén sem volt híján ötleteknek.
Az előzetes feladatok között volt számítógépes
agytorna, darts dobás, teke, akadálypálya leküzdése
két keréken, montázs készítése a gimnáziumról,
oroszlányi képeslapgyűjtés, és ex gimnáziumi
tanárok névsorának összeállítása. A BORSHOW-ról
nem hiányzott a divat sem: a pontok gyűjtésénél
meghatározó volt az is, hogy mely csapat tudja a
legextrább magastalpú, "működőképes és hord
ható”, köznyelven holdjáróként emlegetett cipőt
beszerezni. Ezt a fordulót a ll.b.-sek nyerték, egy
14,3 cm magas lábbelivel. A "holdjárót” külön
kérésükre készítették a cipőgyárban.
Persze, egy feladat “extra” teljesítése nem volt
elegendő a végső, jó helyezéshez. Az osztályok
versengtek például "a legszebb menyasszony”
kategóriában, s azt is megmutathatták, mennyire
jártasak a filmek világában. 30 másodperces
bejátszásokból kellett felismerni összesen 10
alkotást.
A gimisek
kézügyességüket
is
bizonyíthatták: borsószemeket fűztek cérnára időre, az "erősebb nem” tagjai pedig csípő
mozgásukat fejleszthették: hulahoppkarikával.
Atöbb órás vetélkedőt a 10. a.-sok nyerték, a 13.,
(utolsó) helyezett a 10. c. lett. Ők a verseny
helyszínének, a gimnázium nagytermének takarítá
sával fejezték be a napot.
LA.

Elmúltak a diákévek
Három osztály diákjainak szólt utoljára a csengő
május 15-én a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskolában. Idén tesznek először érettségi
vizsgát a testnevelés- és sportszervezés tagozaton,
valamint a hat osztályos oktatási rendszerben
tanulók.
Aszakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők két
éves képzésén résztvevőkkel együtt összesen 83-an
búcsúztak iskolájuktól.

Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában 150
végzőst köszöntöttek múlt héten, szombaton. A női
ruhakészítő-, a mehatronikai- és az ipari elektronikai
technikusi szakon, valamint a szakmunkások
szakközépiskolájában tanulók kezdték meg az
érettségi vizsgát május 17-én. A különböző
szakirányú-, illetve a szakmunkásvizsgák július 2-án
érnek majd véget.

A hosszútávfutó

KRESZ-teszt a G yerm ekotthonban

Egyetlen magyar indult a
nemzetközi versenyen:
Farkas Károly - Oroszlányból

“Jobbra tarts és balra előzz!” - ezt a közlekedési
alapszabályt sok óvodás is hallotta már. Ennyi ismeret
viszont nem elég még a kerékpáros, szabályos és főként
balesetmentes közlekedéshez sem. Ezért a biciklis KRESZ
megtanulására ösztönzi minden évben az általános
iskolásokat az oroszlányi Városi Balesetmegelőzési
Bizottság.
Idén május 15-én tartották a vetélkedőt a
gyermekotthonban. A 25 feladatból álló tesztlápon
kerékpáros KRESZ-ismereteikről adtak számot a
gyerekek; a Fővárosi Gyermekotthon, az Arany János, a
József Attila, a Ságvári Endre, valamint a dadi és kömlődi
általános iskola tanulói. A zsűri a tesztlapok ered
ményével együtt értékelte az ügyességi verseny, az
akadálypálya teljesítését
A 4 fős csapatok versenyében kialakult sorrend:
Arany János iskola 1. csapata, József Attila iskola, Arany
János Iskola II. csapata.
Egyéni versenyben a legjobbak - s ezzel továbbjutók a megyeire-: Barabás Imre (Arany J.), Mayer
J ó zsef (Arany J.), Bakonyi Lucia (Arany J.), Bocskai Edit (József A.).

Farkas Károly hobbija a futás. Munka mellett is, több
mint 16 éve minden nap edzőcipőt húz s rója a kilométereket
Oroszlány utcáin. Akitartó testedzés eredményeként ért már
el kategóriájában első helyezést Ausztriában, 100 km-es
távon; a Nyíregyháza-Budapest közötti 268 km-t ötödikként
teljesítette; négyszer indult a Bécs-Budapest futóversenyen,
ahol 358 km-t kellett megtenni. Többször benevezett a 24
órás Európa Kupára, ezen eddig legjobb eredménye:
kategóriájában első, abszolútban hatodik lett A Kinizsi 100
útvonalát is ismeri már, s részt vett a szombathelyi 24 órás
versenyen is, ahol abszolútban a l l . helyezést érte el.
A futóversenyekről hazavitt oklevelek száma a
közelemúltban gyarapodott. Farkas Károly indult a
hollandiai Apeldoornban (Amszterdamtól 80 km-re, a német
határ felé -a szerk.) rendezett 24 órás nemzetközi
futóversenyen. A résztvevők Európa különböző országaiból,
valamint az USA-ból és Brazíliából érkeztek. Farkas Károly
Magyarországot egyedül képviselte. Összesen 78-an
vállalták, hogy egy teljes napon át meg sem állnak az 1
mérföldes beton körpályán. A Vért színeiben induló
oroszlányi versenyző 24 óra alatt 186,3 km-t futott.
Ezzel abszolútban 21., korcsoportjában pedig 15 induló
közül 6. helyezést ért el.

Oroszlány Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT HIRDET
az oroszlányi Polgármesteri Hivatal
JEGYZŐI
munkakörének betöltésére, határozatlan időtartamra.
Feltételek:
Igazgatásszervező, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés;
legalább négy év közigazgatási gyakorlat; érvényes erkölcsi bizonyítvány;
szakmai önéletrajz; oklevélmásolat(ok); legalább 3 év vezetői gyakorlat

- 24 órásfutásban ki tartja a magyar csúcsot?
- Bogár János, aki Szegeden 263 km-t teljesített

- Hogyan, mennyi testedzéssel lehet felkészülni egy
ilyen versenyre?
- 1998-ban összesen 4100 km-t futottam, de “csupán” a
rendszeres futás nem elég. Nagyon sokat biciklizem és
gimnasztikázom. Tökéletes fizikai erőnlét kell hozzá.
Egyébként erről verseny előtt a körzeti orvos is
meggyőződött Orvosi igazolás nélkül nem lehetett rajthoz
állni.

- ‘Min élt’a versenynapján?

A munkakört 1999■ év július hó 1. napjától lehet betölteni.
Bérezés megegyezés szerint, illetve a hatályos jogszabályok alapján.
A pályázatokat Oroszlány város polgármesteréhez (2841 Oroszlány, Pf.: 9-, dl. 2840
Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) kell benyújtani.
Jelentkezési (beküldési) határidő: 1999. május 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 1999- június 22-ei képviselő-testületi ülés.

- Joghurtot, kólát és kolbászkrémes vajas kenyeret
fogyasztottam.

' Az oroszlányi Szlovák Kisebbségi

FELHÍVÁS!

-Mikor érezte az első holtpontot?

Önkormányzat

- Délután kettő órakor kezdődött a verseny, s először este
hatkor éreztem komoly fáradtságot. Ezután óránként kellett Egy elvált anya egyedül neveli két gyermekét.
átküzdenem ma Néhány héttel ezelőtt betegsége kórházba
gam a holtponton. kényszerítette. Kórházi tartózkodása alatt
■Ezt hogyan tette? kirabolták, szó szerint kiürítették lakását:
- Mivel leállni nem ellopták a tévét, a mosógépet, a centrifugát, a
lehetett, lassabban gáztűzhelyet, a gázpalackot és az összes
futottam, vagy sé élelmiszert
táltam.
Közben
megpróbáltam
szép dolgokra gon
dolni, kellemes em
lékeket felidézni,
illetve “teljesen ki
kapcsolni". Segített
a
közreműködő
zenekar és a nézőtábor is.
Szurkoltak, a neve
met kiabálták, s ez
sokat jelentett.

A Szociális Szolgálat családsegítő
csoportja kéri, hogy aki tud és szeretne
segítséget nyújtani: jó szándékát jelezze a
360-211-es
telefonszámon,
vagy
jelentkezzen személyesen a Fürst S. út 20.
szám alatt működő Szolgálatnál. Bármit
elfogadnak, amire egy családnak az
újrakezdéshez szüksége lehet.

í

Délután

május
19-én
ülésezett. A kisebbségi képviselők
értékelték az április 10-ei és 24-ei
kulturális programokat, megvitatták
az augusztus 14-re tervezett Falunap
programját s szó volt a május 7-én
lezárult szlovák nyelvtanfolyamról.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és a
Bakfark Bálint Zeneiskola
Sziluett balettcsoportja a VIII.
Országos Ifjúsági és Felnőtt
Táncművészeti Fesztivál döntőjén
modern tánc kategóriában

\

Az idős emberek lelki
segélyszolgálata
Hívja ingyenes
telefonszámunkat:

L.A.

06 80 200-866
ügyeleti idő:
minden nap 18-21 óráig
-

y

-

y
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FOTÓ- PAPÍR-JÁTÉK

'ballagási akció Június Íl~í$
az ^k.QfW 'B T . üzLeteíben

O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U . 78, 0 3 8 3 -2 4 8

'Kínálatunkból:

BALLAGÁSI MEGHÍVÓK, AJÁNDÉKOK * PARKER TOLL AKCIÓ
- 'PsK 'R'K 'EjR tollak nagy Választékban
10% árengedménnyel + nyereményjáték értékes ajándékokkal.
- ' Tudományos számológépek, kalkulátorok, számítógépek,

Új

szám ítástechnikai eszközök, rádiótelefonok.
- M á r k á s karórák, a ra n y - és e z ü s t ékszerek.

1 nap alatt
10X15-ÖS
sorozat

'bőVebb tá jéko zta tá s üzleteinkben:
Irodatechnika: Oroszlány. 'Rákóczi 'F. u. 7S. 'Tel.: 3 6 0 -6 0 6
Számítástechnika: Oroszlány. 'Rákóczi 'F. u. 12. 'Tel.: 5 6 0 -2 6 0
\Óra~'Fkszer: Oroszlány. 'Kínai ^Áruház. 'Rákóczi 'F. u. 16.

lehetőségek
méretválasztékok
A F IL M K ID O L G O Z Á S B A N !

1
l

+ KODAK ajándékfilm
+10X15-ös ajándékalbum
vagy 20X30-as m iniposzter

J

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

M Kodak

O R O S ZL Á N Y I

GYERMEKNAP ‘99

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap

Az idei gyermeknapi programok rendezésére május 29-ét jelölte meg a szervező,
a Művelődési Központ és Könyvtár. A tervek, újszerű ötletek szerint szombaton
vetélkedővel egybekötött családi kirándulást lehetnek az oroszlányiak
Majkra. Aki szívesen töltené a napját a szabadban, az indulást délelőtt 10 és 11
óra között időszakra tervezze. Ebben az esetben vehet részt az elméleti és
gyakorlati feladatokból álló vetélkedőn. A műemlék-együtteshez vezető
útszakaszon öt állomáson várják majd a lakosokat.
Az 1. állomáson (Kontyos házak) aSzociális Szolgálat munkatársai tesznek
fel 10 elméleti kérdést.
A 2. állomáson (Takács I. út - Majki út elágazása, buszforduló) a Városi
Balesetmegelőzési Bizottság tagjai KRESZ-tesztet töltetnek ki az érdeklődőkkel,
s a verseny résztvevőinek kerékpáros ügyességi feladatokat is teljesíteniük kell.
A 3- állomáson (Majki út-erdei elágazás) a Városi Vöröskereszt
egészségnevelési és elsősegéjnyújtási ismeretekből “vizsgáztat”.
A 4. állomásra (Majki Műemlékegyúttes bejárata) az 5. Sz. Általános Iskola
pedagógusai ügyességi feladatokat állítottak össze.
Az 5. állomáson (majki malom előtti tér) a Tűzoltó Egyesület tűzvédelmi
totója és ügyességi feladatai várják a versenyzőket.
A versenyen jó helyezést elértek értékes díjakat kapnak. Aki szüleivel,

nagyszüleivel érkezik, plusz pontot kap!
© © ©
A verseny után, 13.30-kor kezdődik Gryllus Vilmos zenés műsora a
tóparton.
14 órától sárkányeregető verseny lesz, hozott, saját készítésű
sárkányokból!
14.30-tól a Dance Adton lép fel.
15-30-tól a Csizmás kandúr c. bábjátékot mutatja be a veszprémi
színház a műemlékegyüttes udvarán.
© © ©
A programokkal egyidejűleg, egész nap várják a gyerekeket a “Szöszmötölő”

Alapító-kiadó:
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A kecskédi reptéren 10-16 óra között rádió-távirányítású modellek
versenyét rendezi a tatabányai Városi Modellezőklub.
771419 480004
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“Azt keressük, ami összeköt,
ne azt, ami elválaszt”
Május 22-én Köröm községben
rendezték meg az Ónodi Országgyűlés emlékére a II. Nemzetközi
Rákóczi Találkozót, ahol az
Oroszlányi Rákóczi Szövetség is
képviseltette magát.
Az emlékezők a község templom
terén gyülekeztek, s lovashuszárok kí
séretében indult a zászlókkal díszített
menet az emlékműhöz. Az ünnepség
tárogató hangja mellett a Himnusz eléneklésével kezdődött. Kuklay Antal
plébános celebrálta az ökumenikus is
tentiszteletet, melynek fő gondolata
volt: “Pünkösd napján a Szentlélek sze
retette szólít fel mindenkit s ez vezé
relje további életünket, cseleke
detünket”.
Az ünnepi beszédet Németh

Zsolt, a Külügyminisztérium poli
tikai államtitkára tartotta, aki a
rendezvény fővédnöke volt. Méltat
ta e nemes kezdeményezést, amely a
magyarságot igyekszik összefogni po
litikai hovatartozás nélkül. Külön ki
emelte a Koszovóban kialakult
helyzetet, a szerbek által végzett népir
tást. Hangsúlyozta, hogy a kormány
politikája a határon túli magyarok
helyzetének elfogadható rendezésére
irányul.

Ilalzl József, az Országos Rá
kóczi Szövetség elnöke értékelte az
elmúlt év eseményeit s felvázolta,
hogy mit tehet ez a szervezet céljainak
megvalósításáért.

Duray Miklós, helyi országgyű
lési képviselő felszólalásában ki
emelte, hogy ugyan itt csak magyarok
vannak, mégis nemzetközi ez a találko
zó, hisz a világ bármely országában él
nek is, ők akkor is magyarok.
Az ünnepi megemlékezés a Rákó
czi Szövetségek megjelent képviselői
nek bemutatkozásával folytatódott.
- A Hídverő Szervezet Komárom-Esztergom megyéből érkezett,
mely a Duna jobb-bal partján igyekszik
összefogni a magyarságot.
- A kárpátaljai Beregszászról
és a felvidéki Zselicből érkezett
társaságok, a Győr-Moson-Sopron
megyei határmenti szervezet, vala
mint Dunaszerdahely, Somorja,
Nagymegyer közösségi képviselete a
kultúra megőrzését, a nemzettudat éb
rentartását, a Rákóczi - hagyományok,

a művelődés, a kultúra ápolását tűzte
ki célul.
- A felvidéki Borsiból - Rákóczi
Ferenc szülőföldjéről - jött társaság
képviselője a magyarság örökölt törté
nelmi kincsének, a fejedelem szülőhá
zának megmentéséhez kérte a jelen
lévők támogatását.
- Szlovákiából Abaújszináról a
szervezet képviselője meghívta a ma
gyar kormányt egy kihelyezett országgyűlésre.
- Az oroszlányi szervezet nevé
ben Nagy Elemér Attila szólt a megje
lentekhez. Röviden ismertette a
közelmúlt eseményeit, majd meghívta
a jelenlévőket a június 24-én Majkon
rendezendő 4. Rákóczi Napra.
-Baktalórántliáza képviselője is
a hagyományápolásról, testvérkapcso
latokról beszélt, melyben afő elv, hogy
azt keressük, ami összeköt, s ne azt,
ami elválaszt bennünket.
-Rozsnyó társasága a nemzeti ha
gyományok ápolása mellett támogatja
a Rákóczi Szövetség céljait. A Felvidé
ken most szükség van arra, hogy nagy
történelmi személyiségekre fel tudja
nak nézni, - mint például a fejedelemre
-, hisz a Meciari politika teljesen szétzi
lálta a magyarságot.
- A kecskédi testvérszövetség
alelnöke, Ilaász Györgvné a határon
túli kapcsolatokról beszélt.
Nemzetiségi faluját példaként
hozta az egymás melletti megférésre,
az összefogásra.
A program ünnepi része koszorú
zással ért véget. Közös ebéd után kultu
rális műsorral folytatódott a délután.
Kiállítás nyílt Rákóczi-korabeli festmé
nyekből, írásos anyagokból. A műsor
ban fellépett az Oroszlányi Bányász
Népdalkor és a Kecskédi Népi
Táncegyüttes is.
E rangos nemzetközi találkozó
méltó folytatása volt az egy évvel ez
előtti kezdeményezésnek, s méltó be
vezetése Szt. István történelmi
eredményének - 1000 éves államisá
gunknak - megünnepléséhez.

Cserna Andrásné

Kedves Gyerekek!
Az önkormányzat természetes célja az,
hogy a városban lakó polgárok részére
nyugodt, biztos életkörülményeket
biztosítson. Fontos, hogy mindenki jól
érezze magát lakóhelyén, hisz csak így
őrizhető meg a lakosság, ami a város és
valamennyi városlakó számára na
gyon fontos. Munkánk jelentős része
Felétek irányul. Azt szeretnénk, ha
szüléitekkel, nagyszüleitekkel együtt
Ti is jól éreznétek magatokat. Gyer
mekkorotok úgy teljen, hogy érdekes,
izgalmas dolgokkal ismerkedjetek
meg, tanuljatok meg minden fontos
dolgot, ezek mellett játszatok úgy és
annyit, amennyi jól esik, hogy felnőtt
korotokban kellemes emlékekkel gon
doljatok vissza erre az időszakra.
Terveink közül sok illeszkedik
ebbe a sorba. Meghatározónak tartjuk,
hogy
környezetünk
egészséges,
rendezett, tiszta legyen. Szeretnénk
parkjainkat olyanná varázsolni, ahol akár kisgyermekekkel is - gondtalanul
lehet sétálni, játszani. Az utakat és a
járdákat olyan állapotban akarjuk
látni, ami kényelmes, jól használható,
amire büszke lehet a város. Ne kelljen
babakocsival, kis biciklivel árkokat,
gödröket, az aszfalt sérüléseit
kerülgetni!
De ami számotokra fontosabb az
esztétikai, kényelmi szempontoknál: a
játszóterek. Senki előtt nem titok,
játszótereink állapota gyászos. Tovább
nem halogatható felújításuk, hiszen
maholnap balesetveszélyesek, játszani
pedig már régóta csak igen
szegényesen lehet rajtuk. Az idei
évben elkezdődik a rendbetétel. Lesz
olyan elhagyott játszótér, melyből
park lesz, de a használatban lévők
megújulnak és talán újak létesül

hetnek.
Szeretnénk
sportolásra
alkalmas tereket is kiépíteni.
Teljesíthetetlen vállalás lenne ez,
ha csupán közpénzekből kívánnánk
megvalósítani,
de
a
helyzet
szerencsére más. Érdeketekben a
város felnőttéi egy széles, cégeket,
vállalkozásokat érintő összefogás
keretében tesznek azért, hogy Nektek,
saját családjuknak kellemes, kikapcso
lódásra alkalmas környezetet bizto
sításnak.
Sajnos a hétköznapi problémák
Titeket is megérintenek, a szülők
anyagi gondjait a gyerekek is viselik,
ezért is vagytok kevesebben, mint az
elmúlt évtizedekben. Ha terveinket
sikerül
megvalósítani,
megint
nagyobb lesz a zsivaj a játszótereken
és a városban.
A közelmúlt eseménye volt az
általános iskolák tanulóit érintő
kényszerű döntésünk. Pedagógusaitok
segítségével arra törekszünk, hogy az
új iskolába kerülő gyermekek
megtalálják helyüket, régi tanáraikat,
barátaikat ne veszítsék el, de újakat is
találjanak. Az elérhető megtakarí
tásokból az oktatás színvonalát emelni
tudjuk, jobb iskolai környezetet
fogunk teremteni, ahol a nehezen
tanulók utolérhetik a többieket, de a
tehetségesek is mindent megkapnak
tudásszomjuk csillapítására.
A mai nap azonban nem ezekről a
problémákról szól. Ma a gyermekeket
ünnepeljük, a jövőt, reményeinket.
Érezzétek jól magatokat ma és teljes
gyermekkorotokban, gyűjtsetek erőt,
hogy majd a mostani felnőttek
nyomába lépve megálljátok a
helyeteket!

Dr. Sunyovszki Károly

A Gyermeknap részletes program ját
lapunk 3-5 oldalán találja.
Az Ünnepi Könyvhét
május 31-én, 15 órakor nyílik az MKK-ban.
Program:
A Kner család és a könyvművészet - kiállítás
megnyitja: dr. Ambrus
a Magyar Könyvtáros
Egyesület elnöke
Ünnepi gondolatok a Könyvhét alkalmából
beszédet mond: Jókai Anna, József Attila-, SZOT - és
Kossuth-díjas írónő
író-olvasó találkozó.

Zoltán,

Jó úton halad(hat)unk
2000-ben
A Krónikás előző számában hírt ad
tunk arról, hogy a testület elfogadta az
útfelújítási - és korszerűsítési progra
mot. 2000-ben a következő beruházá
sok megvalósítását tervezi az
önkormányzat: (összesen 59-625

m2út és 6.730 m2járda)
v' 1. Mészáros L. u. út-és járdaaszfalto
zás szegélyemeléssel, a Rákóczi és
Táncsics u. között a csatlakozások
korrekciójával
■s 2. Szeptember 6. utca aszfaltozási
munkái szegélykészítéssel, a vízel
vezető rendszerek felújításával,
Bem és Arany J. utcák között az
egyirányúsítás táblázásaival
•/ 3- Eszterházy utca korszerűsítése
szegélykövezéssel, aszfaltozással,
csapadékvíz-elvezetéssel és járda
építéssel
v' 4. Majki utca belterületi szakaszá
nak aszfaltozása szegélykövezéssel,
vízelvezetés felújítása, járdaépítés
■s 5. Arany J. utca szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
v' 6. Határ utcai aszfalt kopóréteg fel
újítása, a vízelvezető rendszerek fel
újítása
v' 7. József Attila utca szélesítése sze
gélykövezéssel, aszfaltozása, vízel
vezető rendszerek felújítása
s 8. Ady Endre utca szélesítése sze
gélykövezéssel, aszfaltozása, vízel
vezető rendszerek felújítása
■s 9- Bartók Bélau. szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
s 10. Madách I. u. szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
v' 11. Kodály Z. u. szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
s 12. Illyés Gy. u. szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
S 13- Lengyel J. u. szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
s 14. Balassi B. u. szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
^ 15. Rózsa u. szélesítése szegélyköve
zéssel, aszfaltozása, vízelvezető
rendszerek felújítása
16. Nagy László u. szélesítése sze
gélykövezéssel, aszfaltozása, vízel
vezető rendszerek felújítása
^ 17. Erdész utcában a kisajátítás utá
ni útépítés és a vízelvezetés megol
dása
v 18. Miskórét u. szélesítése szegély
kövezéssel, aszfaltozása, vízelveze
tő rendszerek felújítása
KRÓNIKÁS 2 -------------------------------------------

váltaná a hozzáfűzött re
Oroszlányban már
A közbiztonság javításáért ményeinket! Csak sajnos a
többször felmerült
pénz hiányzik. Most azt
egy városi videomegtérfigyelő kam era
szeretnénk felmérni, hogy
figyelési rendszer ki
Ajánlat már van, csak a pénz hiányzik az oroszlányi vállalkozók
építésének a terve.
mennyit hajlandók felvál
Mégpedig azért, mert
lalni a videomegfigyelési
a rendőrségi statiszti
rendszer
kiépítésének
kai jelentések egyértelműen bizo ros Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht.
nyítják, hogy azokban a váro ügyvezető igazgatójától. Veilandics költségeiből. Az lenne az optimális, ha
sokban, ahol felszerelték az ú.n. Béla kapta azt a feladatot, hogy próbál a teljes költségre finanszírozókat talál
nánk.
térfigyelő kamerákat, lényegesen jon finanszírozókat keresni.
Tulajdonképpen - mondta az ügyveze Veilandics Béla azt is elmondta, hogy
javult a közbiztonság.
A közelmúltban az önkormányzat kért
és kapott az egyik híradástechnikai
cégtől egy ajánlatot, amelynek lénye
ge, hogy a 16 kamerából álló rendszer
kiépítése közel 18 millió forintba ke
rülne. Az önkormányzat a bekerülési
összeg egészen kis részét tudná csak
vállalni - tudtuk meg az Oroszlány Vá

tő - az anyagiak késleltetik az egész
program megvalósítását. A rendszer
kiépítése a közbiztonság terén nagy
előrelépés lenne. Visszatartó ereje
van, hisz a “rossz emberek” is tudatá
ban lennének annak, hogy esetleges
tetteiket kamera rögzíti, illetve megfi
gyelik cselekedeteiket, mégpedig a
rendőrségen. Röviden: bizonyára be

Kiemelt térség leszünk
- harmadikként az országban
Magyarországon jelenleg két kiemelt térség van, Buda
pest az egyik, a másik pedig a Balaton. Május 31. után pe
dig már három lesz, ugyanis a Fejér megyei és a
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács
határozatban rögzítette, hogy a hónap végéig létrehoz
zák a Velencei-tó Vértes Kiemelt Területfejlesztési Taná
csát.
Ez azértis példaértékű - tudtuk meg Viszló Leventétől, a Pro
Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnökétől, mert ez az
első két megye, ahol "alulról” jövő kezdeményezésként valósít
ják meg azt, hogy kiemelt térséggé váljanak. Vagyis civil szerve
zet kezdeményezte, mégpedig az imént említett csákvári
székhelyű közalapítvány. Viszló Levente évekig harcolt ezért,
most örömmel nyugtázta, hogy hosszú küzdelem után végre
használhatja a térség a “kiemelt ” jelzőt.
A Területfejlesztési Tanács a térség természeti értékeire ala
pozott idegenforgalmi fejlesztések motorjaként működik majd.
Ez egy olyan keret, amire mindig hivatkozni lehet. Viszló Leven
te szerint jelentős anyagi forráshoz juthat a térség, ha elkészül a
terület rendezési terve, hisz más a megítélése annak a kiemelt
térségnek, ahol jelentős a védett területek aránya, ahol sok meg
óvandó érték van.
A természetvédőnek meggyőződése, hogy ebben az ország
ban bármilyen irányban, akármilyen messze mehetünk, ilyen
szép helyet nem találunk mint a Vértes térsége. Szerinte azért is
lesz nagyon vonzó idegenforgalmi kínálat, mert aki idejön, egy
cseppnyi Magyarországot talál. Vagyis a hazánkra legjellemzőbb
tájak, egymástól igen kis távolságra tetten érhetők. Kiemelt tér
ségként - tette hozzá az elnök - a műemlékek felújítására is
könnyebben teremthető forrás. A műemlékeket mindenképpen
meg kell védeni, s majd a Területfejlesztési Tanács abban is köz
reműködik, hogy azokat megfelelő funkcióval ruházzák fel az
idegenforgalom és persze a természetvédelem szempontjait fi
gyelembe véve. Viszló Levente azt is elmondta, a következő teen
dő az, hogy megteremtsék a tanács munkaszerveit vezetőikkel,
akik a nemes cél végrehajtásán dolgoznak, hogy ez a “csöppnyi
Magyarország”idegenforgalmi szempontból az elsők közé kerül
hessen. A térség természeti, táji, kulturális értékeit megőrizve
egyre növekvő mértékben az ökoturizmus fontos célpontjává
válhat. Természetesen - mondta végül Viszló Levente - a speciális
turisztikai infrastruktúra-fejlesztésekkel a Vértes turisztikai ka
pacitását a minőség irányában kívánják átalakítani. így a beavat
kozások hatására a települések ill. a kistérségek közötti
különbségek enyhülnek, és a lakosság életkörülményeiben az
országos átlagnál kedvezőbb változások következnek be.
H.R.L

számba vesznek minden lehetőséget,
megpróbálnak forrást keresni. Az sem
kizárt, hogy esetleg a lakosságnak is le
hetőséget adnak arra, hogy valami
lyen módon hozzájáruljanak a
videomegfigyelési rendszer kiépítésé
nek költségeihez.
H.R.L.

Hazánk és Európa
“Hazánk és Európa” címen indított levelezős ver
senyt a Gyermekotthon februárban. A versenybe a
Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett gyermekotthonok nevezhettek. Az oroszlányiakon kívül bics
kei, balatonboglári, fonyódi és hét budapesti csapat
töltötte ki a négy forduló feladatlapjait.
A cél az volt - fogalmazott Csörgő Istvánná -, hogy a
gyerekek minél több könyvet megismerjenek, olvas
sanak. A feladatok nem a kötelező tananyagra épül
tek, megoldásukhoz könyvtárlátogatás is szükséges
volt. Földrajzi - és környezetismereti, természetvé
delmi ismereteikről adtak számot a diákok. Az orosz
lányi csapat az Öreg-hegyről írt.

Öreghegy
Városunk területei közül az Öreg-hegyet választot
tuk, mint olyan területet, amit alkalmasnak tartunk
szabadidőközpont kialakítására. Természeti adottsá
gainál fogva (szép nagy zöld terület) sok-sok ember
nek nyújthatna helyet a kikapcsolódásra, szóra
kozásra, pihenésre. Mivel a város legmagasabb pont
ja is itt van, gyönyörű kilátás nyílik a környékre. El
képzelhetőnek tartjuk, hogy az utakat, amelyek a
hegyen át, illetve a hegyre vezetnek szépen
rendbehozzák, virágokkal szegélyezzék.
A területen kisebb játszótereket lehetne kialakí
tani, a különböző korú gyerekeknek. Padokat, pihe
nőhelyeket alakíthatnának ki az idősebbeknek. A jó
időben talán még napozni is lehetne a szépen füvesí
tett domboldalon. Talán még a stranddal is össze le
hetne kapcsolni. Télen szánkópályát lehetne
kialakítani. Hallomásból tudjuk, hogy régen egy vi
dámpark is üzemelt a hegyoldalban. Érdemes lenne
gondoskodni a felújításáról. Lehetne szabadtéri szín
padot is felállítani a hegyen, ahol koncertet, színházi
előadásokat tarthatna a város.
Természetesen az embereknek ehhez vigyázni
uk kellene a hegyre. Környezetvédelmen azt értjük,
hogy nem kellene annyit szemetelni, rongálni, lefújkálni emléktárgyakat, szobrokat, víztornyot. Habár
ez most csak fogalmazás, de jó lenne, ha megvalósul
na.
A levelezős fordulókat gyakorlati verseny zárta
Oroszlányban. Az oroszlányi gyermekotthon csapa
ta hatodik lett.
L.A.

Jüü?
*
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Délben éjszaka támad
1999- augusztus 11-én helyi idő szerint háromnegyed
egy óra körül 157 év „kihagyás” után lesz látható tel
jes napfogyatkozás Magyarországról. A ritka termé
szeti jelenség egy életre szóló élményt jelent
mindenki számára. Nem véletlen, hogy e nevezetes
szerda munkaszüneti nappá nyilvánításán gondol
kodnak. Számold ki magad, hogy hány éves leszel
2081-ben! Akkor láthatsz ugyanis legközelebb ha
zánkból újra ilyen csodás tüneményt. Biztos, ami biz
tos, ugye most nem hagyod ki?
Nem árt ha már most megbeszéled szüléiddel, s
megtervezitek, honnan nézitek végig az egészében
három óránál valamivel több ideig tartó csillagászati
csodát. Oroszlány ugyanis épp az északi határvonalán
helyezkedik el annak a 110 km-es sávnak, amiben a
Szombathely Siófok Szeged középvonalon figyelhető
meg a leghosszabb ideig (2 perc 22 mp) a teljes napfo
gyatkozás. Városunkban a legszerencsésebb esetben
is néhány másodpercig tűnhet el teljesen a Nap, de va
lószínűbb, hogy egy leheletvékony vakító sarló, óriáscsillagnyi fénysugár marad belőle. Irány tehát a
középvonal környéke. És érdemes egy-két nappal ko
rábban elindulni. Hiszen képzeld el mi történik, majd
augusztus 11-én, ha az ország északi felén lakók és
külföldi szomszédaink is útra kelnek. Megbénulhat a
közlekedés. Te meg lemaradsz életed egyik legszebb, s
talán megismételhetetlen élményéről.
E cikk szűkre szabott keretei között lehetetlen min
den érdekes dolgot elmondani. A legfontosabbat
azonban nem hagyhatom ki. Ez pedig a szemed óvásá
nak a kérdése. Mivel fogod nézni a napfogyatkozást?
Egyáltalán nem mindegy. Az alapvető szabályok a kö
vetkezők:
Soha ne nézz szabad szemmel a Napba, még egy pil
lanatra sem, amíg teljesen el nem takarta a Hold!
Egy életre szóló szemsérülést okozhat, ha floppyn,
filmen, napszemüvegen, kormozott üvegen át nézed a
Napot!

Csak a gyári szűrők, vagy a hegesztő üveg (leg
alább 12-es fokozatú) nyújt tökéletes védelmet
a Nap káros sugaraitól!

Koloman-Handler
A sztalitenisz Kupa
verseny kiírása
Helye:
Ságvári
Endre
Általános Iskola pinpong
terme
Ideje: 1999- május 28.
(péntek) l4.őra
Nevezés:
a
helyszínen
13.45-ig
Résztvevők: korhatár és nem
meghatározás nélkül azok á
akik 1999-ben
töltik be T4. életévüket,
illetve ennél'fiatalabbak.
Helyezések: 1-3. helyezett
vándorserleget kap
Díjak átadása: 1999. május
29.
16.45
a
városi
Gyermeknapon

V é rte s K u p a
Május 29-én délelőtt 10 órakor kb. délután 16
óráig a kecskééi repülőtéren látványos
rádióirányítású vitorlázó modellversenyt rendez
a tatabányai Városi Modellező klub.
A „Vértes Kupa Bajnokság” egész napos
versenyén az ország legismertebb versenyzői,
köztük külföldi vendégek is indulnak.

Minden nézőt szeretettel várunk!
Rendezőség

/ A
Halley
Csillagász
Szakkör \
' csillagászati távcsövekkel napbemutatót tart'
12 órától a tó túloldalán: elmagyarázzuk a
gyerekeknek
„mi
fán
terem”
a
napfogyatkozás?
-Hol, m it láthatunk augusztus 11-én?
-Mivelfigyelhetjük biztonságosan a jelenséget?
- Kipróbálhatják a napfogyatkozás szemüveget.
- A távcsövekben megnézhetik közelről a Napot
V ésfoltjait.

Hol szerezhetünk be ilyeneket? Hegesztőüveg kap
ható egyes optikai üzletekben. Azonban kaphatóak
napfogyatkozás-néző kartonszemüvegek is, amikben
speciális védőfólia van. Ezek kényelmesek, mert nem
kell elgémberedő kezünkben fogni a szűrőt a három
órás nézelődés alatt. Oroszlányon a Polgármesteri
Hivatal épületében lévő Tomi fotó-papír-játék bolt
ban szerezhetők be. E szemüvegek fóliáját szakértők
minősítették biztonságosnak.
Találkozzunk a GYERMEKNAPON a Majki-tónál! A
Halley Csillagászati Szakkör itt távcsövekkel hozza
közelebb a Napot és jelenségeit. Elmagyarázunk min
dent, amit tudni illik az idei napfogyatkozásról és ki
próbálhatjátok a különböző napfogyatkozás-néző
szűrőket, szemüveget is.
ForgácsJ ó zse f

Szeretettel várunk minden családot a Majki
Remete Vendéglő területén rendezendő
gyermeknapra.
Sörsátor, üdítő, jégkrémek, virsli.

Az étteremben kedvezményes gyermekmenüvel
várjuk kedves vendégeinket.
____________ MAJKI REMETE Kft.______________
KEÓNIKÁS3.

Városi Gyerm eknap
program ja
1999- m ájus 29. (szom b at)

A családi akadályverseny állomásai:

I. Szociális Szolgálat - „Én is voltam fiatal,
te is leszel öreg!”
Az állomáson 10 kérdésből álló tesztlapot
Családi kirándulás Majkra,
kell kitölteni. Minden jó válasz 5 pontot ér, to
egész napos programmal.
vábbi plusz pontokat kaphatsz, ha a nagyszüle
id is részt vesznek. (5-5pont). Maximális
9.0010.00 óra között toborzó a Banya
elérhető pontszám: 75 pont.

Tanyá-nál! Közreműködik az Ifjúsági Fúvósze
nekar és a Mazsorettek.
II. Városi Balesetmegelőzési Bizottság
10.0011.00 óra közötti indulással a Takács
Az állomáson KRESZ tesztláp kitöltésére ke
Imre út végéről 5 állomás érintésével, cél a
rül sor, majd különböző műtárgyakból épített
majki remeteség körüli pihenőpark. Az állo
kerékpáros ügyességi pályán kell végighalad
másokon különböző elméleti és gyakorlati fel
nia a résztvevőknek. (Saját kerékpárral, vagy
adatokat kell a résztvevőknek megoldaniuk. A
akinek nincs annak biztosítunk.) A család min
helyes megoldásokat pontozzuk. Plusz pontot
den tagja kerékpározhat, ebben az esetben a
kapnak azok a családok, akik gyalogosan, vagy
legjobb eredmény számít. Maximálisan elérhe
kerékpárral vesznek részt.
tő pontszám: 100 pont.
Az első állomáson indítólapot (menetleve
let) kapnak a családok, melyen feltüntetjük a
IlI.Városi Vöröskereszt
résztvevő család jelenlévő felnőtt és gyermek
Egészség nevelési totó gyermekeknek - 14
tagjainak nevét. Minden indulót pontszáma
pont
alapján tombola szelvényekkel jutalmazunk Egészség nevelési totó felnőtteknek - 14
50 pont = 1 tombola-, m elyet az utolsó állomá
pont
son kapnak meg a családok.

Műsorok a Négy Remete Étterem előtti téren
13-30 Gryllus Vilmos zenés gyermek műsora
14.30 Dance Action Hipp-hopp tánc
16.45 Tombolasorsolás, előtte a KolomanHandler Asztalitenisz Kupa eredm ényhirdeté
se és díjátadása, sárkányverseny eredmény
hirdetése.
15.30 Csizmás Kandúr bábelőadás
Ciróka Bábszínház Kecskemét
a Majki Műemlék együttes udvarán

Elsősegélynyújtás ismeretek totó -14 pont
Maximálisan elérhető pontszám: 42 pont,
további plusz pontokat szerezhetsz, ha szüleid
is részt vesznek a vetélkedőn. (5-5 pont)
Bemutató: stabil oldalfekvés, igény szerint
vérnyomásmérés.

IV.
5. Sz. Általános Iskola
- ügyességi feladatok
Ügyességi feladatok gyerekeknek
1.
Feladat:
Hulla-hopp kari
kák, 1 lábbal bele
ugrálni.

Tom bola d íjak: I. 1 db kerékpár, II. sétáló
magnetofon, III. Társasjáték, IV. egy 6 hetes
kölyökkutya és még sok értékes nyeremény.
A Művelődési Központ és Könyvtár különdíja
- egy hosszú családi hétvége Káptalanfüreden
(3 nap) - a legeredményesebb nagyszülőkkel
induló családnak.

P r o g ra m o k a M ajki-tó o r s z á g ú t fe 
lő li o ld a lá n :

2. feladat:
Célbadobás kislabdával - 10-ből mennyi ta
lál célba.
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Elérhető pontszám feladatonként 5 pont, te
hát, ha az egész család részt vesz a vetélkedőn
- gyerekek mellett a nagyszülők és a szülők is - legna
gyobb pontszám: 75 pont.

V. Városi Tűzoltó Egyesület
Tűzvédelmi totó kitöltése 13+1 kérdés és
kétféle ügyességi verseny. Az elérhető legna
gyobb pontszám: 60 pont.

VI. Célállomás Helye: A Négy Remete
Étterem előtt.
Plusz 5 pontot kapnak azok, akik gyalogo
san, vagy kerékpárral tették meg a távot.

Amennyiben 9 óráig szakad az eső a
rendezvény a Művelődési Központ és
Könyvtár épületében kerül megrende
zésre!

Rendezők:
Művelődési Központ és Könyvtár
Szociális Szolgálat
Városi Balesetmegelőzési Bizottság
Városi Vöröskereszt, 5. sz. Általános Iskola
Városi Tűzoltó Egyesület, Oroszlány Város Óvodái

3.
feladat: Evőkanálba Támogatók:
tett tojással (nyers), végig Majki Műemlékegyüttes Alapítvány
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal
menni az akadálypályán

Folyamatos programok

A Négy Remete Étterem kedvezményes
családi menüvel várja a vendégeket!

Ügyességi feladatok nagyszülőknek
1. feladat: Meseolvasó verseny (Rövid mese
hangsúlyos, szép felolvasása.)
2. feladat: Kötőverseny 5 sor lustakötést
hány perc alatt köt meg.
3. feladat: Széken ülve lábemelgetés felvál
tott lábbal, aki tudja páros lábbal.
4. feladat: Rajzverseny: rajzolja le unokáját.
5. feladat: Összevágott képeslapot mennyi
idő alatt tudja kirakni. (6 db-ból)

Sok szeretettel várunk minden gyerme
ket, szülőt, nagyszülőt!

11.00 Lovagoltatás
12.00 Halley Csillagász Szakkör bemutatója
14.00 Papírsárkány szépségverseny- és ere
gető bajnokság. Az előre elkészített sárkányo
kat egy három főből álló zsűri értékeli esztétikai szempontból, ezenkívül a jó starto
lás (3 próbálkozásból) és repülési magasság
szerint.
15.00 Kutya bemutató
- „Szöszmötölő” (gyöngyfűzés, ajándéktár
gyak készítése, bábkészítés, csuhézás, festés,
stb.)
Helyszín: a Négy Remete feletti pihenőpark
ban és környékén
- Ismerkedés a tűzoltóautóval.
- Ismerkedés a rallye versenyautóval.

Ügyességi feladat szülőknek
1. feladat: Ugyanaz, mint a gyerekeknél csak
páros lábbal.
2. feladat: Célba dobó verseny.
3. feladat: Mocsárjárás újságpapíron, meg
adott távon.
4. feladat: A jó rántás titka.
5. feladat: Vegye gyermekét hátára, menjen
el az adott távig. Az ott lévő táskát, melyben
mindenféle élelmiszer van, cipelje vissza a
START-ig.
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4. feladat: Pinpong ütővei pattogtatni alabdát,
amíg le nem esik. Maximűm 5 percig.

CÉL RAJT

5. feladat: Két fa között
kifeszített kötélen lajhármászás. Vagy a földre
tett kötélen úgy végig menni, hogy nem lépsz
le róla.

Négy Remete Étterem, Rimbi Snack
Koloman-Handler Fémárugyár Magyarország
Budapesti Gyermekotthon Oroszlány
Tomi papír-játék-írószer bolt, Privát Bt.
Vértes Volán Rt. Oroszlányi Forgalmi üzem

József Attila Általános Iskola, ORITEL Kft.
MONTÁZS PRESS Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Közreműködők:
Bakfark Bálint Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekar és
Mazsorett csoport
Spindler Autósport Egyesület
Oroszlányi Kutyabarátok Egyesülete

Menetlevél
GYERMEKNAP 1999
R észtvevő c s a lá d o k r e g is z tr á lá s a

Nagyszülők

Szülők

Gyermekek neve

I Állomás Szociális szolgálat
Pontszám

Plusz pont(vers)

Plusz pont(nagyszülők)

Ossz. Pontszám

II. Állomás Városi Balesetmegelőzési Bizottság
KRESZ teszt pontszám

Ossz. Pontszám

Ügyességi pontszám

III. Állomás Városi Vöröskereszt
Egészségnev. totó
Gyermek, felnőtt pszám

Elsősegélyny. totó

Plusz pont szülők

Ossz. pontszám

Nagyszülőknek

Ossz. pontszám

IV. Állomás 5. Sz. Általános Iskola - ügyességi feladatok
Gyerekeknek

Felnőtteknek

V. Állomás Városi Tűzoltó Egyesület
Elméleti pontszám

Ossz. pontszám

Gyakorlati pontszám

VI. Állomás Cél
Plusz pont

Ossz. pontszám

db tombola szelvényt átvettem

1999- május 29.
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'b a lla g á si akció június ll~í$
a z J^Q EA ‘b'T. 'Ü zleteiben
O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 78, S 3 6 3 -2 4 8

'Kínálatunkból:

- ■VÁ'R'KTE'R tollak nagy Választékban
10% árengedménnyel *■nyereményjáték értékes ajándékokkal.
- 'Tudományos számológépek, kalkulátorok, számítógépek,
számítástechnikai eszközök, rádiótelefonok.
- M á rk á s karórák, arany- és ezüst ékszerek.
' böVcbb tájékoztatás üzleteinkben.
Irodatechnika: Oroszlány, 'Rákóczi 'U. 1&. 'I el.: 360-<50(5
Őzámítástechnika: Oroszlány. 'Rákóczi 'h. 'II. 12. 'I el.: 560-2Ő0
Óra-'Ékszer. Oroszlány. 'Kínai Áruház. 'Rákóczi'F. 'II. 16.

A Vértesi Erőmű Rt.
Bányászati Igazgatósága
értesíti Kedves Vevőit, hogy

1999‘június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítóművet karbantartási munkálatok
miatt nem üzemelteti.
Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de

a szénbefizetés és a pénztár
folyamatosan működik.
A leállás időszakában a depóról a készlet
erejéig a kiszolgálást biztosítani tudjuk.
A készletet meghaladó mennyiségeket augusztus
9-től folyamatosan adjuk ki.

lehetőségek
méretválasztékok

A FILMKIDOLGOZÁSBAN!
1 n a p a la tt
1
+ KODAK a já n d é k fflm
i nvi
*
+ 10X 15-ös a já n d é k a lb u m
10X15-OS
J
vagy 20X 30 a s m in ip o s z te r
s o r o z a t ____________________________
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

oroszlán yi

KRÓNIKÁS

Közcleti-családi lap
Alapító-kiadó: MONTÁZS PRESS KFI\ Oroszlány
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője.
Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc
Szerkesztő: Lovasi Andrea
S06-30-9-020-189, HOroszlány, Petőfi S. u. 20,

HIRDETMÉNY
OROSZLÁNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
AZ 57/1999- (V. 21.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL
HELYI NÉPSZAVAZÁST RENDEL ELA KÖVETKEZŐ
KÉRDÉSBEN:

Egyetért-e Ön
a Gárdonyi Géza Általános iskola
megszüntetésével?
OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

Augusztus 1-ig továbbra is a szezon
előtti árainkkal állunk Kedves Vevőink
rendelkezésére.

HELYI NÉPSZAVAZÁSTTŰZKI
1999-JŰNIUS 27.-RE

OROSZLÁNYI SZÉN AZ
OTTHON MELEGÉÉRT!

A helyi népszavazáson részt vehetnek mindazok a
választójoggal rendelkező nagykorú magyar
állampolgárok, illetve Magyarországra bevándorolt
- a magyar jog szerint nagykorú - személyek, akiknek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
Oroszlányban van.

Telephely: Oroszlány, Szénosztályzó
Telefon: 34/361-122, vagy 360-122
központi hívószám
2847,2678,2488-as mellékek
Fax: 34/301-122, 2567-es mellék.

(vasárnapra)
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.

Szavazni csak személyesen, a lakóhely vagy ennek
hiányában tartózkodási hely szerinti szavazókörzetben
lehet. Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalhoz
lehet fordulni.

HELYI Választási Bizottság
KEÓNIKÁS6

ISKOLAI ÁTÍRATÁSOK
JÚNIUS 28-ÁN,
A NÉPSZAVAZÁS UTÁN!
www.oroszlanyi-kronikas.hu

Táncpedagógusi
Nívódíj
Kitüntették a balett-tanárt
N ívódíjat ado
m ányozott
a
Táncpedagó
gusok O rszá
gos
Szövet
sége Dürgőná

Csáky Máriá
nak. A pedagó
gus tíz éve
oktat balettet
Oroszlányban.
A budapesti
Pataki M űve
lődési Házban
rendezték meg
a gyerm ek táncm űvészeti feszti
vált május 22-én. A bem utatót
díjkiosztóval kötötték egybe,
ahol kitüntették az oroszlányi
táncpedagógust is:
- A nevezetes dátum előtt há
rom nappal telefonáltak a Szö
vetségtől, hogy utazzak Pestre,
m ert felterjesztettek Szövetségi
N ívódíjra. Ez óriási m egtisztel
tetés és hatalmas öröm volt szá
momra.
A díj mögött rengeteg próbá
kon eltöltött óra és sikeres szín
padi szereplés van. D ürgőné

"O rszág o k ro n g y a1 k ö n y v tá r a neved.
De h át hol a könyv m ely c élh o z vezet?
Hol a nagyobb rész b o ld o g ság a? M en t-e

C sáky
M ária
csoportjai m in
den
alkalom 
mal első - vagy
különdíjat kap
tak a fellépése
ken.
- Ö t éve ve
szünk
részt
fesztiválokon.
Folyam atosan
m inőségi pro
dukciót próbál
tunk színpadra
vinni. Nem ar
ról van szó, hogy egy kiugró tel
jesítm ényt
értékeltek.
Úgy
érzem, igyekeztünk m indig a
tőlünk telhető legjobbat kihozni
m agunkból - m agyarázta a tánc
pedagógus.
Ehhez hasonló színvonalas
m unkáért idén összesen négyen
kaptak
T áncpeda
gógusi N í
vódíjat.

Lapunk információja szerint, mivel nincs törvényi akadálya, a város pol
gármestere hozzájárult, hogy az átjelentkezések június 28-án (hétfőn), a
népszavazás után történjenek meg. Bővebben a jövő heti számunkban!

Bizonyítvány
Városunkban a rendszerváltás ságos m űködtetéséhez, az elter
utáni első helyi népszavazásra vezett
beruházások
kerül sor június 27-én .
végrehajtásához szükség van a
Sokan, sokféle képpen értel nevezett intézm ény bezárására.
mezik, m agyarázzák a három hét
De elfogadhatja az “ellen” fél
múlva, vasárnap történő ese érvelését is, és nem tetszését fe
ményt.
jezheti ki az iskola m egszünte
Van, aki eleve eredm énytelen tése ellen, figyelem be véve a
nek gondolja, hiszen nagyon 2002-ig növekvő iskolások szá
magas (50%+1 fő) részvételi mát, feltételezve a gyerekek is
arányt írt élő a jogalkotó. Ez vá kolai zsúfoltságát, az oktatási
rosunk esetében 8065 fő. (É rde színvonal csökkenését, s abban
kesség: a képviselő és polgár- bízva, hogy ebben a választási
mester választáskor nincs ennyi ciklusban m ár nem lehet egyik
re szükség, sőt ott m ég az is el iskolát sem bezárni
képzelhető, hogy a m ásodik for
Bármi lesz is a szavazás ered
dulóban csekély szavazattal is ménye, egy biztos: június 27-én
képviselő vagy polgárm ester le az ország városunkra, O rosz
het valaki, s mégis legitim .)
lányra fog ügyelni, hiszen ha
Mások viszont abban bíznak, zánkban ez lesz az első alkalom,
hogy most, először saját kezébe hogy egy iskola bezársááról sza
veszi a város a saját sorsát, és badon dönthetnek egy település
akár az igent tám ogatja, akár a polgárai.
nemet, élni fog az állam polgárok
A népszavazás eredm ényétől
számára biztosított - bárm ennyi függetlenül, nem lesz mindegy,
re is csekély - vélem ény nyilvá hogy a kiskertekbe, a hétvégi
nítási lehetőségek eszközével.
házba, a tem plom ba m enet vagy
Most lesz először lehetősége e jö v et betérünk-e a szavazóhely„csinált” városnak, hogy bebizo segbe, vagy közöm bösen to
nyítsa nagykorúságát, hogy fel vább megyünk.
nőtt 45 évesen.
M agunkról állítjuk ki bizo
Élhet azzal a jogával, hogy nyítványunkat, önm agunk előtt.
egyetértsen a képviselők indok
A felelős szerkeszti)
lásával, m iszerint a város gazda

“Ment-e a könyvek által a világ elébb?”
A könyv ünnepe

A könyvek által a v ilág elébb?..
R akjuk le, h an g y asz o rg a lo m m a l, a m it
A gyunk az ihlett ó rákban term et.
S ha üsszehordlunk m in d en kis követ,
É pítsük egy újabb k or B ábelét,
M ig o ly m agas lesz, m int a csillag o k "
(V örösm arty M ihály:
G o n d o lato k a k ö n y v tá rb a n )

A reformkor költészetének egyik
legnagyobb alakja 1844-ben tette fel
a kérdést: vajon mit ér a könyv, mi
haszna az embernek és a világnak a
bekötött, írott gondolatokból? Vö
rösmarty belső vívódásának, a kul
túra és haladás iránt érzett
aggodalmának adott hangot versé
ben.

Ugyanezt a kételyt fogalmazta
meg Jókai Anna a könyvhét meg
nyitóján, május 3 1-én. A József At
tila-, SZOT -és Kossuth-díjas írónő
a Művelődési Központban tartott
ünnepi beszédében arról a lel
ki-szellemi válságról beszélt, mely
szerinte nagyon jellemző az embe
rekre az ezredvégen. Véleménye
szerint ezen a magatartáson változ
tathatnak a könyvek.
- De, ne minden könyvet szeres
senek! -kérte az írónő.
Jókai Anna úgy látja, hogy a kül
sőségek bűvöletében élünk. Gyak
ran a legszínesebb köntösben az

jelenik meg, ami a legértéktelenebb.
A könyvesboltokban színorgia tom
bol, figyelemfelkeltő fedőlapok
vonzzák a vásárlókat.
Jókai Anna ennek a kordivatnak
nem hódolt be. Egyszerű kemény
kötésben, rajta arany színű betűkkel
jelennek meg könyvei. Szerinte
"azok a jó könyvek, melyek eligazí
tást adnak életünkben, sorsunkban.”
Az Írónő gondolataihoz kapcsoló
dott a Magyar Könyvtáros Egyesü
let elnöke, dr. Ambrus Zoltán is, aki
a Kncr családtól tartott előadást.
Kner Izidor, könyvkiadó, nyomdász

és író alapította 1882-ben a Bé
kés-megyei,
gyomai
nyomdát,
amely a századforduló idején báli
meghívóival vált országosan ismert
té. Fia vezetése alatt világhírűvé fej
lődött a nyomda. Kner Imre
különféle történelmi stílusok újraér
tékelésére, a népi barokk megújítá
sára telL kísérletek mellett, főként a
klasszicista nyomdászat korszerű
alkalmazását művelte.
A nyomdász család alkotásait az.
oroszlányiak is megtekinthették. Az
értékeket a gyomai Nyomdaipari
Múzeum adta kölcsön egy hétre az
MKK-nak.
l.ovasi Andrea

Tiszteletadás a hősöknek OROSZLÁNYI NÉPSZAVAZÁS 999
- A m a g y a r o k isten e eb b en a szá za d b a n nem k ü 
lö n ö seb b en k é n y e z te tte el n é p é t - fo g a lm a zo tt b e 
sz éd éb en Dr. Bona Gábor lia d tö r té n é sz ez re d e s, a
H a d tö r té n e ti M ú zeu m ig a z g a tó ja a H ősök n a p 
já n . A z ü n n e p i-e m lé k e z ő g o n d o la to k az e v a n g é li
k u s tem p lom előtt h a n g z o tta k el. A h á b o rú k
so r á n elesett h ő sö k e m lé k e e lő tti tisztelg ést a R á 
k ó czi S z ö v e tsé g k ezd em é n y e z te .
A tem p lom b ejá ra ta m e lle tt e lh ely ezett tá b lá k n á l
a tisztelet v ir á g a it h ely e z té k el a m eg jelen tek . A
k ét em lé k m ű v ö n a z I. és a II. v ilá g h á b o rú so rá n
e le s e tt o r o sz lá n y i h o n v é d e k n ev e szerep el. Ö s sz e 
sen 87 név. 8 7 k io lto tt élet, m ely h ez á rván m a 
r a d t c sa lá d o k , g y á sz o ló ro k o n o k ta rto zn a k .
É rtü k szólt a lé le k h a r a n g m á ju s 30-án. A h a zá ért
v a ló k itartó k ü z d é sü k e t, ö n fe lá ld o z á su k a t á llí
to ttá k p é ld a k é n t a szó n o k o k : Nagy' Elemér Attila
- a R á k ó czi S z ö v e ts é g e ln ö k e , Lázár Mózes - o r 
sz á g g y ű lé si k é p v ise lő , a m eg y ei k özg y ű lés eln ö k e ,
és dr. Bona Gábor - h a d tö r té n é sz .

Nagy Elem ér Attila
- Május 30-án im m ár m ásodik alkalom mal em lé
kezik a Rákóczi Szövetség azokra, akik kötelessé
güket teljesítve védték a hazát a határon innen és túl,
s áldozták fel a legdrágábbat, az életüket. Em léke
zünk a hadifogoly-táborokba elhurcolt édesapákra
és testvérekre is, kiknek többsége jeltelen vagy kop
ja fá v al jelzett töm egsírban nyugszik. Főhajtásunk
szól az ártatlanul m egölt civilek em lékének is.
A dassák tisztelet a m agyar nem zet hőseinek!
d r. B on a G á b o r

- Egy boldog békeidőszak, a dualizm us korszaka
után 1914-ben kitört az 1. világháború. Négy év kö
vetkezett, m ikor m agyar katonák százezrei vonultak
a frontokra. Jelentős részük nem jött haza vagy bé
nán tért vissza, nem élhetett többé teljes em beri éle
tet. N éhány év m úlva újabb m egpróbáltatás
következett: a II. világháború. Töm ött vonatok in
dultak az ország határain túlra. A civil lakosság élete
sem volt biztonságban. A rra is sor kerülhetett, hogy
em bercsoportokat fajuk, vallási hovatartozásuk m i
att hurcoljanak el m unkaszolgálatra vagy koncentrá
ciós táborba.
1956-ra pedig m ég ma is sokan em lékeznek.
Eltelt egy század, s M agyarország iszonyú vér
veszteséget szenvedett. T erületének kétharm adát,
m ag y ar testvéreink m illióit elszakították tőlünk.
S most ism ét háború folyik, tölünk nem oly
m essze, az országhatár túloldalán, annak bizonyítá
sára, hogy egy népet, egy nem zetet nem lehet el
nyom ni, kiirtani.
L á zá r M ózes

- Hősök rendszerint vérzivataros időkben szület
nek. M egszenvedtük ezt az évezredet, m intha m eg
szállottan gyűjtöttük volna a hősöket, pedig csak
m egpróbáltunk m egm aradni e hazában. Mégis,
gyakran rossz tanulói vagyunk a sorsnak és történel
m ünknek. M ohács. N agym ajtény, Világos, Trianon,
1956. Lehetne hosszan sorolni.
E m lékezzünk m éltósággal hőseinkre, akiknek
áldozatos élete mai boldogulásunkat is szolgálta,
m ert nehéz időkben való helytállásukkal m áig ható
példát mutattak!
KKÓN1KÁS 2

Oroszlány Város Önkormányzata Képvise
lő- testületé 1999. június 27-re helyi népsza
vazást rendelt el a következő kérdésben
„egyetért-e Ön a Gárdonyi Géza Általános
Iskola megszüntetésével?”. A népszavazás
sal kapcsolatban tájékoztatást dr. Judi Er
zsébet aljegyzőtől kaptunk.
A helyi népszavazáson az vehet részt, aki
a helyi önkormányzati választásokon választójogosult. Tehát, részt vehelnek mind
azok a választójoggal rendelkező nagykorú
magyar állampolgárok, illetve Magyaror
szágra bevándorolt - magyar jog szerint
nagykorú - szemelv ek, akiknek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye - Orosz
lányban van.
A népszavazást a helyi önkormányzati
képviselők választására kialakított szavazó
körökben kell lefolytatni. Szavazni a szava
zás napján 6 órától 19 óráig lehet, kizárólag
személyesen, a lakóhely, vagy ennek hiá
nyában tartózkodási hely szerinti szavazó
körben. A mozgásban gátolt választópolgárt
szavazásának lehetővé tétele érdekében kérésére - a szavazatszámláló bizottság leg
alább két tagja mozgóurnával felkeresi.
A népszavazáson választójoggal rendel
kező polgárok névjegyzékét 1999. június
9-től június 17-ig a polgármesteri hivatalban
közszemlére kell lenni. A választópolgáro
kat a névjegyzékbe vételükről 1999. június
11-ig értesítő megküldésével tájékoztatjuk.
A szavazóhelyiségben az. a választópolgár
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, il
letőleg. akii a szavazatszámláló bizottság a
névjegyzékbe felvesz. A szavazatszámláló
bizottság a személyazonosság és a lakóim
megállapítására alkalmas igazolvány alap
ján - megállapítja a szavazni kívánó sze
mélyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben. A szavazatszámláló bizott
ság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
nem tudja személyazonosságát igazolni, il
letőleg. tiki - törvényi feltételek hiányában nem vehető fel a névjegyzékbe.
A helyi népszavazás érvényes, ha a vá
lasztópolgárok (1999. május 31-i állapot

szerint: 16.128 fő) több mint a fele (8065 fő)
szavazott. Eredményes, ha a szavazóknak
több, mint a fele a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott.
A népszavazás költségeit pontosan csak
annak lebonyolítását követően lehet megál
lapítani.
A népszavazás eredménye a képvise
lő-testületre kötelező. Az eredménytelen
népszavazás megciősili a képviselő-testület
korábbi határozatát. Eredményes népszava
zás esetén a képviselő-testület határozatát
hatály on kívül kell helyezni. A szülök pedig
eldönthetik, hogy gyermeküket a szándéknyilatkozatuk alapján átiratják-e másik isko
lába, vagy tanulmányaikat a Gárdonyi Géza
Általános Iskolában folytatják tovább.
A leendő első osztályos tanulókat várha
tóan nem érinti a népszavazás kimenetele.
Abban az. intézményben kezdik meg tanul
mányaikat, ahová felvették őket. erről az ál
talános iskolák igazgatói már tájékoztatták a
szülőket.
A Tatabányai Városi Bíróság végzésében
értelmezte azt a jogszabályhelyet, amely fel
sorolja azokat a kérdéseket, amelyekben
nem lehel helyi népszavazást tartani Esze
rint estik a képviselő-testület saját szerveze
tére vonatkozik e tilalom, az általa
fenntartott intézményhálózatra nem. A vitás
kérdésben jogértelmezés korábban nem szü
letett. A tárgyalást közvetlenül megelőzően
pedig a szegedi bíróság precedens értékű - a
vitatott kérdésben a tatabányaival azonos
tartalmú - döntést hozott. 1999. május 2 1-én
- 14 települési képviselő kezdeményezésére
- a képviselő-testület helyi népszavazás ki
írásáról döntött. IJgy Ítélte meg, hogy' ebben
az. esetben van reális lehetőség arra. hogy az.
eredményes népszavazás érdemben befolyá
solja az. eseményeket, annak megtartása, az
aláírásgyűjtés, hitelesítés, újabb testűletiülés
kötelező és esetleg elhúzódó volta miatt ne
csússzon be a tanévkezdésbe. Fenti körül
ményekre tekintettel a végzés ellen nem
nyújtottunk be fellebbezést.

Megszűnik a Majk Kft
A M ajk Kft. I m illió 800 ezer forintos
törzstőkével, 1989. szeptem berében
alakult. Célja az O roszlányhoz közeli
m üem lékegyüttes üzem eltetése, illetve
hasznosítása volt. A z elvárásoknak a
társaság eleget tett, a cél m egvalósult nyilatkozta dr. Kaestner József, a Kft.
képviselője. M égis, június 30-ával jo g 
utód nélkül m egszűnik a Kft. A társaság
ez idáig több, mint 2 millió forint vesz
teséget halm ozott fel. B ebizonyosodott,
hogy gazdaságosan nem m űködtethető.
- T erm észetes dolognak tartom , hogy a
társaság felelte vagyonát. Ennél sokkal
lényegesebb, hogy a m egszűnéssel nem
kell hitelezői igénybejelentésekkel szá-

molni, tehát harmadik szem éllyel szem 
ben nincs tartozás. A veszteség kezelése
a társaság belső ügye - vélte dr.
Kaestner József.
Hogy a m üem lékegyüttes kezelését ez
után végző Kincstári Vagyoni Igazgató
ság jobb üzem eltető lesz-e, egyelőre
nem tudni. Az valószínű, hogy az épüle
tek hasznosítását m egpályáztatja majd.
A volt használóknak, kezelőknek vi
szont sem m iféle beleszólásuk nem lesz
az egykori kam alduli rem eteség m űköd
tetésébe. V áltozatlan m arad viszont a
m üem lékegyüttes nyitvatartási ideje. A
kezelöváltás nem jelenti am ajk i progra
mok m egszüntetését sem.

Divat a kék,
rózsaszín...zöld?!
A divat évszakról évszakra vál
tozik. N arancsszín szoknyánkat
idén nyáron unottan dobjuk fél
re. Lejárt a szezonja. A lila zakót
is a szekrény aljába süllyesztjük.
E ljárt felette az idő.
Idén a kék a divat. A kék dom 
borulat-trikó, a kék szoknya, a
kék halásznadrág. És a zöld fel
vágott. Nem divattervezők hó
bortjáról, holmi szalám i alakú
ruhadarabról van szó, hanem a
hétköznapi értelem ben vett étek
ről.
Vétekről: ezt is írhatnám ,
ugyanis m eggondolatlanság né
hány napja bizonyos boltokban
parizert, gombás felvágottat,
olaszt stb. vásárolni. A z elm últ
napok forrósága nem csak a for
galm i dugóba rekedt autósok ar
cát színezte el. A boltok pultjain
felhalm ozott, előre felszeletelt,
ám napokig eladatlan húsárut is
kikezdi az idő. Először csak a
szélén fedezhető fel az átalaku
lás, m ajd fokozatosan az érde
m esebb sorsú ínyencség is
elveszti étvágygerjesztő tulaj
donságát, s két-három nap alatt
kész a kafkai mű: az “átválto
zás” .
A szórakozott vásárló m ind
ebből sem m it nem vesz észre a
neon fények tengerében. O tthon
éri a m eglepetés. Az első-fölső
szelet még gusztusos, ám a m á
sodikkal már nem éri meg lefed
ni a takaros vajas kenyeret.
A furfangos eladók, akik m in
denáron szabadulni kívánnak
nem kívánatos portékájuktól, a
rom lás útján lévő árura tesznek
egy szelet frisset, s m osolyogva
kérdik, mutogatják: “Jó lesz
így?” .
Mi, akik a rakosgatás közben
azon töprengünk, hogy a gyere
ket hozzuk-e el az oviból, vagy
van m ég időnk m eglátogatni a
nagyit, a hozzánk intézett kér
désre felkapjuk a fejünket: “Jó,
persze”, s toljuk tovább a bevá
sárlókocsit. A listán a vacsora té
tel kipipálva.
A z estebédkor vesszük csak
észre a tévedést, hiszen mi nem
zöldárut kértünk. Ám korrigálás
ra m ár nincs mód, az üzlet be
zárt, talán a blokk is eltűnt.
És a kasszához ki van írva:
“ Pénztártól való távozás után
reklam ációt nem fogadunk el” .
L.A.

Többgenerációs vetélkedő

H ÍR E K , E S E M É N Y E K

Gyerm eknap ‘99

■ T á b o r tű z k ö rü l, tű zijá ték 
kal ü n n e p e lte k a g y erek ek .

Május 29-én szokatlanul sok ember
gyűlt össze a Majki tó partján. A
pokrócokon pihenő családok között
volt "teljes generációs” is, ahol
együtt töltötték a szombatot gyer
mekek. szülők és nagyszülők. A
piknikezők többsége csak az aka
dályverseny teljesítése után válasz
totta a semmittevést. Az öt
állomásból álló pályára, vagyis a
műemlékegyütteshez vezető út gya
logos-kerékpáros megtételére több
százan vállalkoztak.
Délelőtt 10 órakor indult a "me
net”, a családi kirándulás. A részt
vevőket az Ifjúsági Fúvószenekar és
a mazsorettek biztatták. Az első
próbatétel helyszíne a Banya-Tanya
volt. A Szociális Szolgálat munka
társai 10 kérdésből álló tesztlapot
állítottak össze, “Én is voltam fiatal,
le is leszel öreg” címmel. Plusz pon
tot kaptak, akiknek nagyszülei is
“totóztak”.
A Városi Balesetmegelőzési
Bizottság is tesztlapokkal és ügyes
ségi feladatokkal készült a kirándu
lók fogadására. A Városi Vöröskereszt egészségnevelési és első
segei nyújtási ismeretekből “vizs
gáztatott” . Az 5. Sz. Általános Isko
la pedagógusai a müemlékegyültes
előtti téren állították fel állomáshe-

Ivüket. A feladatokhoz hulahoppkarikát, kislabdát. pingpongütőt és kö
telet készítettek elő a gyerekeknek.
A szülőket pedig “kikérdezték”,
többek között főzési ismeretekből.
A nagyszülők is produkálhattak.
Meseolvasást, kötögetést, saját uno
ka rajzolását pontozták a bírálók.
Az ötödik állomáson a Városi
Tüzoltóegyesület tagjai várták a
családokat. A célállomás a Négy
Remete Étterem előtti terület volt,
ahol az akadályverseny után is kí
náltak programokat a szervezők, a
Művelődési Központ és Könyvtár
dolgozói.
Gryllus Vilmos zenés gyermek
műsora délután fél kettőkor kezdő
dött. 14.30-tól hipp-hopp tánccal
fellépett a Dance Action. Az együtles szereplése után a Csizmás kan
dúr c. bábjátékot tekintették meg az
érdeklődök az egykori kamalduli
remeteség udvarán.
A produkciókkal egyidöben
zajló programokon is szórakozhat
tak a gyerekek. Lovagolhatlak, hor
gászhattak,
megtekinthették
a
Halley Csillagász Szakkör bemuta
tóját, részt vehettek a szöszmötölőn
(nyakláncfüzés. csuhébaba-készítés) és a kutyabemutatón.

SZOBROK I.
Mottó: “A művészet a kimondhatatlan tolmácsa”

(Goethe)
Szobrok:

Bronzba öntött, betonból készült, márványtalapzaton díszlő, vágj1kőbe vájt
alkotások. Nagyságukban, megjelenésükben oly különbözőek Mégis egy
séget sugallnak. Kifejeznek valamit. Érzéseket, gondolatokat közvetítenek.
Töprengésre késztetnek. Korszakokat idéznek és jelenítenek meg. Irányza
tokat tükröznek. Fenségesek és durva kidolgozásúak: egyaránt a művészet
emlékművei. Monumentumok. Lépten, nyomon szegélyezik utunkat.
A város terein álló alkotások többségének talán minden vonása emlékeze
tünkbe ivódott már. S lehet, hogy van, amelyikről nem is tudjuk, hogy léte
zik.
Az oroszlányi szobrok jelfedezésére hívjuk olvasóinkul sorozatunkkal.
A “ Fiú csikóval” a Petőfi Sándor
úton látható, 1964 óta. A bronzból
készült szobor Vigh Tamás alko
tása.
Vigh
Tamás

hallgatója, ké
sőbb tanára lett a
Képzőművésze
ti Főiskolának.
Nevét - önálló
kiállításain ke
resztül- a '70-es
években ismer
hette meg a mű
vészetet szerető
közönség. Mun
káját számos díj
jal ismerték el.

1969-ben Munkácsy -, 1978-ban
Kossuth-dijjal
tüntették
ki,
1973-ban kapta az Érdemes művész
címet. Szobrai
megtalálhatók a
Margitszigeten,
s több magyaror
szági települést
(pl. Kecskemét,
Esztergom) is dí
szítenek.
Az oroszlányi al
kotás Moszkvá
ban aranyérmet
nyert.

Június 4-én, délelőtt 12 órától
rendezték a G yerm eknapot a
G árdonyi G éza Á ltalános Isko
lában. Játékos sportvetélkedő,
akadályverseny és zenebohóc
m űsora szerepelt a
program 
ban. Este tábortűz körül ünne
peltek a gyerekek.
• A Rákóczi Szövetség Orosz
lányi Szervezete és a Maiki
N épfőiskolái Társaság szervezé
sében jú n iu s 3-án az M KK-ban
Göncz László, a lendvai (Szlo
vénia) M agyar Nem zetiségi
M űvelődési Intézet igazgatója
előadást tartott a M u ra vid ék i
m a g y a r sá g helyzetéről.
• Erdős Ibolya a d u a tlo n sprint
távú országos bajnokságon juni
or korcsoportban első helyezett
lett, így utazhat az E urópa Baj
nokságra A usztriába, június
10-én. Az országos
duatlon
bajnokságon az O RTRI ver
senyzői közül gyerm ek korcso
portban Németh Tamás 3.,
Korcsmáros Kitti 6. helyezést
ért el, ezzel m indketten aranyjel
vényes minősítésű sportolók
lettek.
• A szegedi Tisza
Kupán
Dajnics Katalin az 50 méteres
felszíni úszáson L, a 100 m éte
resen 2., búvárúszásban pedig 3.
helyezést ért el.
• Az Ifjúsági O rszágos D iák
olim pián, Baján eredm ényesen
szerepeltek az O TSC judosaí.
Baranyai János 2., a serdülök
versenyében Jánoki László és
Babér Zsolt 3. helyezést értek el.
• Tokodon, a N em zetközi Di
ákversenyen Szigetvölgyi Brigitta, Kohl Tamás és Szécsi Gergő
L, Varjas Nóra, Szlezák János
és Jánoki Péter 2., Szécsi Tamás
és Turzó Tamás 3. lett.
■ A Bakfark Bálint Zeneiskola
tá n c ta n sz a k -z á ró
ünnepségéi
június 4-én délután tartotta az
M K K -ban. Felléptek a m azso
rettek és Dürgőné Csáky Mária
táncpedagógus csoportjai.
• V árhatóan június közepén je 
lenik m eg a “T eljes n a p fo g y a t
k o zá s 1842. július 8., 1999.
augusztus 11." cím ű kiadvány,
m elyet az oroszlányi Forgács
Jó zsef , a Halley C sillagász
Szakkör vezetője írt és váloga
tott.
---------------------------------------------KRÓNIKÁS 3,
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'Kínálatunkból.
lehetőségek
méretválasztékok

- ' F.A'R'K'E'R tollak nacpf választékban
10% á trcn ycbm énnycl *■n yerem ényjáték é r té k e i ajándékokkal.

- 'Tiibományos számológépek, kalkulátorok, számítógépek.
számítástechnikai eszközök, rahiotclef onok
- éWárkás kai órák. arany- és ezüst ékszerek.
ööVcbb tájékoztatás üzleteinkben
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Szám ítástechnika. O roszlány. 'Rákóczi 7\ ' l l 72 ‘Icl 5 6 0 - 2 6 0
\.Ó r a -'£ k s z c r . O roszlá ny 'K ínai Á r u h á z . ' Rákóczi 'T 'll. 7 G

A FILM K ID O LG O ZÁ SBA N !
1 n a p a la tt

10X15-ÖS
s o ro z a t

+ K O D A K a já n d é k film
+10X15-ÖS a já n d é k a lb u m
vág}’ 20X 30-as m in ip o sz te r

}

Színes film kidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.
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Közéleti-családi lap

I n fo rm á c ió é rt h ív ja a
06-20-9-264-660-as
telefo n szám o t!
A V é rte si E rő m ű Rt.
B á n y á sz a ti Ig a z g a tó sá g a

értesíti Kedves Vevőit, hogy
1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítómüvet karbantartási munkálatok miatt nem
üzemelteti.

Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de
a szén b efizetés és a p é n z tá r
fo ly a m a to sa n m ű k ö d ik .

A leállás időszakában a depóról a készlet erejéig a
kiszolgálást biztosítani tudjuk. A készletet megha
ladó mennyiségeket augusztus 9-től folyamatosan
adjuk ki.

A ugusztus 1-éig továbbra is a szezon előtti
árainkkal állunk
K edves V evőink rendelkezésére.

OROSZLÁNYI SZÉN
AZ OTTHON MELEGÉÉRT!

O ro s z lá n y
E clclös k iad ó :

Római katolikus:

a K ft. ü g y v e ze tő je .

11., Jézus Szent Szíve
12y, Szűz M ária
Szeplőtelen Szíve
Szokásök:
8., Szent M edárd püspök
ünnepe. Id ő já rás jósló
nap: M edárd ha tiszta,
d e rü lt az idő: a nyár m ár
szinte sikerült; de ha esik
az eső, a k lo r negyven
tanig kell az esernyő.

Felelős szerkesztő
M olnár Ferenc
S z e rk e sz tő :
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tisztelt Intézményvezető, Vállalkozó!

Mára már szinte minden vállalkozásban, intézményben található !
fénymásoló, azonban ezek az eszközök nagy példányszám elkészí- ,
tésére nem minden esetben gazdaságosak.
A M ONTÁZS PRESS Kft. PC-s digitális gyorsmásolója vi- ;
szorít biztosítja a gyorsaságon kívül a minőséget és 5 0 példány fe
lett a kedvező’ árat is.

Nyomdánk szükség esetén könyvkötészetében kész könyvként is elkészíti anyagát.
Amennyiben áraink meggyőzték, kérjük keresse nyomdánkat, a
34/366-524, a .34/361-122/25-71, a 06-20-9-788-3X1 vagy a
06-30-9-1 1-545 telefonszámokon.
Természetesen „hagyományos” nyomdai szolgáltatásainkkal is
szívesen állunk rendelkezésükre.
A mielőbbi találkozás reményében köszönti Önt a

r n ö R T rá s

press

NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ KFT
O KŐSZLÁ NY, FE LSŐTK LF:P
H Petőfi S. u. 20.
a Fax: 34/366-524
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Ünnepek:

Telephely: O roszlány, Szcnosztályzó
vagy 360-122 központi hívószám
28-47, 26-78, 24-88-as m ellékek
Fax: 34/361-122, 25-67-cs m ellék.
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JÚNIUS -SZENT IVÁN HAVA

TIT

250-499
8,505,80-

500-999
8,004,50m a

1000-2999
7,804,20m. .
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Munkahelyteremtés
, I. évfhlyá«p- ^

Az oroszlányi Gépjavító Kft. értékesítésére már többször kiírt pályáza
tot a Bányavagyonhasznosító Rt. Sokáig eredménytelen volt a pályáztatás. Végül az elmúlt hónapban szerződést kötöttek egy német céggel, a
Frimo-val. A cég megkezdte 300 millió forintos beruházását, négyezer
m2 csarnok építését. A tervek szerint október végén állítják üzembe azo
kat a gépsorokat, melyeken gépkocsik belső felszerelését gyártják majd
A cég elnöke elmondta, hogy a jelenlegi 165 főből valószínűleg öt dőlgozót bocsátanak el, de a következő 2-3 évben 50 plusz fő alkalmazását
tervezik.
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Nem lesz több
„majki repedés” a
bányászkodás miatt!

Rendkívüli esem ényről nem tu gunk a m űködési egyszerűsítés
dok beszám olni. N agyrészt be jegyében végez, szeretné a fő
azok

a

szervezeti

üzletágon kívüli tevékenységét
szakszolgáltató

átalakítások, m elyeket az első

átadni

negyedévben tűztünk ki célul, A

nek. H a ez sikerül, speciális

cégek

következő időszakban m ég vár helyzet áll m ajd elő, m ert a V ér
ható a bányászati terület szak tesi

Erőm ű

R észvénytársaság

m ai átvilágítása. Ezzel lezárul

üzleti partnere, s egyben tulaj

egy nagy átszervezési szakasz a

donosa is lesz a Távhő kft.-nek.
Ú jítási feladat is v ár ránk, 30

társaság életében.
A lapvetően részvénytársasá

j

ESEM ENYEK TARHAZA

A XX-as aknaüzem befekezte e bányaművelést a Majki
Műemlékegyüttes védőpillérében. Ezentúl további földmozgások
közvetlenül a bányászkodás miatt nem várhatók - tájékoztatta la
punkat Takács Károly. A Vértesi Erőmű Részvénytársaság vezérigazgatója a cég életében az elmúlt időszakban történteket
összegezte.

fejeződtek

I

í
j

m illió forintos program k ereté

gunk nyugalm i periódusban van.

ben szeretnénk korszciű távhő-

A közgyűlés által jóváhagyott

term elési-,

illetve

* A tatabányai távhőszolgálta

átalánydíjas

rendszerben,

G yerm eknapot rendezett a G ár
donyi Géza Á ltalános Iskola ta
nári kara jú n iu s 4-én. Az
intézm ényben délelőtt, két taní
tási óra után sportversenyek
kezdődtek. V olt m inden, mi
kéz-lábnak
ingere:
tollas-,
ping-pong-, foci-, kerékpár- és
akadályverseny alsósoknak és
felsősöknek egyaránt.
A (G yerm ek)nap során rábeszélőkészségüket is fitogtathat
ták a diákok. A dás-vételi szerző
déseket köthettek - persze csak
szóban. C sere-bere börzén k e
reshettek új gazdát m egunt já té 
kaiknak.
Bazárt az igazgatónő is nyitott. Kiss Györgyné ajándékokat

osztott azoknak a gyerekeknek,
akiknek ellenőrzőjében igazga
tói dicséret került az 1998/99-es
tanévben.
Persze, előadói est is szerepelt
a program ban. A z Esztergom ból
érkezett B óbita együttes szóra
koztatta a kiskorú közönséget, s
nem hiányzott a gyerekek igazi
kedvence, a bohóc sem.
A kinek pedig kedve szottyant
énekelni, az dalra fakadhatott a
Lengyel
Jó z sef G im názium
énekkarával. Tagjai közism ert,
kedvelt m usi- calekből adtak elő
részleteket.
A program sorozatot tűzijáték
zárta.

ARANYESŐ

A környezet megismerésére vállalkoztak az Arany János Álta
lános Iskola tanulói. Június 5-én reggel 9 órakor diákok és ta
üzletpolitikai feladatok teljesíté rendszert kialakítani a bokodi nárok gyülekeztek az intézmény előtt. A szükséges kellékekkel
lakótelepen. V áltozást jelen ten e felszerelkezve, sportruhában, hátizsákkal, elemózsiás kosárral
sének időszakát éljük.
indultak “akcióba”. A programnak “fedőnevet” is adtak:
az is, hogy ezentúl a lakók nem
Kiem elek néhányat:
Aranyeső.
elosztói

ha

tással, a fűtőerőm ű hasznosítá nem m érés szerinti elszám olás
sával,

jövőbeni

m űködésével

alapján fizetnének.

kapcsolatban a m egyei jo g ú v á

* K aritatív akcióról is be tu 

ros önkorm ányzata pályázatot

dok szám olni. T ársaságunk ho z

írt ki. K ét pályázat érkezett,

zájárult

ajánlatukat a közeljövőben kell

problém ájának

a

koszovói

válság

m egoldásához,

értékelni. A lényege az, hogy a egy G A Z 66-os m űködőképes
távhőszolgáltatás m űszaki része

teherautót adom ányozott a M a

m egújuljon, s a tatabányai táv gyar S peciális M entők K észen
hőszolgáltatás későbbi m űködé léti Rgységének.
* A z elm últ időszakhoz tar

sét garantálják ezen a távliőbázison.

tozik az is, hogy hivatalos v ol

* T ávhőszolgáltatási kérdé tam
sek m áshol is napirenden van

egy

jelentős

európai

energetikai kiállításra és k o n fe

nak. T ervezzük a bokodi lakó renciára. A frankfurti rendezvé
telep távhőszolgáltatásának át nyen E urópa „energetikai ar cát”
adását az oroszlányi Távhő ism erhették m eg a résztvevők.
Kft.-nek. Ez beleillik abba a pro
filba, m elyet részvénytársasá

- Ez a harm adik év, hogy a tan
testület m egszervezi az A rany
eső program ot. Úgy gondoljuk,
hogy nagyon hasznos a gyere
keknek, ha m egism erik a term é
szetet, az élővilágot, s a tu d 
nivalókat nem csak az iskola fa
lai között sajátítják el. N apjaink
ban szükséges hangsúlyt fektetni
a környezet m egóvására, s ehhez
a program hoz nagyon jó l illesz
kednek a különböző term észetism eretei tantárgyak, a biológia,
a kém ia, a fizika, a földrajz, kör
nyezetism eret - m agyarázta Ke
rekes Sándorné igazgatóhelyet
tes.
A kirándulásra a tanári k ar év 
folyam onként m ás-m ás hely
színt választott. A z elsősök
O roszlány falusi részét, a m áso
dikosok a város nevezetességeit,

a harm adikosok M ajkot, a
negyedikesek K ecskédet ism er
hették meg. A felsősök M indszentpusztára, V árgesztesre, il
letve V étesszentkeresztre m en
tek.
A pedagógusok tesztlapokat
állított össze, m elyet a gyerekek
nek eddigi tudásuk és a helyszí
nen
végzett
m egfigyelések
alapján kellett kitölteniük. A fel
adatok között szerepelt bogarak,
m adarak m egfigyelése, virágok,
fák lerajzolása, terepviszonyok
vizsgálata.
A tesztlapokat a túra végén ér
tékelték a pedagógusok. A leg
jo b b , legeredm ényesebb m un
kákból kiállítás nyílik m ajd az
iskolában.

L.A.

SZÜLETÉSNAPOT ÜLTEK
Az O rszágos M agyar B ányásza
ti cs K ohászati E gyesület O rosz
lányi Szervezete jú n iu s 9-én
délután tartotta 40 éves ju b ileu 
mi em lékülését a B ányász K lub
ban. R övid visszatekintés után
Kiss Csaba, a helyi szervezet fő
titkára szem élyes vélem ényének
adott hangot. E lm ondta, hogy
büszke arra, hogy m ind a mai
napig tagja az O M BK E-nek.
H angsúlyozta azt is, hogy napja
inkban fontos a gazdasági lobbi
zás. Szintén a "m ai nehéz
idők’’-re
hivatkozott
Fehér
Ernő. A Lencsehegyi B ánya
üzem igazgatója a dorogi szer
vezet nevében hangsúlyozta a

szolidaritás fontosságát. Szabó
Csaba a tatabányai szervezet ne
vében kívánt további jó m unkát,
együttm űködést az oroszlányi
aknak.
A z ünnepség végén az O M B K E
főtitkára a választm ány nevében
az oroszlányi szervezetnek pla
kátot adott át, am it Havelda Ta
más bányászati igazgató, a
szervezet elnöke vett át. Ezüst
em lékplakettet kapott a születés
nap alkalm ából Dubnicz László,

tergom - D orog -B ajna- T atabá
nya -O roszlány) egyedül az
oroszlányi L éhárt János bírta. Öt
óra alatt ért célba. A legjobb
"80-as” a szintén oroszlányi
Tóth K ároly lett, két és fél óra
m enetidővel. A két versenyző
kapta a T atabányai V árosi Önkorm ányzat különdíját.
A verseny fő tám ogatója a V ért
volt.

M ár h ivatalosan is k örözh etn ek
O roszlány egyik legforgalm a
sabb “csom ópontja” a Rákóczi-D ózsa-A lkotm ány
utak
kereszteződése. A z elm últ évek
ben szám os közlekedési baleset
történt itt. A balesetveszély
csökkentésére körforgalom épí
tésébe kezdett az Á llam i K özút
kezelő Kht. A Kht. osztály v eze
tője, Nagy Zoltán elm ondta,
hogy a járm űvek vezetőinek a
szokottnál lassabban kell a kör
forgalom ba érkeznie, így jeien -

tősen csökken a szem élyi sérü
lés esélye,
A Kht. kedvező hitellehető
séget kapott az újításhoz a V i
lágbanktól. így néhány hét
leforgása alatt m egújult a k e
reszteződés, jú n iu s 9-én h iv ata
losan is átadták a körforgalm at.
A z átadáson a K özlekedési Fel
ügyelet m unkatársa, M olnár Ta
más elm ondta, hogy néhány
tábla elhelyező- sétől eltekintve
m indent rendben talált.

T rian on ra em lék eztek
A M ajki N épfőiskolái Társaság
és a Rákóczi S zövetség szerve
zésében a M ura vidéki m agyar
ság helyzetéről tartott előadást
Göncz László a M űvelődési
K özpontban. A lendvai M agyar
N em zetiségi M űvelődési Intézet
igazgatója T rianonra em léke
zett. Arról a közel félm illió m a
gyarról
beszélt,
akiket
az
1920-as békeszerződés kényszeritett a dél-szláv állam ba. A
KRÓN IK ÁS 2

-mikor lesz már a játszótereken hinta?
Lakossági összefogás is kell!

M elyik tinédzser/felnőtt ne emlékezne azokra a délutánokra, mikor
a semmittevés boldog Nihiljében lógázta lábát a piros pados, lán
cos hintában? Fagy a falécekből összetákolt játékszeren állva haj
totta magát, fe l, és mind fe ljeb b ? Vagy arra, hogy a napsütötte
homokozóban várat épített, alagutat ásott, kalácsot "sütött"
-"egyet a mamának, egyet a papának”? Sarrct, mikor lélegzetelállí
tó mutatványokkal káj)ráztatla el társait és kergette őrületbe szüleit
a földgömb-forma mászókán ?
Feledhetetlen idők -mondják közhelyként az ilyen emlékekre.
Vajon a ma felnövekvő generációnak lesznek-e hasonló banális, ám
Kőbányai Ferenc, Hartmann
a gyermekkorból kétségkívül nélkülözhetetlen játszótéri sztorijai?
István és Juhász József. 40 éves
Hinta, homokozó, mászóka nélkül aligha. Ezért az önkormányzat
tagsági viszonyáért kap o tt em 
elhatározta, hogy feliijít(alt)ásba kezd. A tervekről S p itz n e r C sa 
lékérm et Hegedűs Csaba.
ba, a városfenntartási osztály vezetője tájékoztatott.

Két keréken
K erékpáros
teljesítm énytúrát
szervezett a P reventív H um án
M isszió jú n iu s 5-én. A fizikai
m egm érettetésen 26-an vettek
részt, közöttük 9 budapesti
sportem ber volt. A kiírás szerint
30 km, 80 km és 200 km közölt
válogathattak a kerekezők.
A 30 ktn-es távot 9-en teljesítet
ték. 80 km -t tekertek 16-an. A
200 km -es útszakszt (O roszlány-D ad-K ocs-K om árom -E sz-

“HINTA, PALINTA...”

Szlovéniában élő m agyarság
szám ára m a is fontos a n em zeti
ségtudat m egőrzése. E zért tö 
rekszenek
a
hagyom ányok
fenntar- tásáralőad. E lőadásokat
tartanak, vetélkedőket ren d ez
nek - a m agyarság tükrében.
Nem hanyagolják el az anya
nyelv ápolását sem. H iszik ,
hogy így ism ét felszíne törhet és
teret nyerhet a m agyar kultúra a
M ura m entén.

- O roszlányban összesen ötven közök belekerülhetnek 1,5-2
játszó tér van. Ezeket felm értük, m illió forintba. És akkor m ég a
s úgy döntöttünk, tízet m egszün m unkáról, a terület parkosításá
tetünk. E gyrészt, m ert nagyon ról nem beszéltünk. E zért úgy
rossz állapotban vannak, m ás gondoltuk, hogy a tőkeerősebb
részt, m ert nincsenek kihasznál cég v állalhatná a nagyobb beru
va. A zonban a városfejlesztési házást, de aki pl. “csak” 300 ezer
és környezetvédelm i bizottság forintot tu d erre a közcélra szán
két játsz ó tér felszám olását nem ni, annak is örülünk.
-A z önkormányzatnak mekko
hagyta jóvá, így nyolcnak a b o n 
tását kezdem ényezzük a közel ra kerete van erre?
- K ifejezetten erre a célra
jövőben.
- S mi lesz a többivel? Az ön- nincs keret. V an egyéb, közterü
kormányzat miből kívánja fe d e z letek fenntartása cím én, a parkfenntartáson túl 3-3,5 m illió
ni a felújítás költségeit?
- K étféle elképzelésünk van. forint, de az nem csak erre a te
A legfrekventáltabb helyeken rületre kell.
- A lakosság hogyan veheti ki
lévő, legtöbb gyerm eket vonzó
játszó terek et kiajánljuk gazdál részéi a felújítási akcióból?
- A “m arad ék ” 32 játszótéren
kodó szervezeteknek, hogy te
gyék rendbe. Ö sszesen tíz ilyen főként karbantartási, szépítési
já tszó tér van, a város különböző m unkák vannak: rozsdam entesí
pontjain. A felújítással kapcso tés, festés, takarítás, füvesítés
latban tárgyalások folynak tö b  stb. Szeretnénk, ha ez a társadal
bek között a V ért-tel, az O TTO mi szervezetek és a lakóközös
R t.-vei, az O RITEL K ft.-vel, a ségek összefogásával m egvaló
T ávhőszolgáltató K ft.-vel, a sulna. A z anyagot biztosítanánk,
G anz H unslet-tal, a pártok helyi és szakm ai tanácsokat is tudunk
szervezeteivel: az M SZD P-vel, adni, E rre van m ár példa: a Ta
az M SZP, a Fidesz-szel, és m a kács Im re úti házak belső udva
gánvállalkozókkal.
rait a lakók tették rendbe.
- M itől függ az "elosztás "?
- Vajon mikor számolhatunk
- Ezt a tíz játszó teret tételesen be arról, hogy mind a 42 meg
felm értük. A n e ly e k olyan rossz maradó játszótér megszépült és
állapotban vannak, hogy nem ér biztonságos eszközökkel várja a
dem es a m eglévő játék o k at fel g)>erekeket?
újítani, ott teljes eszközcserét
- E z főleg a m ár em lített cé
hajtunk végre. Ez persze nem o l gektől, társadalm i szervezetek
csó. A m inőségi játszóeszközök től és lakóktól függ, de idén
nagyon drágák. Például egy ún biztosan nem . A tél beálltáig el
labirintus vár, am iben van m á készülhet egy-két játékpark, s
szóka, kötél stb., kb. 700 ezer fo rem éljük, jö v ő re a legfontosabb
rintba kerül. Egy hinta 2-300 tíz téren, s utána sorban a többin
ezer forint és ebből nem egyet és is rend lesz.
nem kettőt kellene kihelyezni. A
nagy játszótereken a játszó esz
I,óvási Andrea

A Szandi
V ettem egy Szandit. A fehér szí
nű csodapánt csoda a tavalyi h ő 
ségszezon kezdetén m ég a
körúti cipőboltban pom pázott.
A kirakat dísze volt. M agas sar
ka,
kecses
vonala,
légies
könnyűsége elkápráztatott.
Felpróbáltam . A pántok úgy
sim ultak lábfejem hez, m int sül
dő szerelm es lányka a párjához
holdfényes éjszakán. A csatja
sem sértette bokám at, a nagy
lábujjam sem lógott le elöl, s bár
a sarka m anökenm agasságúvá
varázsolt, szabályosan lépdel
tem benne az eladó tekintetétől
kísérve.
M égis, napokig gondolkod
tam, m egvegyem -e? Spórolt
pénzem beváltsam -e a divatos
lábbelire? V ajon m egéri-e az
árát? V ajon m egér-e 5.000 fo
rintot a kétségkívül m utatós, de
csak néhány centim éteres bőr
darabokból összevarrt nyári to 
pogó?
Ma m ár tudom , hogy nem éri
meg. N o, nem azért, m ert az em 
lített gondolatbeli vajúdás óta
eltelt egy évben annyival bölcsebb lettem , hogy ilyet felelőt
lenül kijelenthetnék.
Ism erik a m ondást: a puding
próbája az evés. A szandálé meg
a viselés - költöttem át a k ö z
m ondást, s engedtem a csábítás
nak. G ondolhatják, hogy nem a
bőrt rúgtam benne a grundon,
m ég csali nem is strandpapucs
nak használtam , sőt a szom széd
ék colos, 40-es lábú lányának
sem adtam kölcsön esti légyott
jára. Egyszóval óvtam.
M égis kitört a sarka. Ez a
szom orú valóság: elvált a talpá
tól. És így az enyém től is. H ordhatatlan. ' ‘Lehetetlen m egja-v
ítani” -m ondta a cipész. “N incs
m ihez
rögzíteni
a sarkat”
-folytatta a diagnózist. Szavait
m egerősítvén feltárta az egykori
csodadarab “lényegét” : a ke
m énypapírt, am ire a gyártók a
vékony m űanyag talpat és a sar
kat ragasztották. Ilyen dr ága pa
pírárut m ég soha nem vásá
rod am...
A körúti kirakatban idén is
tetszetős cipők, szandálok vonz
zák a szem eket, s a lábakat
5.000-15,000 forintért. Vajon
m elyik az igazi?
LA

Felkészülés:
első nap az (új) iskolában

HÍREK,
ESEM ÉNYEK

- Napközi? Tagozat? Könyvek? Létszám? Tanárok? - szám talan kér
* G yim óthi Géza, az o rsz á g 
désre kerestek- és kaptak- választ azok, akik részt vettek az Arany Já
gyűlés
alelnöke jú n iu s II-é n
nos Általános Iskola értekezletén, ahová a Gárdonyiból átjelentkező
O roszlányba látogatott . (A p o l
diákok szüleit várták.

Az igazgatónő elmondta, hogy az
oktatás minden területén megpró
bálnak eleget tenni a gyerekek és
szüleik kérésének, hogy szeptem
bertől, az “új” iskolában zökkenőmentesen kezdődhessen a tanítás.
Feltéve, hogy a Gárdonyira valóban
lakat kerül a ‘99-es tanév második
féléve előtt. Ez a népszavazás ered
ményétől függ. A népakarat kinyil
vánítása, június 27-e után derül ki,
hogy - bezárás esetén - pontosan
hány plusz tanulót kell elhelyezni az
Aranyban. Ettől függetlenül az átje
lentkezések megtörténtek a három
iskolába, s Csőre lmréne ismertette
a szülőkkel, hogy gyermekük me
lyik osztályban, milyen oktatási
rendszerben tanulhat tovább.
- Akik eddig tagozatos osztály
ba jártak, ezentúl is tanulhatják
emelt óraszámban választott tantár
gyukat - hangsúlyozta. Illetve, ha
eddig nem szakos osztályban tanult
a gyermek, a későbbiekben - ha sze
retné - lehetősége lesz az Aranyban
szakosodni (pl. számítástechnikára
vagy idegen nyelvre), ha szorgalmas
és bírja a terhelést.
Az iskolában arra is figyelnek,
hogy az alsósoknak ne kelljen “ván
dorolniuk”, tanóránként más termet
keresniük. A testnevelés és a techni

ka kivételével a délelőttöt egy te
remben töltik majd. Az egyik átje
lentkező
komplett
osztálynak
osztály- főnökétől sem kell megvál
nia. A másik teljes osztálynak is gárdonyis pedagógust választottak
osztályfőnökül. A 6-10 éveseknek a
napközi is biztosított, napi három
szori étkezéssel, az iskola melegítőkonyháján, ahol 500 gyermeket
tudnak ellátni.
A felsősök napközis tartózkodá
sa viszont csak kivételes esetekben
biztosított, az itt kialakult gyakorlat
szerint ebéd után otthon tanulnak a
diákok. A kötelező órák hallgatása
negyed kettőig tart, a választott tár
gyakról délutáni képzésben tudhat
nak meg többet.
Az 5-8. osztályosokat is igyekeztek
úgy elosztani, hogy a már megszo
kott tanterv szerint tanulhassanak
tovább. A magyart és a matematikát
a 7., 8. osztályban csoportbontásban
tanulják. A hármasosztályzatúnál
jobbak a továbbtanulásra készülve
kell, hogy magasabb szinten teljesít
senek, de van átjárhatóság a csopor
tok között. Ez a rendszer érvényes
lesz a gárdonyisokra is. Az év végi
bizonyítvány dönti el, hogy kit hová
sorolnak be.

gármesterrel tartott megbeszé
léséről a Krónikás június 20-i
számában olvashatnak)
*
* Az Oroszlányi Mirandolina Te
hetségkutató és Esztétikus Mozgá
sért Alapítvány gálaelőadása június
13-án 15 órakor kezdődik. A Műve
lődési központ színpadán 250-en
lépnek fel, gyermek- klasszikus- és
jazzbalett kategóriákban Vendég a
Gárdonyi Géza Általános Iskola és a
Bakfark Bálint Zeneiskola balett-ta
gozata lesz,
*
* A tardosi H egyen-völgyön fu
tóverseny 3900 m éteres távján
1. helyezett lett Erdős Ibolya,
K ostyál

Ágnes,

K orcsm áros

Kitti és N ém eth Tam ás, 2. pedig
V atta N ikolett és Licskó

C sa

ba.

*
* A győri Judo Diákolimpia orszá
gos döntőjén diák “C” korosztály
ban 1. lett Holló Zsolt és Szlezák
János.
*

Lovast Andrea * A szombathelyi diák “B” korosz
tályos versenyen Szigetvölgyi Bri
gitta 2. helyezést ért el.

SZOBROK II.
Mottó: “A m űvészet a kimondhatatlan tolmácsa”

(Goethe)
Szobrok:

Bronzba öntött, betonból készült, márványtalapzaton díszlő, vagy kőbe vájt
alkotások. Kifejeznek valamit. Érzéseket, gondolatokat közvetítenek. Töp
rengésre késztetnek. Korszakokat idéznek és jelenítenek meg. A művészet
emlékművei. Lépten, nyomon szegélyezik utunkat.
A város terein álló alkotások többségének talán minden vonása emlékeze
tünkbe ivódott már. S lehet, hogy van, amelyikről nem is tudjuk, hogy léte
zik.
Az oroszlányi szobrok felfedezésére hívjuk olvasóinkat, sorozatunkkal.
Az Oroszlány külterületén található
Bányászati Emlékhely 1979. au
gusztus 31-én nyílt meg. Két évvel
később múzeumi rangot nyert, majd
az Országos Műemléki Felügyelő
ség műemlék jellegűvé nyilvánítot
ta épületeit.
A múzeum bejáratát szobor
őrzi A "'Bányász” emlékeztet
Oroszlány múltjára, nem engedi el
feledni, hogy ez a 21 ezer főt szám
láló kis település a szénre épült. A
természet kincse alapozta meg fej

lődését, közel egy évszázaddal ez
előtt. Jelképezi azt a küzdelmes
munkát is, melyet lent a mélyben, a
föld gyomrában végeznek, ahol
összefolyik nappal és éjszaka. Em
lékeztet azokra is, akik életüket ad
ták a bányáért, családjuk és
embertársaik boldogulásáért.
A “Bányász”-t betonból alkotta
az oroszlányi Árvái János A szobor
korábban a XXIII. sz. bányaüzem
udvarán állt, 1988-ban került jelen
legi helyére.
k r ó n ik á s
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Tisztelt Intézményvezető, Vállalkozó!

Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de
Mára már szinte minden vállalkozásban, intézményben található
fénymásoló, azonban ezek az eszközök nagy példányszám elkészí
tésére nem minden esetben gazdaságosak.

a sz én b e fiz e té s és a p é n z tá r
fo ly a m a to s a n m ű k ö d ik .

A M O N TÁ ZS PRE SS Kft. PC-s digitális gyorsm ásolója bizto
sítja a gyorsaságon kívül a minőséget és 50 példány felett a ked
vező árat is.

A leállás időszakában a depóról a készlet erejéig a
kiszolgálást biztosítani tudjuk. A készletet megha
ladó mennyiségeket augusztus 9-től folyamatosan
adjuk ki.

Nyomdánk szükség esetén könyvkötészetében kész könyvként
is elkészíti anyagát.
Amennyiben áraink meggyőzték, kérjük keresse nyomdánkat, a
34/366-524, a 34/361-122/25-71, a 06-20-9-788-381 vagy a
06-30-9-1 1-545 telefonszámokon.
Természetesen „hagyományos” nyomdai szolgáltatásainkkal is
szívesen állunk rendelkezésükre.

Augusztus 1-éig továbbra is a szezon előtti
árainkkal állunk
Kedves Vevőink rendelkezésére.

A mielőbbi találkozás reményében köszönti Önt a

OROSZLÁNYI SZÉN
AZ OTTHON MELEGÉÉRT!

fflöRTft^S PRESS
NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
OROSZLÁNY, FELSŐTELEP
K Petőfi S. u. 20.
SKax: 34/366-524

Telephely: O roszlány, Szénosztályzó
Telefon: 34/361-122,

Áfás áraink:

vagy 360-122 központi hívószám
28-47, 26-78, 24-88-as m ellékek
Fax: 34/361-122, 25-67-es mellék.
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IPAROSODUNK
Oroszlány Város Önkormányzata az Ipari Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Minisztériumhoz benyújtott pályázata alapján
1997. szeptemberében nyerte el az Ipari Park címet. Ezt köve
tően, 1998. január 1-jén megalakult az Oroszlány Város Tér
ség- és Gazdaságfejlesztő Kht. A társaság feladatai közé
tartozik az Ipari Park menedzselése, a helyi középvállalkozók
összefogása és közreműködés a város gazdaságfejlesztési stra
tégiájának elkészítésében.
Az ügyvezetővel, Veilandics Bélával és a projekt menedzserrel,
Reidl Róberttel beszélgettünk arról, hol tart az iparosodás?
Veilandics Béla:
- Az Ipari Parkban idén több be
ruházó kezdi m eg tevékenysé
gét.
A Bebusch H ungária Kft., m elynek m ár van üzem e O rosz
lányban - egy 1600-2000 m 2-es
csarnokot kezd el építeni július
körül. A term elést jö v ő év első
negyedévében kívánják m eg
kezdeni, a jelenleginél 25-30 fő
vel nagyobb létszám m al.
Egy m ásik kft., m ely Tefal
edényekhez üvegtetőket gyárt,
m ár m egkapta az építési enge
délyt egy 1520 n r - e s csarnokra.
Ez a társaság 20 főt szeretne
foglalkoztam i, de term észetesen
később bővülő létszám ot tervez.
A H uni Lux Kft. (lám pateste
ket gy árt - a szerk.) 2000 n r -e s
csarnokot fog építeni. K ezdet
ben 35 főt alkalm az m ajd. 2000.
első negyedévében szeretnék
beindítani a term elést.
T árgyalásokat folytatunk egy
elektronikai alkaüészgyártással
foglalkozó m ultinacionális cég
gel is, mely környezeti hatásta
nulm ányt is végeztetett. Ez tu
dom ásunk szerint pozitív ered
m ényt hozott. V árhatóan egy
hónapon belül végleges választ
ad a betelepülési szándékkal
kapcsolatban. H a válasza kedve
ző lenne, ez kom oly fellendülést
jelen ten e a város életében, hi
szen m ár induláskor is több száz
m unkahelyet létesítene és ezt rö
videsen 1000 főre gyarapítaná.
T erveiben kb. 7000 n r - e s csar
nok építése szerepel.
A z Ipari Parkban több kisebb
cég is vásárolt területet. Velük

olyan előszerződések köttettek,
m ely szerint záros határidőn b e
lül nekik is m eg kell kezdeni a
beruházást.
- Ezt a szándékot próbálják-e

valamilyen
kedvezménnyel,
plusz lehelőséggel is erősíteni?

Veilandics Béla:
- A betelepülő cégeket adókedvezm ényekkel segítjük. A 25
főnél nagyobb létszám ú üzem et
létesítő bendiázónak nem kell
iparűzési adót fizetnie öt évig.
T erm észetesen, ha kim ondottan
nagy cégről van szó, az enged
m ény ennél nagyobb m értékű,
akár tíz év is lehet. A z építm ény
adónál és a kom m unális adónál
is teszünk engedm ényeket.

A polgárm ester m eghívására
O roszlányba látogatott a Parla
m ent kisgazda alelnöke.
Gyimóthy Géza kb. egy órás tár
gyalást folytatott dr. Sunyovszki
Károllyal. A találkozót a polgárm ester így értékelte:
- Nem volt konkrét célja a
m egbeszélésnek. A kölcsönös
együttm űködési szándék, a fo
lyam atos kapcsolattartási igény
kifejezése volt ez a találkozó.
A választások óta elég hoszszú idő telt el, s az elm últ nyolc

hónap történéseiről adtam tájé
koztatást az alelnöknek. P oliti
kusok beszélgetése - ha szabad
így nevezni - volt arról, hogy
ki-ki a m unkájában m ilyen sike
reket és kudarcokat él át.
A m egbeszélés után az
alelnök m egtekintette a h u lla
déklerakót, - m elynek építésé
ben a környezetvédelm i tám o
gatás m eggyorsításával - koráb
ban m aga is szerepet vállalt.

Lovast A .

Adósok(k)
Az önkormányzat a szociális bérlakások kezelésével megbízott
OTTO Rt.-vel közösen, április elején fizetési felszólítást küldött
ki (összesen 241-et) azoknak a családoknak, akiknek hátralé
kuk meghaladja a 40. 000 forintot.
é A zóta kilencen rendezték tel
je s tartozásukat, ebből három la
kást m eg is vásároltak.
é N yolcán fizettek be 20. 000
forint feletti hátralékot.
é H uszonhat lakó fizeti a hátra
lékát m egállapodás alapján k i
sebb részletekben, és további
részletfizetési kérelm eket nyúj
tottak be.
é H uszonkét lakónak az önkor
m ányzat felm ondta a bérleti
szerződést és nyolc lakó ellen

kezdem ényezett lakás-kiürítési
pert.
é) Egy család önként kiköltözött
az általa jo g cím nélkül használt
lakásból. Két, korábban kezde
m ényezett végrehajtás kapcsán
is kiköltöztek lakók.
Az intézkedés következtében
áprilisban és m ájusban jelen tő s
összegű lakbérhátralék került
befizetésre. (896.034.-, illetve
657.586 forint)

Reidl Róbert:
- A z infrastruktúra kiépítése is
jó ütem ben halad. E hhez tudni
kell, hogy zöldm ezős területek
infrastruktúrával való ellátása
rendkívül költségigényes és ezt
csak lépcsőzetesen lehet elérni.
Az önkorm ányzat eddig is rend
kívül sok pénzt költött a 42 hek
táros ipari területnek a k özm ű
vesítésére. A z egyik nagy lépcső
volt 1997., m ikor 40 m illió fo
rintot fordítottak
útépítésre,
szennyvízvezeték
kiépítésére.
Idén pedig az Ipari Park nagyon
kritikus kérdését, a villam osenergia-ellátást oldjuk meg. Si
került az ED A SZ-szal olyan
szerződést kötni, am ely segítsé
gével az Ipari Park 3,5 m egaw att
villam os energiát fog kapni, erre
szeptem ber 1-jei határidővel k ö 
telezettséget vállalt az ED ASZ.

KORSZERŰ TECHNIKA
A SZAKRENDELŐBEN
A S zakrendelő Intézetben n é tűhegynyi elváltozás is kim utat
hány napja új átvilágító rend

ható. L ényeges szem pont az is,

szerrel vizsgálják a betegeket. A

hogy a gépre szerelt optikai ka

korszerűsítés

elkerülhetetlen

m era az átvilágítás szünetében is

volt, m ert - m int azt dr. Máitics

képes visszajátszani az utolsó

István igazgató főorvos elm ond fel vételsort, így a kép a beteg to 
ta - az eddig használt röntgengép

nulm ányozható.

nem engedélyezte további üze

A z új szerkezet referenciam un

m eltetését.

kaként készült, így a Szakrende

A korszerű technikai eszközről

lő Intézetnek feleannyiba került,

szólva dr. Zimonyi Gabriella

m int am ennyiért az ország többi

röntgen

intézm énye vásárolhatja m ajd

szakfőorvos

hangsú

lyozta, hogy segítségével m ár a
Folytatás a 2. oldalon

vábbi sugárterhelése nélkül ta

elektronikája elavult, az A N TSZ

meg.

IPAROSODUNK

Vidékfejlesztés 2000
A Vidékfejlesztési és Földművelésügyi Minisztérium által m eghirde
tett SAPARD vidékfejlesztési pályázat első fordulója lezárult. Orosz
lány a városkörnyéki községekkel és a Vértes-hegység területén
található Fejér-megyei településekkel közösen, a Pro-Vértes A lapít
vány gesztorálásában vett részt a pályázaton. A m inisztérium hivata
los értesítése szerint a pályázat “A ” kategóriás minősítésben részesült.
Ez azt jelenti, hogy a térség első körben kapcsolódhat be a 2000. janu
árjától induló, az Európai Unió által finanszírozott vidékfejlesztési
programba.

részben a térségi kapcsolódásokat
mérték. A pályázat elbírálása azt
mutatja, hogy térségünk fejlesztésre
érdemes. Ugyanakkor egyfajta ér
zást három komolyabb pénzalap tékítéletet is jelent az állapotát ille
fogia segítem Magyarországon az tően, tehát van mit fejleszteni.
- Ahre fordítanák a támogatást?
elkövetkezendő években. Az egyik
- Ez sok mindentől függ: Fej
a SAPARD Ez tulajdonképpen a vi
dékfejlesztési alap, ahová kistérsé leszthetnénk az infrastruktúrát,
gek nyújthatnak be pályázatot. hatékonyabbá tehetnénk a mezőOroszlány Város Önkormányzata gazdasági termelést, elérhetőbbé
Fejér-megye és Komárom-Eszter- válnának különböző környezetbarát
gom megye településeinek összefo technológiák, szóba kerülhetnek új
gásával pályázott. Három kategó létesítmények, intézmények, de
riába sorolták ezeket a pályázatokat erősíthetnénk akár az idegenfor
A legelőnyösebb, az “A” kategória galm at is, beszélhetnénk kerékpár
-ide tartozunk nti is- pályázóival va út, vagy Vértessomlót Oroszlánnyal
lószínűleg rövid időn belül szerző összekötő út építéséről, tehát olyan
dést fognak kötni. Azt reméljük, dolgokról, amelyek elengedhetetle
hogy ennek révén ebbe a térségbe nül szükségesek a vidék fejlesztésé
jelentős, milliárdos nagyságrendű hez. Most következik a konkrét
tervkészítési szakasz.
támogatás juthat el.
- Milyen alapon kategorizáltak?
A lényeg az, hogy fejleszthe
- A térségeket a saját mutatóik, tünk, vannak olyan források, ame
gazdasági adataik alapján mérték lyekhez hozzájuthatunk és ami az
csatlakozást megkönnyíti.
fel. Az infrastruktúra, a csatorná EU
zottság, az intézményszám alapján, Hangsúlyozni szeretném, hogy a
de szerepelt a kérdések között olyan források nem egy-egy településre
is, hogy mennyi a 3-5 hektár közötti vagy megyére, hanem régióra vo
termőterületek száma és hasonlók. natkoznak
Tehát a térségeket próbálták valami
A térség együttműködése, közös
lyen skálán elhelyezni, részben a sa akaratnyilvánítása kell a további
ját belső fejlődésük törvényeit és az eredményes pályázatokhoz és mun
önfejlődés erősségét mérték fel, kához.

Bővebb tájékoztatásért dr. Sutiyovszki Károly polgármesterhez
fordultunk.
- Az Európai Unióhoz való csatlako

Folytatás az 1. oldalról

Hálózatfejlesztési hozzájárulás
címén az önkormányzatnak 122
millió forintot kell az F D kS Z nak fizetni, de nem egy összeg
ben, hanem három év alatt. Tehát
azoknak a termelő üzemeknek,
melyek be fognak települni az
Ipari Parkba, a szükséges villa
mos energia rendelkezésükre áll
majd.
A közeljövő feladata lesz a
K olom an Handler út folytatása
ként 370 m szilárd burkolatú út
építése, ami 29 millió forintba fog
kerülni. Ezenkívül 1999. második
felében a Kht.-nak el kell készíte
nie a kivitelezési terveket 600 m
szennyvízcsatorna és 1260 folyó
méter ivóvízcsatom a kiépítésére.
A tervek között szerepel az is,
hogy a Vért anyagellátó részén
levő mintegy 40 hektáros terület
nek az Ipari Park I.-es üteméhez
való
csatlakozását kezdem é
nyezzük a Gazdasági Minisztéri
umnál Ez azt jelenti, hogy ez a te
rület is Ipari Park címet fog kapni,
ami nagyon sok előnnyel já r a le
települő cégek részére.

Veilandics Béla:
- Ebből is látszik, hogy nem
merev szempont, hogy csak az
Ipari Parkba települjenek cégek veszi át a szót.
Fontos szót ejteni például a
G épjavítóK ft.-ről. Új tulajdonosa
van, aki megkezdte egy közel
4000 ítf-e s csarnok építését,
amely új m unkahelyeket is jelent
het.
A közelm últ másik említésre
méltó eseménye: a várgesztesi
pékség vásárolt területet Orosz
lányban.
Tulajdonosai
1000

m '-e s üzemcsarnok létesítésére
adtak be építési engedélyt. Ez
30-35 főt foglalkoztató üzem lesz.
M eg kell em líteni még a Bán W er
Text-et, amely a volt Korányi úti
rendelőt vásárolta meg, - egyéb
ként az Ipari Parkban is van terü
lete Ebben az ingatlanban, kb.
1000 m '-en kíván varrodát létesí
tem, mely 50 főnek jelentene
m unkahelyet induláskor.
- A letelepülő cégek a foglal

koztatást vajon oroszlányi mun
kaerővel meg tudják oldani?
Gondolok itt a szakmai képzett
ségre.
- Természetesen. Minden ér
deklődőnek elmondjuk, hogy
Oroszlányban rengeteg munkaerő
van Elsősorban lehet építeni
azokra, akik m ost még naponta
ingáznak, eljárnak a városból dol
gozni. Ez több m int 2000 fő. Gon
dolni kell azokra, akik ezután
kerülnek ki az iskolából, fiatal pá
lyakezdők. Szám ukra jóval keve
sebb m unkalehetőség adódik a
városban, m int korábban, hiszen a
Vért-nél több száz munkahely
megszűnt.
Ezenkívül m unka
erő-fedezetet jelenthet az az 1400
fő, akik jelenleg is munkanélküli
ek. S sajnos meg kell említem
azokat is, akik jelenleg még ren
delkeznek munkahellyel, de elbo
csátásuk várható a közeljövőben
A képzettséget tekintve, nem hi
szem, hogy ez problém át jelente
ne. Hiszen a szakközépiskolában
eddig is m egszerezhették a szük
séges ism ereteket az emberek és
ez véleményem szerint a jövőben
sem lesz másként. Sőt, nagyon ru
galmas a középiskola és ha kell, új
szakterületekre is indít képzést.

Lovast Andrea

MILLENNIUM
Alig több mint fél év múlva belépünk abba az évbe, melyet so
kan vízválasztónak tartanak az emberiség történetében. Szá
mos jóslat hangzott már el, többségük a végítélet, az
apokalipszis jegyében. Hogy milyen is lesz 2000., az a jövő titka.
Az viszont tény, hogy nekünk, magyaroknak dupla jelentőségű
az évezred utolsó esztendeje. Államalapításunk 1000. évfordu
lóját ünnepelhetjük.
Oroszlány vajon készül-e a Millenniumra? - Megkérdeztük a
város elöljáróját, dr. Sunyovszki Károly polgármestert.
- A város a “M ajki N yár” ren
dezvénysorozattal készül a M il
lennium ra. Az im m ár hagyo
m ányos énekes m esterkurzust és
K RÓN IK ÁS 2

- A Rákóczi S zövetség is jelezte,
hogy em lékezetessé szeretné
tenni a 2000. évet, em lékpark lé
tesítésével. T ám ogatunk m inden
ehhez hasonló kezdem ényezést,
köztéri szobor vagy em lékhely
felállítását, de persze ehhez tes
tületi döntés és a helykiválasz
tásnál egyetértés szükséges.
- E zenkívül a K atolikus Egyházközösség
szándékáról is tudunk.
az azt záró O peragálát az állam Un.
Szentföldi
díszlet felállítá
alapítás 1000. évfordulójának
sát
tervezik.
Szívesen
tám ogat
jegyében kívánjuk m egrendez
ju
k
az
ötletet,
különösen,
h a ez
ni.

idegenforgalm i vonzerőt is j e 
lentene a városnak.

A díszletről Kutschi András plé
bános egyelőre annyit mondott,
hogy a tervek szerint Majkon, az
angolparkban állítanák fel , s
négy hónapon át lenne megte
kinthető. Véleménye szerint ez
nagy szerepel játszhatna a turiz
mus fellendítésében.
A plébános a részletekről ké
sőbb, a hollandiai "m inta" meg
tekintése
után
tájékoztatja
lapunkat.

Kukorica Jancsi
és szép Iluska
Majkon
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is világhírű operaénekese
ket és tanítványokat fogad a
M ajki
M űem lékegyüttes.
A
N em zetközi É nekes M esterkur
zus ünnepélyes m egnyitója jú li
us 5-én, este hat órakor lesz a
Lengyel Jó z sef G im názium és
Szakközépiskola díszterm ében.
A két hét m úlva kezdődő kur
zusra 100 jelentkező közül - fi
gyelem be véve az előzetes
m eghallgatásokat - 80 fő részvé
telét biztosítja a M ajk M űem 
lékegyüttesért A lapítvány.
Sikeres pályázatoknak köszön
hetően színvonalas kiegészítő
rendezvényekkel
igyekeznek
m inél több látogatót M ajkra in
vitálni. N agy érdeklődésre tart
hat szám ot K acsóh Pongrác
János vitéz cím ű három felvonásos daljátékának júliu s 10.-i elő
adása, valam int a jú liu s 17.-i,
hagyom ányos Operagála.
A vendégm űvészek vállalták,
hogy a környező m űem léktem p
lom okban - V árgesztesen, V ér
teskozm án, G ánton, C sákváronis
közrem űködnek
egy-egy
hangversenyen.

Már Erdélyben is...

HÍREK,
ESEMÉNYEK

A felvidéki és kárpátaljai Rá re, alelnök M olnár János, tanár,
A Bakfark Bálint Zeneiskola
évadzáró rendezvényén 360 ta

kóczi Szövetségek m egalakulá

B ihar

sa után az O roszlányi S zervezet

gazdasági

kezdem ényező

G yöngyvér, iskolaigazgató D ió nuló adott hangversenyt. A z ü n 
nepségen került sor az em 
szögről.
léklapok átadására is. K ondor
Ö röm et éreztünk, am ikor az F erenc igazgató a színpadon
alapító tagok között ott láttuk azt gratulált a vonós-, fafúvós-, réz
a három középiskolás diákot is, fúvós-, zongora- és ütőtanszak
akik résztvevői és nyertesei v o l legjobbjainak. A z ünnepségen
tak a városunkban két hónappal elhangzottak a balett, illetve a
m o d em táncszakon legkiválób
ezelőtt rendezett történelm i v e
ban teljesítő tanulók nevei is.
télkedőnek.
***
Bízunk abban, hogy az alapí

és

szervező

m unkájának kösöznhetően jú n i
us 5-én elsőként hívta m agát
életre

E rdélyben

Székelyhíd,

D iószög, és B ihar települések
értelm iségének összefogásával a
Rákóczi S zövetség helyi szerve
zete 19 fővel. A z alakuló ülésen
részt vett szervezetünk delegáci
ója is, N agy E lem ér A ttila elnök

község

polgárm estere,

felelős

Borbát

vezetésével és m egyei szerveze tó tagok szervező m unkája során
tünk vezetője Szalontay C saba

a helyi csoport tagjainak szám a

úr is, aki az adm inisztratív teen  növekedni fog és a székelyhídi
dőkről és a szövetség alapsza zászlóbontást követően szapo
bályzatáról

tájékoztatót rodni fognak a szövetség szerve

adott

zetei

barátainknak.
A je le s esem ény alkalm ából

Erdély

városaiban

és

falvaiban.

a szervezet m egválasztotta tiszt
ségviselőit. E lnökük H olczm ann

Rákóczi Szövetség

Barna, S zékelyhíd polgárm este-

O roszlányi Szervezete

SZOBROK III.
Mottó: “A művészet a kimondhatatlan tolmácsa”

T íz év óta hagyom ány, hogy a
G árdonyi G éza Á ltalános Iskola
és a Bakfark B álint Z eneiskola
balett-tagozatosai nagyszabású
gálával zárják az évet. Június
13-án 250-en léptek színpadra.
A szereplők gyermek-, klasszi
kus - és jazzbalett - kategóriák
ban m utatkoztak be. A fellépők
m egduplázták
az
előadást,
ugyanis az M K K színháztenne
kicsinek bizonyult a rokonok, is
m erősök fogadására. Ezért a
gyerekek repertoárjukból ízelí
tőt adtak 15 és 18 órakor is.

(G oethe)
♦* *

Szobrok:
Bronzba öntött, betonból készült, márvány talapzaton díszlő, vagy
kőbe vájt alkotások. Nagyságukban, megjelenésükben oly különbö
zőek. M égis egységet sugallnak. Kifejeznek valamit. Érzésekéi,
gondolatokat közvetítenek. Töprengésre késztetnek. Korszakokat
idéznek és jelenítenek meg. Irányzatokat tükröznek. Fenségesek és
D ürgőné Csáky M áriáról több
durva kidolgozásúak: egyaránt a művészet emlékművei. M onumen
ször írtunk az elm últ hetekben. tumok. Lépten, nyomon szegélyezik utunkat.

Mikor az álmok
valóra válnak

A táncpedagógus 10 éve tanít
O roszlányban. A N ívódíjjal ki
tüntetett oktató pályafutását si
keres fellépések, szám os 1. díj
jellem zi. T anítványai szeretik a
táncot, lelkesen járn ak a p róbák
ra és örülnek a színpadi szerep
lési lehetőségeknek.
E gyikőjük, a tíz éves Bara
bás M arianna felvételt ny ert a
budapesti T áncm űvészeti Főis
kolára. O a m ásodik D ürgőné
Csáky M ária tanítványai közül,
aki ilyen eredm énnyel büszkél
kedhet. M ariannt az iskola há
rom lépcsős felvételi vizsgáján
90 gyerm ek közül választották
ki. A jelentkezők közül összesen
11 lány nyert felvételt az
1999/2000-es tanévre.

Rendhagyó m ódon fotó nélküli
ism eretterjesztésre
vállalkoz
tunk a sorozat 3. részében. A
“Leány korsóval”-t ugyanis
nem sikerült lencsevégre kapni
ott, ahol szerettük volna. U gyan
is a bronzalkotásnak csak hűlt
helye van a F iú st Sándor úti, 14.
sz. ház előtt. A Lux A lice k észí
tette szobor a V G RT. telephe
lyén porosodik.
M ég tavaly n yáron történt, hogy
figyelm es lakók felhívták a fi
gyelm et arra, hogy a szobor - ki
tudja, ki “m unkája" eredm énye
ként - nem áll egészen stabilan a
helyén. Lehet, hogy az elszállí
tással az utolsó pillanatban aka
dályozták m eg a köztéri kincs
eltulajdonítását.

A zóta a szoborlány ugyanabban
a pózban ül, ugyanazzal a kecses
m ozdulattal tartja kezében a kor
sót, m int eddig 40 éven át a F iúst
S ándor úton. Csak azt sajnálhat
ja , hogy nőiességében, m űvé
szeti értékeiben kevesen gyö
nyörködhetnek.
M indössze azok, akik néhanap
já n rányitják a raktárajtót
H artm ann M átyás park- és köztisztasági részlegvezető bízik
abban, hogy egy hónapon belül a
H ivatallal közösen m egtalálják a
lopásbiztos rögzítéstechnikát, s
a szobrot visszaszállíthatják ere
deti helyére.

A z A rany János Á ltalános Iskola
h álo m tanulója: Jedlicska Z ol
tán,
K örm endy
G ábor
és
K öitvélyesi A ndrea bejutott az

Országos Hadtörténeti Vetél
kedő döntőjébe, m elyet jú n iu s
23-án rendeznek D ebrecenben.
Sj« ifc +
A Jó z se f A ttila Á ltalános Iskola

Mesegálát rendezett az M K K
színháztennében. A színjátszó
szakkörösök, valam int az 1., 2.
és 7. A .-sok négy zenés já ték o t
m utattak be.
***
C sornai Erika, Csornai Á dám ,
K orcsm áros Kitti és Kostyál
Á gnes a Triatlon Diákolimpia
m egyei döntőjén továbbjutottak
az országos versenyre.

L.A.
KRÓNIKÁS .1

Az oroszlányi sportegyesületek 1999. évi eddigi eredményei

FOTÓ • PAPÍR- JÁTÉK

E K E I) MENY
NB. II 6. h.
OB felnőtt két 1. h., három 3. h.

SPORT ÁG
K osárlabda
Karate
Búvárúszás
Labdarúgás
Teke
Ö kölvívás
Judo

O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 78, B 3 6 3 -2 4 8

Felnőtt 5. h . Ifi. 12. h„ Serdülő 3. li, K ölyök 2. h.
NB. III. 2. li.
D iákolim pia k ét 3 h
EB két 7. li.. D iákolim pia llj. 3-5. Ii.. Serdülő két 1 h..
egy 3-5-7. h., D iák 2-3-5, h.

r

O R K A Búvárúszás
V ulkán kajakpóló
Vert kajak-kenu
OB l. li. egy 3 - h. 6 - li. 10. li., csapat 4. Ív
ORTRl
D iákolim pia OD öt 1. tv. egy 2. h., egy 3. h., két 5. h.
O V SE
OB két 1. Iv. két 2. h. (Serdülő OB. jú liu s 12.)
A tlétika
év végi értékelés
Spm dler Autósport
Tcm iészctjáró
Lovassport
Eölvös L. M. Köz.isk. Nincs adat
Diákolimpia OD 17. h.
Lengyel J. Ginül,
D iákolimpia OD 9. h.. Területi 3. h.. Megyei: liárom 1. h.,
Súgván E. Á. Isk.
egy 2. li., hét 3. h.
Diákolim pia m egyei: két 1. h., liárom 2. h., egy 3. h.
Gárdonyi G. Á. Isk.
D iákolim pia m egyei: öt 1. Ív, liárom 2. h..liárom 3. li.
József Á. A. Isk.
D iákolim pia m egyei: két 1. h., egy 2. h.. egy 3. h.
Arany J Á. Isk.
K isegítő iskolák versenye m egyei AH egyéni 2. h , csapat 5. h .
5. Sz. Ált. Isk

A
,
MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA EGfSZ ÉVBEN VARJA A
GÉPJÁRMŰ VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ HALLGATÓIT.
intormacicert nívja a üö-JB“^-45i>4-©**u-as
telefonszámot!
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lehetőségek
méretválasztékok
A FILMKIDOLGOZÁSBAN!

10X 15-ös
s o ro z a t
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J

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfiliu.
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JflNlDS SüfMIVÁN
HAVA

Felelős szerkesztő:
Molnár Ferenc

Római katolikus

értesíti Kedves Vevőit, hogy
1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítómüvet karbantartási munkálatok miatt nem
üzemelteti.
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Tisztelt Intézményvezető, Vállalkozó!

Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de

M ára m a r szin te m in d e n v á lla lk o zá sb an , in té z m én y b e n találh ató fé n y m á 

a szén b efizetés és a p é n z tá r
fo ly a m a to s a n m ű k ö d ik .

so ló , azonban e ze k az e sz k ö z ö k n agy példányszám e lk é sz íté sé re n em m in 
den ese tb e n g azd aság o sak .

A MONTÁZS PRESS Kft. PC-s digitális gyorsmásolója viszont bizto
sítja a gyorsaságon kívül a minőségei és 50 példány felett a kedvező ára!
is.

A leállás időszakában a depóról a készlet erejéig a
kiszolgálást biztosítani tudjuk. A készletet megha
ladó mennyiségeket augusztus 9-től folyamatosan
adjuk ki.

N y o m d á n k szü k ség e se té n k ö n y v k ö té sz e té b en kész. k ö n y v k é n t is e lk é szili anyagát.
A m en n y ib en

Augusztus 1-éig továbbra is a szezon előtti
árainkkal állunk
Kedves Vevőink rendelkezésére.

OROSZLÁNYI SZÉN
AZ OTTHON MELEGÉÉRT!
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A nyári napfordu1»
ünnepe, a szertartásos
tűzgyújtás és tüzugjas
• évik teles napja.
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Elmúltak a diákévek
Legtöbben a szakközépiskolát választják
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M i lesz az egykori A dy-m ozi sorsa?
Hogyan lesz 100 Ft-ból négy év alatt közel
négymillió?
A képviselő-testület nyári szü
net előtti utolsó ülésén az egyik leg
fontosabb kérdés az egykori Ady
mozi épületének sorsa volt. Az in
gatlant a hozzá tartozó területtel
1995-ben a Magyar Technikai Mú
zeum Alapítvány vásárolta meg,
mindössze száz forintért. Akkor “jól
jött”, hogy a gazdátlanul álló épüle
tet hasznosítják, egy olyan múzeu
mot költöztetnek falai közé, mely
Magyarországon egyedülálló. Az
óta viszont kiderült, hogy az Alapít
vány nem tudja elképzelései szerint
működtetni a múzeumot, ugyanis
zöld területet nem értékesíthet az
önkormányzat, ezért az adás-vétel
ellen a Közigazgatási Hivatal törvé
nyességi észrevételt tett. Az ügyész
ség kötelezte a szerződő feleket a
törvényes állapot visszaállítására.
Dr. Sunyovszki Károly a tárgyalás
során olyan ajánlatot tett az Alapít
ványnak, hogy a tulajdonjogtól füg
getlenül a közterületet ingyenes
közterület-használattal továbbra is
igénybe vehetik. Ennek ellenére az
Alapítvány úgy döntött, hogy bezár
ja a múzeumot és értékesíti az épü
letet. Felkínálta az önkormány
zatnak azt a lehetőséget, hogy ked
vezményes áron visszavásárolhatja
az ingatlant és a parkot. Az Alapít
vány faxon küldött levelében arra
hivatkozik, hogy az épület felújítá
sára 7.600.000 Ft-ot költöttek, ezért,
a terhek 50-50%-os megosztását ja
vasolja, mivel szerinte az önkor
mányzat hibás abban, hogy eladott
egy forgalomképtelen ingatlant. Ez
azt jelenti, hogy az önkormányzat
3.800.00 Ft-ért visszavásárolhatná
az épületet, amit korábban 100
Ft-ért értékesített. A polgármester
válaszlevelében
visszautasította,
hogy a múzeum bezárásának ürü
gyeként az önkormányzat bármiféle
lépését, illetve a szerződés részleges
semmisségét hozzák fel. Emlékez
tetett arra is, hogy korábban az önkormányzat felvetette együttmű
ködési szándékát a Hunyadi u felöli
homlokzat városképbe illő kialakí
tásának támogatására, de a szemé
lyes találkozó helyett a válasz
mindössze egy fax volt. Mindemel
lett, mivel ingyen jutott az Alapít
vány az ingatlanhoz, a vételár

visszatérítésére vonatkozó igénye is
alaptalan - írja a polgármester
A kérdésről hosszan tárgyaltak
a képviselők, de döntés nem szüle
tett. Hogy végül is visszavásárolja-e, - és ha igen, mennyiért9-, az
önkormányzat az épületet, erről a
pénzügyi bizottság egyeztetése
után, június 28-ig döntenek.
A közoktatási pályázatokról
szóló határozati javaslatot elfogad
ták a képviselők.
Az Oktatási Minisztérium köz
leménye szerint a helyi önkormány
zatok közoktatási szakértők és
pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéhez központi elői
rányzatból 1.229.400.OOO.-Ft öszszeget pályázhatnak meg.
A testület a következő felada
tokra kíván pályázni:
- Oroszlány város közoktatási
intézményeiben az összehangolt
minőségbiztosítási, mérési értékelé
si rendszer kialakítása, fejlesztése.
- Intézményi szerkezeti, szerve
zeti korszeiűsítést megelőző intéz
ményrendszeri átvilágítás.
- Pedagógiai, nevelési progra
mok nyomon követése, felülvizsgá
lata, módosítása.
- Iskolai könyvtárak gyűjtőköri
szabályzatáról szakvélemény készí
tése.
- Tantárgyi szakértő közoktatási
intézményi igénybevétele.
A testület egyetért azzal is,
hogy a városban működő két közép
iskola pályázatot nyújtson be a Komárom-Esztergom megyei Szak
képzési Bizottság felhívására.
Az Eötvös Loránd Műszaki Kö
zépiskola tervezett fejlesztése az
automatika tanításához szükséges
pneumatika labor további korszerű
sítését segítené.
A Lengyel József Gimnázium
és Szakközépiskola a számítástech
nika szoftverüzemeltető és a számí
tógép-kezelő szakképzés tárgyi
feltételeit kívánja javítani.
Két rendeletet is módosítottak
június 22-én. Az egyik a költségve
tésről, a másik a közbeszerzési eljá
rás
kérdéseiről
szólt,
majd
kérdések, interpellációk következ
tek.

Míg az országos statisztika sze
rint háromezerrel csökkent az álta
lános iskolákból ballagok száma,
addig Oroszlányban az elmúlt évi
nél 18-al többen, 224-en búcsúztak
iskolájuktól az elmúlt hét végén.
A József Attila Általános Isko
lából 55-en ballagtak. Közülük
11-en gimnáziumban, 25-en szakközépiskolában, 19-en szakmun
kásképzőben folytatják tanulmá
nyaikat. Hagyomány, hogy a balla
gási ünnepségen veszik át jutalmu
kat a legszorgalmasabb tanulók.
Ebbe az iskolába két olyan diák járt,
aki a nyolc év alatt végig kitűnő
eredménnyel zárt. Bakonyi Lucia és
Marosi Bálint, a város “Jó tanuló, jó
sportoló” címmel kitüntetett diákjai
is elismerésben részesültek.
Az Arany János Általános Is
kolában is két végzős tanulónak
gratuláltak kitűnő eredményeiért,
egy nyolcadikos diáknak pedigjavítóvizsgát kell tennie augusztusban.
Az intézmény 59 ballagó diákja kö
zül 13-an a gimnáziumot, 25-en a
szakközépiskolát, és 21-en a szak
inunkásképzőt vál asztották.
A Ságvári Endre Általános Is
kolában négy végzős diák kénysze

rül pótvizsgára a 68 ballagó közül
Ennek ellenére a gimnáziumi to
vábbtanulási arány - a 18 diákkalebben az iskolában a legmagasabb.
Szakközépiskolába 27-en, szak
munkásképzőbe pedig 23-an nyer
tek felvételt. Az iskola öt olyan
tanulóra lehet büszke, akiknek bizo
nyítványába minden tanév végén
csak jeles szerepelt.
A Gárdonyi Géza Általános
Iskolából ballagtak a legkeveseb
ben. 42 diák fejezte be itt tanulmá
nyait. A gimnáziumi továbbtanulási
arány megközelíti a Ságvári Endre

Általános
Iskoláét:
11-en
választották ezt az iskolatípust. 7-en
technikumba. 17-en szakközépisko
lába, 7-en szakmunkásképzőbe je
lentkeztek. Kiváló tanulmányi
eredményükért, sporttevékenységü
kért, kiemelkedő szorgalmukért és
közösségi munkájukért 12 ballagó
kapott könyvjutalmat. Az elismeré
seket Kiss Györgyné igazgató adta
át - ebben az iskolában talán utoljá
ra. (Az iskola további sorsáról a jú
nius 27-i népszavazás dönt.)
***

Az 5. Sz. Általános Iskolából
21 diák és két olyan kömlődi tanuló
ballagott, akik heti tíz órás korrepe
táláson vettek részt Oroszlányban.
Iván Lászlóné igazgatónő nagy
eredménynek tartja, hogy intézmé
nyükben, - ahol tanulási - és maga
tartászavarokkal küzdő gyerme
kekkel foglalkoznak-, idén ennyien
elvégezték a 8. osztályt. Az is szép
siker - mondta, hogy a 23 ballagó
közül 20-an folytatják tanulmányai
kat az iskola 9. évfolyamán. Ketten
a helyi szakközépiskola 9. évfo
lyamára iratkoztak be. egy fiatal pe
dig munkába áll.
- Lehet, hogy ezeknek a gyere
kek az életben csak egy ballagásban
lehet részük, hiszen a tankötelezett
ségikor elérése után nem mindenki
tanul tovább. Ezért úgy gondoltuk,
emlékezetessé tesszük számukra ezt
az alkalmat. Ezért is választottam a
hivatalos, hagyományos ünnepi be
széd helyett a közvetlenebb formát:
mindenkitől név szerint köszöntem
el, kiemelve a gyerekek olyan tulaj
donságait, amelyekre büszkék le
hetnek, s felidéztem olyan hely
zeteket, eseményeket, melyek ve
lünk, közösen történtek - magyaráz
ta az igazgatónő.
L.A.

A sportvagyonról
A városi sportvagyon további m űködtetésének m egvitatása is sze
repelt a képviselő-testület keddi ülésének napirendjei között, de a
polgárm ester jav aslatára ezt a kérdést elnapolták az augusztusi
ülésre. A döntés oka, hogy - bár az O BSK sporttelep hasznosítására
m egkötött szerződés jú n iu s 30-án lejár-, az üzem eltetés feltételeit,
(sportszervezeti kérdések, a sporttelep fűtése) m ég nem sikerült
tisztázni. V árhatóan jú liu sb an ezek a kérdések rendeződnek.

Orosz rtr/Gr/javasolta, hogy az
önkormányzat minél előbb kezdje
meg a Rákóczi úti házak falán lévő
sgrafíttók restaurálását, ugyanis
azok állaga a nagy esőzések követ
keztében erősen romlott. A kérés
teljesítése több mint 2 millió forint
ba kerülne, s a szoros költségvetési

helyzet erre jelenleg nem biztosít
keretet - válaszolta a polgármester.
Jugo i’/c.v József a) átszóterek ál lapotára hívta fel a figyelmet. (Erről
a témáról bővebben a Krónikás jú
nius 13-i számában írtunk.)
Zárt ülésen döntöttek - az egyet
len pályázó-, I')r. Jucii Krzsóbei al
jegyzőjegyzői kinevezéséről.

Szerkesztőségünk az alábbi olvasói levelet kapta. E zt és a rá adott
polgárm esteri válasz olvashatják.

A szomszéd rétje...
avagy itt a telek, hol a telek?
Az utóbbi öt évben három kü
lönféle helyre kellett áttelepíteni
vállalkozásomat. Hol az új 5. Sz.
Általános Iskola miatt költöztünk,
hol a német tulajdonú Bebusch
Hungária Kft.-nek kellett a hely.
Türelemmel, megértéssel fo
gadtam az önkormányzat kéréseit.
Végül az Ipari Park területén kap
tam lehetőséget. Igaz, a villamos há
lózat lassú építése miatt tervezni,
építkezni még idáig nem lehetett.
Örömmel értesültem az OTTO
Rt. szándékáról, hogy a régi kerté
szetet eladják. Jeleztem vételi szán
dékomat, meg is állapodtunk az
árban, írásban elkészült a szerződés.
Vártam az aláírást. Ekkor nagy
meglepetés ért. Bende úr, az OTTO
Rt. Helyi igazgatója közölte velem,
hogy a területet az önkormányzat
kívánja megvásárolni.
Önkormányzati embereknél ér
deklődtem az ügyről, kiderült, ők
nem tudnak a dologról. Közben a
polgármester úr megkötötte a szük
séges szerződéseket, egy várgesz
tes! vállalkozó pénzével a város
megvásárolta a területet, s május
elején ugyanez a vállalkozó már
dolgozni kezdett, átadták neki a tel
ket. Személyes megbeszélést kezde
ményeztem még áprilisban a
polgármesterrel. A találkozón arra
szerettem volna választ kapni, hogy
miért „előzött” ilyen erőszakosan,
szabálytalanul a vásárlásnál. Vá
laszként csak azt emelte ki, hogy ez
kb. 30 munkahelyet fog jelenteni a
városnak. Azt is megígérte ugyan
ekkor, hogy az ügy még nem ért vé
get, nemsokára újra találkozunk.
Azóta sem keresett.
Oroszlányi vagyok. Az én vál
lalkozásom is 12 embernek ad mun
kát. Tudomásom szerint a Kolcsár
pékség gesztesi és somlói munka
erővel dolgozik, tehát ez nem jelent

igazi oroszlányi munkahelyeket. Én
10 éve ide fizetem a helyi adót. Ed
dig is fizettem, különösebb ellen
szolgáltatás nélkül, sőt eddig is
nekem kellett tűrni a különféle köl
tözések következményeit
Miért kellett a polgármesternek
hatalmi helyzetét kihasználva más
nak átjátszani az ingatlant9 Miért
kell mindig a helyi vállalkozásokat
háttérbe szorítani? Azért, mert ők
már úgyis itt vannak, megszokták?
Miért nem vette meg Kolcsár úr
önállóan a területet az OTTO
Rt.-tői? Az önkormányzat vagyon
rendeletét miért „lépte át” a polgármester úr? Miért nem liciten
értékesítették a területet? Miért nem
szólt erre semmit a pénzügyi bizott
ság? A testület is elintézte mindezt
egy
balul
sikerült
ejnyebejnyével... Mindez kinek az érde
keit szolgálja?
A helyi televízió is foglalkozott
az üggyel. Az adást követően kap
tam egy levelet a polgármester úr
tól, melyben közli, hogy amenynyiben nem kívánom vállalkozáso
mat a városban működtetni, mond
jak le az ipari parki területről.
A levél címzését látva először
arra gondoltam, újabb megbeszélés
re kapok lehetőséget, hiszen jelez
tem azt is, hogy a kertészetet is
szerettem volna tovább üzemeltetni
- azóta megszüntették, az üveghá
zakat, egyebeket elhordták.
Polgármester úr levele egy kissé
meglepett. Lehet, hogy olyasmit kö
vettem el, amit Oroszlányon nem
szeretnek: nemcsak hogy nem vet
tem tudomásul háttérbe szorításo
mat, hanem még nyilvánosan szóvá
is tettem mindezt. Mint ahogy most
is. Kíváncsian várom, mi lesz a kö
vetkező retorzió. .
Kiss Csaba

A válasz
A Kolcsár pékség 1998 év vé
gén jelezte, hogy szívesen települne
Oroszlányba, amennyiben erre lehe
tőség van.
Saj nos próbálkozásaink ellenére
sem sikerült megfelelő telephelyet
találnunk. Kolcsár úr többszöri
egyeztetést követően 1999. április
15-én bejelentette, hogy gépei és be
rendezései megérkeztek Németor
szágból, nem tud tovább várni, települ Tatabányára.
Ezen a tárgyaláson merült fel,
utolsó lehetőségként, hogy eladó az
OTTO Rt. kertészete. Azonnal ke
restük a cég igazgatóját, aki elmond
ta, hogy a telephelyre van egy
érdeklődő, de még nem zárult le an
nak értékesítési folyamata.
Az ingatlan megtekintését köve
tően Kolcsár úr vételi ajánlatot tett,
melyet az OTTO Rt. - ez az ajánlati
ár, mint utólag kiderült, jelentősen
meghaladta a korábbi, más cég által
tett ajánlatot -elfogadott.
A megosztási vázrajzból kide
rült, hogy a kérdéses telek ingat
lan-nyilvántartási
rendezése
szükséges, és célszerű ajellegüknél
fogva forgalomképtelen, de a Vá
rosgazdálkodási Vállalat átalakulá
sa során cégtulajdonba került
patakmeder, illetve tó önkormány
zati tulajdonba vétele, és a terület
használati jellegének rendezése is.
Kolcsár úr az ingatlan-nyilván
tartás rendezetlensége miatt garan
ciát keresve kérte, hogy a telek
eladásáért álljon helyt az önkor
mányzat is, és ez célszerűnek lát
szott a már említett (részbeni)
önkormányzati
tulajdonszerzés
szándéka miatt is
E megoldásnak különösebb hát
rányát nem éreztem, mert az önkor
mányzat illetékmentesen szerezhet
tulajdont, Kolcsár úr az OTTO Rt.
és az önkormányzat által megkötött
adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg - az önkormányzat és a
közötte megkötött adásvételi elő
szerződés szerint - a teljes vételárat
kifizette, így az önkormányzat költ
ségvetése kiadási-bevételi egyenle
gét, illetve szabad vagy más célú
előirányzatait érintő pénzügyi telje
sítés nem volt.
Az meg sem fordult a fejemben,
hogy ezért bárki megróna, örültem.

hogy végre sikerült eredményt fel
mutatni, építkezést és fejlesztést az
eddigi ígérgetések helyett.
Határozottan állítom, hogy
azonnali döntés hiányában a beru
házás elment volna. Ha hatáskör túl
lépést, tisztázatlanságot éreztem
volna, akkor az egyébként rendsze
rint egy hét múlva összeülő pénz
ügyi bizottság egyetértését azonnal
beszerzem. Nem tudom elképzelni,
hogy ne értettek volna egyet velem
és a város fejlődését ne igényelték
volna
Egyébként, ha „le akartam vol
na játszani” az ügyet, akkor minden
további nélkül megvásárolhatta vol
na az önkormányzat és a Kolcsár
Pékség közösen a telket, és később
ugyanezt a helyzetet telekmegosz
tással (közös tulajdon megszünteté
se) elérhettük volna.
Ebben az esetben önkormány
zatunknak, amely a munkahelyte
remtést és a város fejlesztését tűzte
zászlajára, semmi köze nem lett vol
na a városban 35 munkahely létesí
tésére és mintegy 1000 n r ipari
létesítményt létrehozó beruházás
megvalósítására.
A Kiss Csaba által tett nyilatko
zatok véleményem szerint nem tel
jesen fedik a valóságot. Egyébként a
Kiss-Kont Kft. jelképes áron jutott
az Ipari Parkban területhez (szóban
egyébként Kiss úr bejelentette, hogy
a földterület nem is felelt meg a cél
jainak, és akár vissza is adja, sőt a
televízión keresztül oroszlányi tevé
kenységének megszüntetését jelen
tette be). Nem emlékszem a
pályázatra, ami alapján Kiss Csaba
cége 1998. október 15-én, három
nappal a választások előtt jelképes
áron ipari parki területhez jutott, az
pedig felettébb furcsa, hogy ugyan
azt a beruházást akarta megvalósíta
ni
a
kertészetnél,
amire
kötelezettséget vállalt ezen a terüle
ten is. Ezzel összefüggésben had
emlékeztessem a tisztelt Olvasót,
hogy az Ipari Park energiaellátására
már tavaly ősszel, a választásokat
követően azonnal garanciát vállalt
az önkormányzat.
Azóta benyújtották az új pékség
tervdokumentációját, a beruházást
szeptemberre be kívánják fejezni.
Az ügyet a magam részéről lezárt
nak tekintem.
Dr. Sunyovszki Károly

Nyári zenés esték

Káptalanfüredi tábor

A katolikus tem plom ad helyt két alkalom m al az M K K ren
dezvényének. Július 3-án 19 ólától a M usica N uevo
Barocco együttes ad 50 perces hangversenyt. Július 9-én a
Bakfark Bálint Zeneiskola Ifjúsági F úvószenekara szerepel.
A belépés díjtalan.
V ___ _______________________________________________________ /

A z 5. Sz. Á ltalános Iskola 40 tanulója ingyen üdülhet
K áptalanfureden jú n iu s 28-tól jú liu s 5-ig. A gyerekek táboroztatási
költségeit pályázati pénzekből biztosítja az iskola.
O roszlány V áros Ö nkorm ányzata 40.000.-, az Ifjúsági- és
Sportm inisztérium 15.000.- Ft-tal tám ogatja az üdültetést, s a finan
szírozók között szerepel a Soros A lapítvány is.

KRÓNIKÁS 2.

FolklórfesztiváS
Az Oroszlányi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat is részt vett a Nyu
gat-szlovákiai Folklórfesztiválon.
Myjavánjúnius 18-20. között 40. al
kalommal hívták össze a tánccso
portokat, bemutatkozás céljából. A
fesztiválon a nyugat-szlovákiai tán
cosokon kívül felléptek oroszok, uk
ránok, lengyelek, és csehek. Az
oroszlányi Brána táncegyüttest
Myjava polgármestere kérte fel a
szereplésre - első alkalommal. A
szlovák önkormányzat testvértele
pülésére látogatott a kisebbségi önkormányzat elnöke: Szabó Istvánná
és két tag]a: Ócskái Simon - aki egy
ben az együttes vezetője-, és Bíró
Józsefné - egyben az együttes tagjaís.
A szereplők felvonulással kö
szöntötték Myjava lakóit. Szabó
Istvánná elmondta, hogy az oroszlá
nyiak külön elismerésben részesül
tek, mint az egyetlen olyan csoport,
aki menettáncot is tudott járni. Szín
padra minden meghívott kétszer lé
pett, így a résztvevők és a
vendéglátó település érdeklődő la
kosai ízelítőt kaphattak egy-egy
népcsoport hagyományaiból, kultú
rájából.

Bányász Klub N yár
‘99
Z e n e , tá n c , to m b o la
Aki spórolt pénzét nem váltotta
üdülőjegyre, s nyári szabadidejét
otthon tölti, sétáljon el vasárnapon
ként délután a Bányász Klubba,A
“Bányász Klub Nyár ‘99" rendez
vénysorozat július 4-től nyolc alka
lommal kínál szórakozást. A
belépés díjtalan
Minden hét utolsó napján 17-től
18 óráig amatőr művészeti együtte
sek váiják a közönséget. A műsor
után este fél 10-ig a program, zene,
tánc, s tombola A “Szombat dél
után” együttes húzza majd a talpaié
val ót.
A fellépő csoportok, műsorok sor
rendje:
július 04.: cigány folklór
július 11.: Vadvirág Citeraegyiittes
július 18.: Gánti Fúvószenekar
július 25.: Rozmaring Népdalkor
augusztus öl.: Puszta várni Fúvósze
nekar
augusztus 08.: Kék Duna Táncklub
augusztus 15.: Bányász Népdalkor
augusztus 22.: Bányász Koncert Fú
vószenekar és a mazsorettek

“Nagyon szegények az emberek”
A z o ro sz lá n y i ré g i v á ro s r é s z szo ciális h elyzete
Hogy is fest az ún. régi városrész szociális helyzete? - Ennek a felmé
résére vállalkoztak budapesti főiskolások Oroszlányban.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógi
ai Tanárképző Főiskola hallgatói
néhány napot Oroszlányban tölte
nek. A szociális munkás szakon ta
nuló fiatalok az. ún. régi
városrészben lakók szociális hely
zetét mérik fel. (Petőfi udvar, Rákó
czi út páros oldala - Táncsics M. út
Mészáros L. út által határolt terület)
Vezetőjüktől, dr. hiányai Judit főis
kolai docenstől megtudtuk, hogy a
gyakorlaton minden első évfolya
mot végzettnek részt kell vennie.
Az elmúlt években a vizsgálati terep
Nógrád-megye volt. A helyi látoga
tást néhány héttel ezelőtt dr,
Sunyovszki Károly polgármesterrel
egyeztették.
Mivel Oroszlány terveiben szerepei
a régi városrész rehabilitációja, s
ehhez szükséges a szociális helyzet
felmérése, szerencsés együttműkö
dés alakulhat ki a főiskolával
-magyarázta Nyitm i Károlyné, a
Szociális Szolgálat vezetője.
A hallgatók feladata: kérdőíveket
kitöltetni és interjúkat készíteni az

itt élőkkel. A kérdések elsősorban
azt firtatják, hogyan ítélik meg az
érintettek saját helyzetüket, milyen
okok vezettek problémáik kialaku
lásához és látnak-e megoldást élet
körülményeik j avítására?
A főiskolások eddigi tapasztalata
nem túl jó. Sok helyen szóba sem
állnak velük -magyarázta egyikük-,
akik pedig hajlandók válaszolni,
szavaik nem sok optimizmust tük
röznek.
- Azt szültük le, hogy nagyon szegé
nyek az emberek, sok elmaradásuk
van, hónapról hónapra halmozód
nak befizetetlen számláik - össze
gezte a látottakat Kis Judit.
A teljes felmérés számszerű feldol
gozását szeptemberre készítik el, ez
év végére pedig tanulmányt írnak a
városrész szociális helyzetéről, amit
eljuttatnak a Polgármesteri Hivatal
nak és a Szociális Szolgálatnak. A
felmérésre szervezett tábor költsége
500.000 forint, ebből kb. 200.000
forint terheli az önkormányzatot.
L.A

SZ O BR O K LV.
Mottó: “A művészet a kimondhatatlan tolmácsa”
(Goethe)

Szobrok:
Bronzba öntött, betonból készült,
niárvánvtalapzaton díszlő, vagy kőbe
vájt alkotások. A város terein álló al
kotások többségének talán minden vo
nása emlékezetünkbe ivódott már. S
lehet, hogy van, amelyikről nem is
tudjuk, hogy létezik.
Az oroszlányi szobrok felfedezé
sére hívjuk olvasóinkat sorozatunk
kal.

A város első korszerű oktatási
intézményét, a József Attila Általá
nos Iskolát 1950-ben adták át. A tra
gikus sorsú magyar költőre az iskola
előtt, kőtalapzaton álló bronz szobor
is emlékeztet
József
Attila
mellszobra

Lesenyei
Márta
műve.
Az Érdemes
művész és Munkácsy-díjas szob
rásznő tanulmá
nyait a Képzőmű
vészeti Főiskolán
végezte. Munkás-

Ha végre itt a
nyár...
Szünetelő szünidei tábor
A szabadidő tartalm asabbá téte
léről szeretett volna gondoskod
ni a M űvelődési K özpont nyári
táborok szervezésével. Heti vál
tásban, négy turnusban, jú n iu s
21-től vehetnének részt gyere
kek a különböző foglalkozáso
kon. Például kipróbálhatnák a
m odellező-, a bőrm űves-, a fafa
ragó-, a textilfestő-, a kosárfonóés a szövőm esterséget, és ism er
kedhetnének csillagászattal is.
Járhatnának néptáncra, teniszez
ni és kajakozni. M indezt 3.000
forintért.

A felső tagozatosoknak plusz
ban kínálnak számítástechnika-ok
tatást, tanulási fejlesztő progra
mokat és idegen nyelvi foglalkozá
sokat. Nekik 6.000 forintot kellene
fizetniük. A foglalkozások reggel 9
órától délig tartanának, délután ki
rándulást, strandolást tervezett az
MKK.
Ennek ellenére a határidőig, jú
nius 21-ig mindössze két oroszlányi
és két tatai gyermek jelentkezett. Ez
a létszám nem elegendő a tábor indí
tásához.
Tóth Józsefné szervező nem érti,
hogy miért ilyen kicsi az érdeklő
dés. Szerinte a részvételi díj nem
sok, ebből a Művelődési Háznak
semmi haszna nincs. Hiszen fizetni
kell a foglalkozások vezetőit, gon
doskodni kell a szükséges anyagok
ról és az ár az ebédet is tartalmazza mondta. A tábor “fürdéséről” is idő
ben gondoskodtak, azért, hogy a
szülők tervezni tudják nyári szabad
ságukat, és gyermeküket beírathas
sák a táborba - tette hozzá.
Hogy miért nem történt így,
csak találgatni lehet Az viszont
tény, hogy a tábor érdeklődés hiá
nyában elmarad.
LA.

ságának elsődleges témája a nő és
gyermekábrázolás,
portrék
és
díszkutak. Főbb munkái Budapes
ten és Debrecenben találhatók meg.
Oroszlányi alkotását 1961-ben
állították fel. Azóta hirdeti költésze
tünk egyik legnagyobb alakjának,
József Attilának nagyságát. Emlé
keztet arra az emberre, aki hűen ki
fejezte a két világháború közti
magyai' viszonyokat, aki -a munkásosztály szemén kersztül - tollával
tükrözte a magyar nép érzésvilágát,
problémáit
A szobor előtt elhaladók közül ta
lán többeknek eszébe jut a költő hit
vallása is:
♦ A Triatlon Diákolimpia orszá
“Én mondom: Még gos döntőjén, Kecskeméten az
nem nagy az ember.
oroszlányi Korcsmáros Kitti - két
l)e képzeli, hát szer másodperccel maradva le a dobogó
telen.
ról- 4. helyezést ért el. Ezzel meg
Kisérje két szülője szerezte
az
Aranyjelvényes
szemmel:
minősítést.
a szellem és a szere ♦ A pápai Nemzetközi Diák
lem!"
Judoverenyen Szigetvölgyi Brigitta
(Ars poetica)
első helyezést ért el.
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NÉPSZAVAZÁS
OROSZLÁNYBAN!

- p a p ír - j á t é k !

O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U . 78, 9 3 6 3 -2 4 8

június 27-én 6-19 óráig

Füzetvásár tavalyi áron, egész nyáron!
Tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók és még
sok minden, ami a suliba kell.

Tisztelt Oroszlányiak!

B ev izsg ált, g a r a n t á l t m in ő sé g ű n a p fo g y a tk o z á s t
néző sz e m ü v e g e k m á r k a p h a tó k .

Filmkidolgozás! Ahol a minőség számít!
[Kodak

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilin.

A V é rte s i E rő m ű R t.
B á n y á s z a ti Ig a z g a tó s á g a

értesíti Kedves Vevőit, hogy
1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítóművet karbantartási munkálatok miatt nem
üzemelteti.

Vasárnap - hazánkban és városunkban először, NÉPSZAVAZÁS lesz!
Dönthetünk, hogy megmaradjon-e a város
mindegyik általános iskolája.
A lakosság akarata csak akkor érvényesül
het, ha mindenki kinyilvánítja véleményét.
Kérjük, menjen el,
és szavazzon lelkiismerete szerint.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola
Szülői munkaközössége
(X)

Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de
„V A n i Á . 1

a sz é n b e íiz e té s és a p é n z tá r
fo ly a m a to s a n m ű k ö d ik .

A leállás időszakában a depóról a készlet erejéig a
kiszolgálást biztosítani tudjuk. A készletet megha
ladó mennyiségeket augusztus 9-től folyamatosan
adjuk ki.

ft-ri1

_________________________________________________ á . T - e n

_.-truzkt

Augusztus 1-éig továbbra is a szezon előtti
árainkkal állunk
Kedves Vevőink rendelkezésére.

. cl .

, _ fu x
Vb..... a „ . rnJiÁ-rdi.
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Bányát járt a polgármester
A XX-as az utolsó Oroszlány közigazgatási határain belül működő
akna. A jövő esztendőben befejezi
tevékenységét. Az üzem közelében
álló Máj ki Műemlékegyüttes alatt
még jelentős szénvagyon van, de ezt
nem fejti le. Az állagmegóvást szem
előtt tartva, - s megelőzve ezzel a
műkincsen keletkező további repe
déseket- befejezte a bányaművelést
ezen a területen.
Az eddig 110 méter széles fejté-

si homlokot 65 méterre szűkítették,
hogy óvják a több évszázados építé
szeti értéket. Ennek a munkának a
megtekintésére látogatott Majkra
űr. Sunyovszki Károly, A polgármester bányajáráson vett részt a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a
Műemlékhatóság munkatársai val.
Az aknabezárással és a rekulti
vációval kapcsolatos kérdések meg
beszélésére szeptemberben ülnek
össze a tárgyaló felek.

Művészeti tábor Hévízen
Az oroszlányi Bakfark Bálint Zene
iskola 24. alkalommal rendezte meg
nyári művészeti táborát. A zenekar
és a mazsorettek már 1990 óta - dr.
Sunyovszki Károly polgármester
kezdeményezéseként- szinte évente
visszatérő vendégei a világhírű für
dőhelynek, Hévíznek.
Idén az Ifjúsági Fúvószenekar
Aranytartaléka, a Siliiette Balett-

csoport és a Sziporka Mazsorettcsoport közösen a Felsőgallai és
Vértessomlói Ifjúsági Fúvószene
karral élvezte Hévíz vendégszere
tetét. A 134 fős csapatnak ingyen
nyújtott a város szállás- és gyakorlá
si lehetőséget, jelképes összegértfejedelmi ellátást. Cserébe egy héten
át szórakoztatta a közönséget a mu
zsikusok és táncosok serege.

HÍREK, ESEMÉNYEK
■ői Július 2-án tartották a Vértesi lesz. A Musica Nuevo Barocco
Erőmű Rt. soron következő igazga együttes ad 50 perces hangversenyt.
tósági ülését. Erről következő lap
számunkban olvashatnak.
söS A Majki Műemlékegyüttes sza
badtéri színpadán a János vitéz c.
-Q-í A Bányász Klub Nyár ‘99 ren daljátékot tekinthetik meg az érdekdezvénysorozat nyitó estje július lődőkjúlius 10-én. Az előadás este 8
4-én, vasárnap 17 órától lesz a Bá órakor kezdődik
nyász Klubban. Fellép a Kaié
A majki énekes kurzus legkivá
Lulúgyi Cigány-folk együttes.
lóbb hallgatói adnak hangversenyt
■'7-.: Operatörténeti kiállítás nyílik a katolikus templomban július
a Lengyel József Gimnázium dísz U-én, 10 órától.
termében július 5-én, délután 5 óra
kor.
Köszöntőt
mond
dr. ő J Ünnepel a “ház”
Sunyovszki Károly polgármester és Az MKK 25 éves fennállása alkal
Fiilöp Attila, a Magyar Állami Ope mából október 1-én kulturális prog
raház főtitkára. Ugyanitt tartják a rammal készülnek az intézmény volt
Majki Nemzetközi Énekes Mester- dolgozói. A rendezvény megbeszé
lését szerdán tartották.
kurzus megnyitóját 18 órakor
Szabolcs András hangsúlyozta,
hogy
ezen túl is szívesen fogadnak a
•Ai-i A katolikus templomban a N yá
születésnapi
ünnepséggel kapcsola
ri zenés esték c. két részes program
tos
ötleteket.
A következő megbe
első előadása július 3-án, 19 órától
szélés szeptember 2-án lesz.

A legjobb reklám, ha a vendég elégedetten távozik, s ehhez, a kiszolgá
láson kívül az épített környezet is hozzájárul. Erre építette vállalkozá
sát Hűvös-Récsy István. Kom plett vendéglátó-egységről álmodott,
mely mára valóság lett.

- A korábban Máj kon gond
nok-idegenvezetői munkával fog
lalkozó Kulcsár Emil kutatásai
szerint ez az épület postakocsi-foga
dó volt az 1700-as évek végén. Erre
vonatkozó nyomokat találtunk a
bontásnál is - meséli a tulajdonos.
70 cm-es mészkőfalba beépített
vöröskő ajtótokokra, csodálatos
boltívekre leltünk s kocsi beállót is
felfedeztünk. Még alagútra is buk
kantunk, tehát valóban régi épület
ről van szó. Később többféle
szerepet kapott a fogadó. A tetőtér
kialakítása terménytárolóra utal,
mely az Eszterházy családé volt. Az
államosítás után a Hangya Szövet
kezet tulajdonába került, tőlük szár
mazó számlákat, iratokat is
selejteztünk a padláson. Én már egy
magánszemélytől vásároltam meg,
kimondottan vendéglátói céllal.
- Az épületfelújításánál mi volt
az elsődleges szempont, mire töre
kedett, mikor külső megjelenését
tervezte?
- Azt szerettem volna, ha régi
hangulatát visszakapja az épület.
Ezt a leglátványosabb eszközök mint tapéta, függöny, tükrök- mel
lett számos kiegészítővel is próbál
tam segíteni. Kovácsoltvas kerítést
tettem az épület köré, készülnek az
ablakokra a kovácsoltvas, domború
rácsok, s hasonló stílusú külső vilá
gítótesteket is szeretnék.
Az önkormányzattal egyeztetve
magánszorgalomból vállaltam díszburkolat építését és a parkosítást a

48-as Ligettől egészen az evangéli
kus templomig. Tervezem, hogy a
parkba szintén kovácsoltvasból pa
dokat helyezek el.
A régiességhez tartoznak a meg
felelő feliratok is. A dekoratőr a kö
zeljövőben gondoskodik arról, hogy
az étteremnek és kávéháznak “kül
sőleg” is legyen neve, de nem lesz
az épület “hirdetőtábla”, tehát stílu
sos betűformákat használunk majd.
- Milyen szolgáltatásokkal vár
ják az éhes-szomjas, vagy éppen
csakfelüdülésre vágyó vendégeket?
- Kávéházat, melegkonyhás ét
termet és sörözőt alakítottunk ki. Az
étlapon több mint 70 féle tétel szere
pel. Figyeltünk arra, hogy az egy
szerűbb, hagyományos éttermi éte
lek mellett legyen választék az
ínyencek számára is.
- Úgy tűnik az épület felső szint
je még nincs kihasználva...
- A következő lépés a panzió ki
alakítása. Ez 50%-os készenléti ál
lapotban van. A tetőtérben tíz 2
ágyas, zuhanyozós szobát alakítok
ki. Remélem, erre is lesz igény a vá
rosban.
A jövő feladata még a borospin
ce kiépítése. A régi főépület alatt 26
m hosszú, boltíves, csodálatos pince
húzódik. Úgy tervezem, hogy ott a
hazai történelmi borvidékek nedűit
mutatom be. A tájjellegű borozót el
sősorban rendezvények helyszínéül,
társasági estek rendezésére, csopor
tok fogadására tudom elképzelni.
Lovasi Andrea
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IS K O L A !

Döntött a nép:
bezárják a Gárdonyi Iskolát!
Oroszlányban június 27-én helyi népszavazáson döntöttek arról, hogy
a négy általános iskola közül egyet bezárnak. 4997 szavazattal dőlt el a
Gárdonyi Géza Általános Iskola sorsa.
Visszatekintés:

Mint ismeretes, Oroszlány Vá
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete 1999 februárjában meg
alkotott költségvetési rendeletében
már kimondta, hogy egy általános
iskolát meg kíván szüntetni A kép
viselő-testület április 20-án döntött
arról, hogy megszünteti a Gárdonyi
Géza Általános Iskolát. A 17 képvi
selő közül 11-en voksoltak a bezá
rás mellett, 5-en nemmel szavaztak,
1 képviselő pedig tartózkodott.
A döntésbe a szülői munkakö
zösség nem nyugodott bele. Elnöke,
kőrisek Györgyné népszavazás kez
deményezésére a jegyzőhöz kérel
met nyújtott be a kb, 4000 nevet
tartalmazó aláírásgyűjtő-ívek hite
lesítésére. Ezen a következő kérdés
szerepelt: "Egyetértek azzal, hogy
Oroszlány városában mielőbb helyi
népszavazásra kerüljön sor arról,
hogy: megszűnj ön-e az oroszlányi
Gárdonyi Géza Általános Iskola?”
A hitelesítést dr. Jucii Erzsébet al
jegyző megtagadta. Az indoklás
szerint arról, hogy “valamely ügy
ben legyen-e népszavazás, nem le
het népszavazást tartani”, másrészt
pedig “az iskola bezárása az önkor
mányzat képviselő-testületének ha
táskörébe tartozó olyan szervezeti
kérdés, amelyről helyi népszavazás
nem rendelhető el.”
A határozat ellen a szülői mun
kaközösség kifogást nyújtott be a
Tatabányai Városi Bírósághoz. A
bírósági döntés szerint jogos volt a
kifogás, tehát a jegyzőnek hitelesí
tenie kellett az aláírásgyűjtő-íveket.
Minimum 4000 oroszlányinak kel
lett volna ismét aláírásával jeleznie:
népszavazáson kíván dönteni az
érintett iskola sorsáról.
Az újbóli aláírás-gyűjtésre még
sem került sor, ugyanis a képvise
lő-testület május 21-i ülésén
elrendelte helyi népszavazás meg
tartását a következő kérdéssel:
“Egye tért-e Ön a Gárdonyi Géza
Általános Iskola megszüntetésé
vel? ”
Dr, Judi Erzsébettől kapott tájé
koztatás szerint a népszavazás érvé
nyes, ha a választópolgárok 50%-a
KRÓNIKÁS 2.

plusz egy fő (a szavazás befeje
zésekor a névjegyzékben szereplők
száma szerint 8080 fő!) szavazott.
Eredményes, ha a szavazóknak több
mint fele a megfogalmazott kérdés
re azonos választ adott.
Ezután a Szülői Munkaközös
ség kampányba kezdett. Szóróla
pok, plakátok, hirdetések a médián
keresztül, utcai hangszórós felhívá
sok: mindez jelezte az iskola meg
maradásáért folytatott tevékenysé
güket.
június 27.:
Ennek ellenére nem siettek sza
vazni a városlakók.
A 15. sz. szavazókörben délután
háromnegyed egyig 203-an jelentek
meg az 1063 választásra jogosult
közül. Az első szavazat 6 óra 10-kor
került az urnába: egy házaspár “jó
voltából”. A megjelentek közül kb.
azonos arányban voltak az idősek és
a fiatalok. A szavazatszedő bizott
ság elmondása szerint több olyan ál
lampolgárral találkoztak, akik az
országgyűlési képviselő-, illetve a
helyi önkormányzati választásokon
nem szoktak részt venni
A Művelődési Központban még
rosszabb volt a szavazási arány.
Délután fél háromig 170-en keres
ték fel a szavazókört a 762 választópolgár közül Mint megtudtuk, ezt a
kört “meglepően kevés fiatal” keres
te fel.
A Gárdonyi Géza Általános Is
kola egyik szavazókörében (14. sz.)
sem volt jobb a helyzet. 13 óráig
217-en lépték át az intézmény kapu
ját szavazás céljából. Bár a listán
912 név szerepelt, s így az arány ek
kor 24% volt, a szavazatszedők bíz
tak az 50% fölötti részvételben.
14 óra 30 perckor a városi sza
vazati arány 20,6% volt. Ez három
órával később 27,2%-ra nőtt.
18. 30-ig pedig 4 866-an vok
soltak. A végeredmény: 31% -os
részvételi aránnyal a népszavazás
érvénytelen. A résztvevők 96%-a
(4780 fő) “N EM ”-re, 4% -a (193
fő) az ” IGEN"-re húzta be az ikszet, az érvénytelen szavazatok
szánta 24.
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Forisek Györgyné, a Gárdonyi
Géza Általános Iskola Szülői Mun
kaközösségének elnöke az ered
ményt így kommentálta.
- A 31%-os részvételi arány
nem rossz. Nagyságrendjében, hatá
sában semmivel sem kevesebb,
mint az országgyűlési vagy az önkormányzati választásoké. Arányta
lan elvárás volt a 8000 fő feletti
részvétel. Mindezt figyelembe véve
is nagyot csalódtam a szülőkben és a
pedagógusokban. Az elmúlt hóna
pokban folytatott küzdelem nem
gyümölcsözött. Hiába tettünk meg
mi, a szülői munkaközösség tagjai
mindent az iskola megmaradásáért,
a város közömbösen szemlélte tény
kedésünket. A szavazás estéjén szé
gyelltem, hogy oroszlányi vagyok.
A népszavazás eredményéről
dr. Simyovszki Károly polgármester
véleményét is megkérdeztük:
- A részvételi arány várakozása
ink szerint alakult. Nem okozott
meglepetést, hiszen két hónappal
ezelőtt is több, mint 4000 aláírást
gyűjtött a szülői munkaközösség,
így várható volt, hogy a népszavazá
son is legalább ennyien nyilváníta
nak a képviselő-testület döntésével
ellentétes véleményt.
A kampányt én egy kicsit durvá
nak, személyeskedőnek éreztem, ez
véleményem szerint annak köszön
hető, hogy voltak olyanok, akik po
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litikai státuszukat az iskola ügyének
felhasználásával kívánták megerősí
teni, és kifejezetten félreinformálták
a közvéleményt.
A népszavazást követően nem
volt szükség semmiféle külön intéz
kedésre, az érintett szülők 90%-a
hétfőn és kedden már felkereste a
gyermekét fogadó iskolát, ahová
egyébként már valamennyi gyermek
távozási bizonyítványa is megérke
zett. Az intézményvezetők egyezsé
gének megfelelően kerül sor a
Gárdonyi Géza Általános Iskola in
góságainak feladatarányos felosztá
sára, és folyamatosan köttetnek meg
a dolgozók, pedagógusok áthelyezé
séről szóló szerződések is. Ezzel
összefüggésben konkrét adat, hogy
négy pedagógus és három műszaki
alkalmazott kérte, hogy munkavi
szonyát végkielégítéssel szüntessük
meg, mert nem kívánnak élni az
Oroszlányban kínált lehetőségekkel.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola
bezárásával kapcsolatos további te
endőket -a július 1-jei- csütörtöki
összevont bizottsági ülésünkön te
kintjük át. Azon leszünk, hogy az át
állás a lehető legkisebb zökke
nőkkel, jó feltételek biztosítása mel
lett mehessen végbe, minden lépé
sünket az eredményes tanévkezdés
fogja motiválni.
(Az összevont bizottsági ülésről
a Krónikás következő számában ol
vashatnak -a szerk.)
L.A.

Pályázati kiírás
O roszlány Város Önkorm ányzata
gondozatlan zöldterületei
fenntartására vállalkozókat keres.
Azon személyek jelentkezését várjuk, akik a
parkgondozási feladatok ellátásához szükséges
gépparkkal és szakértelemmel rendelkeznek.
Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal 37-es
szobájában a Városfenntartási Osztályon Spitzner
Csaba osztályvezetőnél ( S 361-444/146), vagy
Óváriné Szeglet Erzsébetnél (@ 361-444/188)
személyesen vagy telefonon.
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Nem döntött a nép, ezért bezárják a Gárdonyit
avagy

Döntött a nép, mégis bezárják a Gárdonyit
Manipulatívnak tűnt számomra L.
A. népszavazásról tudósító(!) cikké
nek címe a hétfői megyei Hírlapban,
így szólt: Döntött a nép: bezárják
a Gárdonyit! Ha ez nem egy tény
szerű tudósítás lett volna, hanem
jegyzet, ami magánvéleményt tük
röz, szó nélkül hagyom.
Mintha a polgármesteri retorika
köszönne vissza a cikk címében, aki
készpénznek vette, hogy a népsza
vazáson nem résztvevő az egyben a
testületi többséggel egyetértő véle
ményt nyilvánít. No csak! Jósdát
nyitott Sunyovszki úr?
Aztán hétfő este kiderült, S. Gy.
az OTV magazinjának műsorveze
tője is belelát tizenegyezer ember
fejébe. Tényként kijelenti, hogy
akik nem mentek el, egyértelműen a
bezárásra voksoltak. Vajon ki adta a
tollúkba, szájukba ezt a szöveget9
Hová lett az objektivitás?
Fantáziájuk azt, hogy a polgármesternek igaza van, az otthon ma
radottak mind egyetértenek vele.
Ezt a logikát követve azonban a vá
ros első embere saját legitimitását
vonja kétségbe. Ugyanis azt is
mondhatjuk, hogy ősszel a helyha
tósági választáson mindenki otthon
maradt, aki a régi polgármestert sze
rette volna székében hagyni... Ezek
szerint, ha most bemennénk a hiva
talba, azt kellene látnunk, hogy ket
tesben ücsörögnek ott? Székely úr
és Sunyovszki úr együtt? Egyikük a
hivatalos polgármester, a másik az
otthon maradottak nem hivatalos
Bürgermeister-e. Mert, mint tudjuk
úgy hat és fél ezren mentek el sza
vazni s abból jó három és fél ezren
választották dr. Sunyovszki Ká
rolyt.
Az elmúlt hetekben kiokíttattunk helyi népszavazásból, tudjuk
hát,
hogy
eredményességéhez
50%+1 fő, azaz mintegy nyolcezer
résztvevő kellett volna. Na most ez a
népszavazás a 4997 szavazóval nem
volt eredményes. Meglehetősen vad
tehát az állítani, hogy döntött a nép.
Éppen hogy nem döntött, mert nem
vettek részt elegendően, ezért bezár
hatják a Gárdonyit. Azt állítani,
hogy döntött, a polgármesteri logika
elfogadását jelenti, másképpen
mondva dörgölődzést a hatalomhoz.

Aki ettől jól érzi magát... lelke raj
ta.
És most (ha már mindenki el
mélkedhet) egy kis gondolatkísér
let. Országos szintű népszava
záshoz elég a 25%+1 fős részvételi
arány. Helyileg a fránya törvényal
kotók ennek kétszeresét rendelték
el. Ha ez országos szintű népszava
zás lett volna, eredményes lenne, hi
szen 31% nyilvánított véleményt.
Ráadásul (micsoda szentségtörés!)
97% a testületi döntést ellenzőén.
Fölfoghatjuk tehát a népszavazás
eredményét úgy is: Döntött a nép:
mégis bezárják a Gárdonyit!
Minden tisztelet a vasárnap szavazókörókbe jámltaknak. Különös
tisztelet az igennel szavazóknak. Ok
ugyanis megmutatták, hogy bár
egyetértenek az iskolabezárással, de
nem dőlve be a polgármesteri dema
gógiának, felfogták a népszavazás
fontosságát!
Nem értek a közvélemény kuta
táshoz, de feltételezem egy avatott
szakember érdekes következtetése
ket vonhatna le a települési népes
ség egészének véleményére vonat
kozóan még akkor is, ha a mostani
urnához járulóknak a motivációja
igen erős volt a véleménynyilvání
tásra. Ne feledjük el, ezeknek a sza
vazóknak 2002-ben is nagy kész
tetése lesz!
Nézzük nuk a tanulságai és kö
vetkezményei e mostani állapotnak1
Először. Kiállítódott egy szel
lemi és politikai szegénységi bizo
nyítványt. No nem az istenadta
népről, mert az már csak olyan,
hogy (pláne egy nyári hétvégén) ne
hezen vonszolható be a szavazófül
kébe. Nem a nép, hanem
városatyáink többsége állította ki
ezt magáról. Azok, akik félve dönté
sük dugába dőlésétől tartózkodtak a
városlakók népszavazási részvétel
re buzdításától.
Nem igyekeztek azzal szavazás
ra bírni mindenkit, hogy most a de
mokrácia
legősibb
és
legnagyszerűbb intézményével él
hetnek: közvetlenül dönthetnek va
lamiről. Nem tartónak gyűléseket
(amint azt előszeretettel teszik önkormányzati választás előtt), ahol
részvételre szólítottak volna fel.
Mondták, propagálták volna azt,
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hogy szavazzanak a testületi döntés
mellett, és igenis be kell zárni a Gár
donyit, de legalább menjenek el! Ez
lett volna fair. Nem a bűnös vissza
vonulás. Mert most azt érték el,
hogy az ő asszisztálásukkal óriásit
rendült Oroszlányban a demokráci
ába, a politikába vetett bizalom.
M ásodszor. A képviselők több
sége kimutatta a foga fehérjét: iga
zából mm kiváncsi a nép véle
ményére_ Csakhogy ezzel saját ma
gukat sajnálták le. Hiszen ha most
nem tartják érdemesnek a népet egy
döntésbe való beleszólásra, akkor
miért tartották annak idején mérv
adónak a voksát. Ez ám a képmuta
tás. Kedves nép! Csak addig van rád
szükség, amíg pozícióba juttatsz
bennünket. Aztán: Viszlát! Elválnak
útjaink, mi megyünk a magunk feje
után.
Harmadszor. Ez a hatalom be
bizonyította, hogy fél. Fél, mert nem
mer szembesülni a népakarattal. Ki
hátrált egy játékból, sőt felborította
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a játékszabályokat. Mit gondolha
tunk ezek után az erkölcsi alapállá
sáról?
Negyedszer. Hol van az alázat?
Hol a szolgálat tisztelete? Kérte szá
mon Matajsz Gábor nemrégiben
nyilvánosan a polgármestert. Az
alázatnak is vannak határai. Vála
szolta dr. Sunyovszki. Azt látjuk.
Hovatovább a nép alázata lesz kívá
natos hős vezetőinek irányában
Ötödször. Mivel nem döntött a
nép . a helyi hatalomnak ezentúl sza
bad a gazda. Ezentúl civilnek sem
mi helye a pályán, majd döntenek (a
hatalomba) avatottak. Arról és úgy,
ahogy kedvük tartja. Vélt támoga
tottságuk fényében sütkérezve, a
bölcsek köve birtokában...
A fe n ti írás szerzője neve közlésé
nek m ellőzését kérte.

Szerkesztőségünk az iskola bezá
rással kapcsolatos polémiát ezennel
lezártnak tekinti!

SZOBROK V.
Mottó: “A művészet a kimondhatatlan tolmácsa”
(Goethe)

Szobrok:
Bronzba öntött, betonból készült, nuirványtalapzaton diszlő, vagy kőbe
vájt alkotások. Kifejeznek valamit. Lépten-nyomon szegélyezik utunkat.

A Ságván Endre Általános Iskola
előtt négy lány olvas szorgalmasan
1965 óta. A kőalakok jelképezhetik
akár a tudásszomjat, a könyv és a ta
nulás szeretetét is. Hogy valójában
mit akart kifejezni az alkotó, ma már
csak találgatni lehet.
Az nyilvánvaló, hogy Kerényi
Jenő maradandót alkotott. Az “Ol
vasó lányok” gazdagítják életmii-

vét, gyarapítják azt a sort, melybe
beletartozik például Csontváiy sír
emlék figurája a Kerepesi temető
ben és még számos híres budapesti
alkotás.
A Munkácsy- és Kossuth-díjas,
Érdemes- és Kiváló művész nagysá
gát múzeum is jelzi Szentendrén
Több műve a Magyar Nemzeti Ga
lériában van kiállítva.

k r ó n ik á s

•

Ö;■*r.

c?,

'9h~, ,,

O *
or oszlány

, Rá k ó

czi f. u

. 78, S 3G 3-248

F O L Y A M A T O S A K C IÓ A V A R O S L E G N A G Y O B B
SZA K B O LTJÁ B A N !

Füzetvásár tavalyi áron, egész nyáron!
Tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók és még
sok minden, ami a suliba kell.

2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek. - kiegészítők________

B evizsgált, g a r a n t á l t m in ő sé g ű n a p fo g y a tk o z á s t
n éző sz e m ü v e g e k m á r k a p h a tó k .

Filmkidolgozás! Ahol a minőség számít!
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

^

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

HITELVASARLASÍ LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 13
Oroszlány, Fürst S. u. 13. M 361-122/10-92

A V é rte s i E rő m ű R t.
B á n y á s z a ti Ig a z g a tó s á g a
é rte s íti K e d v e s V e v ő it, hogy

1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítómüvet karbantartási munkálatok miatt
nem üzemelteti.

Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de
a sz én b e fiz e té s és a p é n z tá r fo ly a m a to s a n m ű k ö d ik .
A leállás id ő s z a k á b a n a d e p ó ró l a készlet e re jé ig
a k isz o lg á lá st b iz to s íta n i tu d ju k . A k é sz le te t
m e g h a la d ó m e n n y isé g e k e t
a u g u s z tu s 9-től fo ly a m a to s a n a d ju k ki.
A u g u s z tu s l-é ig to v á b b r a is a
szezon e lő tti á r a in k k a l á llu n k
K e d v e s V e v ő in k re n d e lk e z é s é re .
T e le p h e ly : O ro s z lá n y , S z é n o sztá ly z ó
T elefo n : 3 4 /3 61-122, v a g y 360-122 k ö z p o n ti h ív ó 
szám 28-47, 26-78, 24 -8 8 -as m ellé k e k .
F ax : 34/361-122/25-67.

HUBÉR FESTÉKBOLT

OROSZLÁNYI

Oroszlány, Fürst S. u. 13.

KRÓNIKÁS

S 362-404
Diszperzit 161

2870,-Ft

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft
Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)
Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft
/■

N

A KRÓNIKÁS már az
interneten is olvasható:
www.oroszlanyi-kronikas.hu
Hirdetéseit megjelenítheti az
újság internetes változatán
is.
Részletes információt kérhet:
presskft@elender.hu

Közéleti családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
a Kft. ügyvezetője.
Felelős szerkesztő:
Molnár Ferenc
Szerkesztő:
Lovasi Andrea
® 06-30-9 020-189
1Oroszlány, Petőfi S. n. 20.
IS S N 1 4 1 9 - 4 8 0 5

771 4 1 9 H 80004

JÚLIUS SZENT JAKAB HAV A

11., SZENT BENEDEK

A
MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOI A EGÉSZ
ÉVBEN VÁR JA
A
GÉPJÁRMŰ
VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT.
S 363-600
KRÓNIKÁS 4
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Jók a gazdasági mutatók

Igazgatósági ülés a Vért-nél
A Vért soron következő igazgatósági ülését július 2-án tartot
ták. A napirendi pontok lényegét lapunknak a vezérigazgató,
Takács Károly foglalta össze.
A társaság környezetvédelm i
A z ülés első részében a társaság
I-V havi gazdasági eredm ényé helyzetét is áttekintettük. Fog
ről és m űszaki értékeléséről szó lalkoztunk a levegőtisztasági
ló beszám olót fogadta el az problém ákkal. Ennek aktualitást
igazgatóság.
M egállapítható, adott a néhány nappal ezelőtt a
hogy a cég az üzleti terv szerint N yíres-dűlőben és környékén
halad, gazdasági eredm ényei lévő kiskertek sajnálatos nö
jobbak, m int a tervezett értékek. vénykárosodása. T öbben vélel
A m űszaki eredm ények csak né m ezik, hogy az O roszlányi
hány esetben m aradnak el kis Erőm ű kém ényéből szárm azott
m értékben a tervtől. Ennek a szennyező anyag. Ennek vizs
elsősorban
néhány
erőm űi gálata jelenleg is tart. K értem ,
üzem zavar az oka. A bányászati hogy a lehető legham arabb pró
m űszaki term elés a terven felüli báljuk kideríteni a növénypusz
tulás okát. A m ennyiben kiderül,
értékeket mutat.
A m ásodik napirendi pont a hogy a felelősség m inket terhel,
tatabányai Fűtőerőm ű vagyon az érintettek bevonásával kezel
hasznosítása volt. M int ism ere
tes, a m egyei önkorm ányzat
részvénytársaságunkkal közö
sen pályázatot írt ki a Fűtőerőm ű
jö vőbeni hasznosítására, m űsza
ki részének környezetvédelm i
m egújítására. K ét pályázat érke
zett. A z érdeklődők: egy francia
társaság és egy m agyar privát
hárm as konzorcium . R em élhe
tőleg szeptem ber közepén sike
rül eldönteni azt a kérdést, hogy
ki az, aki a fűtőerőm ü-vagyont
m eg tudja vásárolni bizonyos
feltételekkel.
A távhőszolgáltatás tém akö
réhez tartozik az is, hogy a
bokodi lakótelep távhőszolgál
tatásának átadását tervezzük az

jü k m ajd az ügyet.
E gyébként a környezetvédel

A Gárdonyi Géza Általános Iskola sorsát érintő népszavazásról
múlt heti lapunkban beszámoltunk. A véleménynyilvánítást a
gyerekek beíratása majd a költözködés követte. Erről folytat
tak eszmecserét a bizottsági tagok csütörtöki összevont ülésü
kön.
Az ülésen a képviselők és a bi
zottsági tagok összegezték véle
m ényüket a népszavazásról,
m ajd az alapfokú intézm ények
vezetői tájékoztatást adtak az
osztálylétszám ok alakulásáról.
A Ságvári Endre Á ltalános Isko
lában 813-an tanulnak m ajd. 91
alsós és 77 felsős diákot vesznek
át a m egszűnő iskolából. A lét
szám átlag 26,2 %. Legtöbben
-31-en- az egyik harm adik, és
hetedik osztályban lesznek - in
form ált Hartmann Jó zsef igaz
gató.
A Jó zsef A ttila Á ltalános Is
kola igazgatóhelyettese, Tóth
Gábor elm ondta, hogy 123 diá
kot és 5 tanárt vesznek át a bezá
rásra ítélt
intézm ényből. A
tanulócsoportok létszám átlaga
25 fő. H árom olyan osztály van,
ahol a névsorban 32 név szere
pel. Az évkezdésig a legfőbb fel-

adat a balett- és a technikaterem
átalakítása.
A z A rany János Á ltalános Is
kolába 536 diák fog járni. A z is
kola 7 kis létszám ú osztályt
m űködtet majd. A létszám átlag
24 fő, a tagozatos osztályokban
28-30 fő. Csőre Imréné igazgató
vélem ényt nyilvánított a G árdo
nyi G éza Á ltalános Iskola vagyonelosztásáról is. Szerinte
korrekt együttm űködés je lle
m ezte a költözést.
A z viszont m ég m indig nem
derült ki, hogy mi lesz a G árdo
nyi sorsa.
Dr. Sanyovszki Károly pol
gárm ester elm ondta, hogy nyil
vános pályázat útján kell a
hasznosításról dönteni. A z el
képzelések szerint az ezzel kap
csolatos teendők nagy részét a
T érség- és G azdaságfejlesztő
Kht. vállalja.
L.A.

Unesco-díj oroszlányi rendezőnek

mi áttekintésből világosan lát
szik, hogy társaságunk aktív és
U nesco-díjat kapott az oroszlá alkotást értékelt. Ezek közül
m egelőző jelleg ű környezetvé
nyi rendező, Varga Ágota. A V arga Á gota Eksön c. film je az
delm et folytat, jelentős kárese
játékautom aták világát bem uta egyetlen m agyar díjazott munka.
m ények (a bokodi tó olajtó dokum entum film jével neve
szennyezésétől eltekintve) nem zett be a Budapesti N em zetközi (A fesztiválról és ennek kapcsán
történtek. A V ért felkészült arra, Tudom ányos
Film fesztiválra. Varga Ágota eddigi életpályájá
hogy a jövőben érvényes kör Ö sszesen 35 ország 86 alkotása
ról a Krónikás későbbi számá
nyezetvédelm i norm áknak m eg közül 4 1-et vetítettek le a fővá ban olvashatnak.)
felelően m űködjön. Ennek egy rosi Puskin m oziban. A zsűri 9
feltétele a retrofitprogram vég

rehajtása.
R észvénytársaságunk igazga
tósága foglalkozott egy szerve
zeti-m űködési szabályzattal. A A m ajki énekes kurzussal párhu
bányászati területről egy villa zam osan kiállítás nyílt a m üem m os hálózati -és hírközlési üzem lékegyüttes főépületében.
K ülönös látvány fogadja a
oroszlányi Távhő K ft.-nek. A z kerül a L étesítm ényi Igazgató
önkorm ányzattal és az érintet ság keretébe. Ezzel is próbáljuk hajdani E sterházy-kastélyba lá
tekkel folyik az egyeztetés. Je az azonos szakm ai területeket togatót: több m int egy évszáza
da, szarvasbőrre készült fest
lenleg m ást nem tehetünk, ennek összefogni.
A z igazgatóság m egtárgyalta m ények s korhű jelm eztervek
gyakorlati kivitelezéséről ja n u ár
1-je után lehet szó. A tervet az m ásodik félévi m unkatervét is. láthatók a vadászterem ben.
M indez érdekes ötvözete egy
igazgatóság akkor hagyja jóvá, Jelentős üzletm enet-változtatást
kornak, m elyet m a m ár csak
ha m egszületik a döntés a nem követelt.
könyvekből és a színházból is
retrofittal kapcsolatban.

Kiállítás az opera jegyében
m erünk. M egtekinthetőek Vágó
N elly (Jászai-díjas, Érdem es - és
K iváló m űvész) jelm eztervei,
felvételek az O peraház előadá
saiból, díszlettervek, program ok
és szereposztások az elm últ évti
zedek híres darabjaiból, s még
egy 1917-es kiadvány is gazda
gítja a tárlatot. Ezen m ég a M a
gyar K irályi O peraház m egne
vezés szerepel.

AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN
Múlt heti számunkban megjelent egy írás “Volt egyszer egy is
kola” fejléccel, melyben “Anonymus” rosszallását fejezte ki
egy, a megyei Hírlapban L. A. által publikált cikk és egy, az
Oroszlányi Televízióban elhangzott műsorvezetői szöveg ellen.
Ugyan a szerkesztőség jelezte, hogy a vitát lezártnak tekinti, a
televízió munkatársa, a cikkben megszólaltatott S. Gy. jelezte:
élni kíván a viszontválasz lehetőségével:
A K rónikás júliu s 04.-i szám á
ban, a népszavazás, illetve an
nak utózengéseivel kapcsolat
ban a következőt írta egy nevé
nek m ellőzését kérő szem ély:
“A ztán hétfőn este kiderült, S.
Gy. az O TV m agazinjának m ű 
sorvezetője is belelát tizenegyezer em ber fejébe. Tényként
kijelenti, hogy akik nem m entek
el, egyértelm űen a bezárásra
voksoltak. V ajon ki adta a tol
lúkba, szájukba ezt a szöveget?
H ová lett az objektivitás?”
Ú gy tűnik, hogy az ism eretlen
szerző nem hogy a fejem be nem
kívánt belelátni, de m ég az el
hangzottak sem késztették el
gondolkodásra.
C supán
az
em lékek felfrissítése kedvéért az
om inózus felkonferálás pontos
szövege:
“Tegnap tehát szavaztunk és
döntöttünk. A zok is, akik otthon
m aradtak, hiszen távollétükkel
egyértelm űen az iskola bezárása
m ellett tették le voksukat. A zt
m ár nehezebben lehetne kiderí
teni, hogy m inden távolm aradó
nak egyértelm űen ez volt-e a
szándéka.”
Bízom benne, hogy leírva, át
olvasva, ism ét átrágva, m eg
em észtve, az ism eretlen szerző
szám ára is világossá válik a fenti
pár m ondat valódi értelm e, am it
ism ét csak úgy tudok m egfogal
m azni, hogy igenis, m indazok az
em berek, akik nem járu ltak az
urnákhoz, a bezárás m ellett dön
töttek, akár tudatosan, akár pe
dig nem. Ami persze nem jelenti
azt, hogy m ind a 11 ezer távol
m aradó egyet is ért a testület

döntésével.
V álaszt
akkor
kapnánk a kérdésre, ha azok is
elm entek volna szavazni, akik
egyetértenek az iskola bezárásá
val. 193-an így tettek, a többie
ket csak találgatni lehet. Ú gy
gondolom , hogy m inden, az is
kolabezárást ellenző, m égis tá
volm aradó
választópolgárban
tudatosítani kell: rajtuk múlott.
C supán erről szólt az a vitatott
pár m ondat, am ely (szám om ra
érthetetlen m ódon) oly nagyon
felborzolta az ism eretlen szerző
kedélyét.
S. Gy.

S végül, most már valóban az
utolsó szó jog á n engedtessék
meg még egy megjegyzés a
“névtelen” szerző írott gondo
latmenetére, melynek alappillé
re az a fejtegetés, miszerint: “ a
polgármesteri logika elfogadá
sát jelenti, másképpen mondva
dörgölődzés a hatalom hoz” azt
állítani, hogy “Döntött a nép:
bezárják a Gárdonyi Iskolát!".
Ugyanis szerinte: “Nem döntött
a nép, ezért bezárják a Gárdo
nyit, avagy Döntött a nép, mégis
bezárják a Gárdonyit
Röviden kívánom felhívni a
szerző figyelm ét arra, hogy az
egyik szavazásra buzdító plaká
ton (melyet ugyebár nem a tele
vízió és nem a szóban forgó
újság készített!) a következő sze
repel: "Most érvényesülhet a
nép akarata!" Nos, akkor dön
tött a nép, vagy nem döntött?!

Forgalmi rend-változás
M egszűnt a m egállási tilalom a Rákóczi Ferenc út Dózsa és
Táncsics utak közötti szakaszán. H elyette az útkezelő “V á
rakozni tilos!” je lz ő -és 1 óra időtartam ot jelölő kiegészítő
táblákat helyezett el. A je lz ő tá b lá k c sa k a m e g je lö lt időtarta
m ot, tehát 60 percet m eghaladó várakozást tiltják.
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Repülős tábor Kecskéden

Ismerkedés az égi életmóddal
A z Old Timer Club egy hetes tábort szervezett a kecskédi repülőtéren.
Július 3-tól 10-ig azok a középiskolások töltötték napjaikat a reptéren,
akiket vonz az égi sport, a repülés. A résztvevők fizikai tudásukat is
bővíthették, a “tanrendben” repülőtéri ismeretek is szerepeltek.

- A repülésben is fiatalítani kell, hi
szen a fiatalok a jövő zálogai - fo
galmazott Kovács Attila, a klub
ügyvezető elnöke, repülőoktató. Ezért már hagyománnyá vált ez a tá
bor. Ha egy tizenéves eltölt itt egy
szezont, olyan emberi tartást kap,
aminek később a társadalom csak
hasznát látja. Persze, a szórakozás
mellett ez veszélyes '"üzem”, fegye
lem nélkül nem működik. Ez a fe
gyelem talán katonásnak tűnik a
külső szemlélő számára, de itt elen
gedhetetlen.
Emellett a repülés elég költséges
életrenevelés. A repteret gondozni
kell, a gépeket műszaki vizsgáztat-

ni, s hasonlóan az autókhoz, itt is
minden megtett méter pénzbe kerül,
csak jóval többe, mint a szárazföldi
közlekedésnél. Mivel a nyári tábor
alatt nem csak beszélni kívánunk a
repülésről, hanem szeretnénk fel
szállni is, ezért kerestünk szponzo
rokat. 100 ezer forintot sikerült
gyűjtenünk. A tábor részvételi díja
fejenként 13 ezer forint volt, ami
magába foglalta az étkezést is. Akik
oktatóként részt vettek a táborban,
azok társadalmi munkát vállaltak.
Ennek a szónak a tartalma és az érté
ke mára ugyan eléggé megkopott, de
a társaim szívesen tették és teszik fel
szabadidejüket erre a célra.

Ü nnepel a “h áz”

25 éves a Művelődési Központ
A Művelődési Központ és Könyvtár 1974. április 3-án nyitotta
meg kapuit. A 25 éves fennállás alkalmából kulturális prog
rammal készülnek az intézmény volt dolgozói. A rendezvény
megbeszélését múlt héten tartották.
A Művelődési Központ és Könyvtár
összes eddigi dolgozóját meghívták
arra a megbeszélésre, ahol az intéz
mény születésnapjára készülő prog
ramot vitatták meg. Tizenketten
fogadták el az invitálást. Ők másfél
órán át terveket szövögettek, kiosz
tották a feladatokat és ezekre felelő
söket jelöltek meg. Erre azért volt
már most szükség, - magyarázta
Szabolcs András igazgató- mert
“olyan hangulatú és színvonalú ün
nepséget szeretnének, amilyen egy
intézmény életében 25 év alatt csak
egyszer van, s emlékezetes marad a
következő években is. ”
Abban állapodtak meg, hogy ok
tóber 1-jén kulturális műsort ren
deznek. Hogy kik lépnek színpadra,
a ház vezetője nem árulta el, mert mint mondta,, szeretné, ha ez meg
lepetés maradna. Az biztos, hogy a
fellépők között amatőr művészeti
csoportok és magánszemélyek pro
dukciója is látható lesz majd.
A kulturális műsorral párhuza
mosan kiállítás nyílik az MKK több
helyszínén. A tervekben szerepel,
hogy felkérik az elmúlt két és fél év
tized során az intézményben műkö-

dő összes szakkört és civil szerveze
tet, hogy mutassák be legsikeresebb
munkáikat. Kiemelt szerepet kapná
nak a bélyeggyűjtők, illetve az a tár
lat, mely valószínűleg “A sajtó
tükrében” címet kapja majd. Itt a
művelődési ház eddigi rendezvé
nyeit, életének fontosabb állomásait
hírül adó, a megyei sajtóban megje
lent újságcikkek és fotók tekinthe
tők majd meg. Helyet kapnak azok a
szórólapok, plakátok is, melyeken a
ház hirdette saját rendezvényeit az
elmúlt években. A kiállítás egy hétig
lesz nyitva.
A szervezők szeretnék, ha kis
csoportokban, ún. nosztalgiafoglal
kozásokra is sor kerülne. Ezen
egy-egy szakterület (pl. bélyeggyűj
tők, csillagászok, szövők stb.) iránt
érdeklődőkkel és a (volt) klubtagok
kal beszélgetnének.
Szabolcs András hangsúlyozta,
hogy ezen túl is szívesen fogadnak a
születésnapi ünnepséggel kapcsola
tos ötleteket. A következő megbe
szélés szeptember 2-án lesz.
L.A.

r

Nemzetközi Énekes Mesterkurzus Majkon

Dallamok szárnyalnak a
barokk falak között
1996-ban ünnepelhette először
az operaszerető közönség a M a
g yar Á llam i O peraház m agán
énekeseit a M ajki M üem lékegyüttes szabadtéri színpa
dán.
Az
O peragála
a
m illecentenárium i
rendezvé
nyek rangját em elte.
“Zenei rendezvények M aj
kon” - hirdette a plakát 1997ben is, s a “M ajki N yár” prog
ram jai m ellett ism ét helyt kapott
az O peragála, ahol m űvésztaná
rok és növendékeik énekeltek a
kom olyzene kedvelőinek. A zok
a növendékek léptek színpadra,
akik részt vettek a három évvel
ezelőtt első ízben rendezett
énekes m esterkurzuson. A rend
hagyó képzésből azóta hagyo
m ány lett. Évről évre többen
jelen tk eznek hallgatónak, s vi
szik M ajk hím evét az ország
legkülönbözőbb részein fekvő
településekhez is. Idén több
m int száz növendék gyakorol a
m űem lékegyüttesben. A kurzu
son részt vesznek argentin, sváj
ci, ném et, dán, rom án és tajvani
fiatalok is.
Július 5-től két héten át m in
den nap több órán át tart az éne
kesek képzése. A z oktatásban
olyan tanárok vesznek részt,
m in t Misura Zsuzsa, Laki Krisz

tina, Kováts Kolos, Gulyás Dé
nes, Keönch Boldizsár, Ionéi
Pantea (Svájc). Ők, m űvész tár

m éltatta M ajk jelentőség ét Fülöp Attila , az O peraház főtitkára
a kurzus m egnyitóján. A z egy
kori barokk E szteházy-kastély
vadászterm ében tartott ünnepsé
gen fejezte ki öröm ét, hogy har
m adik
alkalom m al
talál
kozhatnak itt a nem zetközi ko
m olyzenei élet főbb szereplői és
növendékeik. A főtitkár hangot
adott annak a rem ényének is,
hogy az E urópa-szerte híres épü
letegyüttes helyreállítása minél
előbb m egkezdődik, s néhány év
m úlva m ár felújított, eredeti
szépségében pom pázó főépület
ben m ondhatja a m egnyitót, üd
vözölheti a kurzuson oktatókat
és növendékeiket.
A m űvésztanárokat név sze
rint is köszöntötte az ünnepség
folytatásaként, a Lengyel Jó zsef
G im názium és Szakközépisko
lában Nagy Ferenc. A szervező
H arm ónia Stúdió vezetője, Sza
kács Katalin is m éltatta a kurzus
jelentőségét, m ajd dr. Sunyovszki Károly polgárm ester
fejezte ki köszönetét m indazok
nak, akik ism ét lehetővé tették,
hogy ilyen, E urópa-szerte egye
dülálló kulturális program nak
adjon helyt M ajk. A köszönetek
sorát Lázár Mózes, is gazdagí
totta. A K om árom -E sztergom
m egyei közgyűlés elnöke alkal
mi beszédében sikert és tartal
m as
időtöltést
kívánt
a
következő két héthez.

Megszűnt az OTSC
1996. december 31-én alakult és
1999. július 2-án a küldött közgyű
lés kimondta az Oroszlányi Test
edző Sport Club megszűnését. Há
rom évvel ezelőtt az OTSC az akko
ri OBSK megszűnése után jött létre.
A korábbi sportkör hatalmas adós
ságállománya miatt szüntette meg
önmagát, s mint kiderült, az
OTSC-nél sem változott a helyzet:
4,2 millió Ft-os TB - és adótartozást
halmozott fel.
Tóth László, az ökölvívók edzője
a gyűlésen hangsúlyozta, hogy nem
látja értelmét az adósság továbbgör
getésének, hiszen így a támogatók
pénze nem a sportra fordítódik,
másrészt nagyobb esélye van annak,
hogy egy kis létszámmal működő

egyesület támogatókra lel, míg az
OTSC-nek milliókra lenne szüksé
ge. Végül a küldött közgyűlés egy
hangú szavazással döntött a
megszüntetéséről.
A szakosztályok közül talán a tekések és a labdarúgók helyzete a
legbiztatóbb. Ók szerződést kötöt
tek a néhány hónapja alakult Sza
badidősport Egyesülettel, mely
vállalta további működtetésüket. A
judosok és az ökölvívók a város ve
zetésétől ígéretet kaptak arra, hogy
segítenek az országos bajnokokat
kinevelő szakosztályoknak támoga
tókat keresni. A természetjárók és a
lovasok valószínűleg önálló sport
egyesületet hoznak majd létre.

S em m elw eis-n ap

20 kitüntetett

Országszerte hagyomány, hogy
Semmelweis Ignác, “az anyák megmentője”, a gyermekágyi láz oká
nak és megelőzésének felfedezője
tiszteletére ünnepséget rendeznek,
ahol okleveleket és kitüntetéseket
adnak át az egészségügyben dolgo
zóknak. Oroszlányban július 6-án
ünnepeltek. Dr. Sunyovszki Károly
polgármester méltatta azoknak az
érdemeit, akik munkájukkal az
oroszlányiak gyógyításán fáradoz
nak. Az elismeréseket dr. Mátics
István, a Szakrendelő Intézet igaz
gató főorvosa adta át.
A jutalmazottak névsora:
10 éves jubileum:
Balassa Istvánné (könyvelő),
Botos Zoltánné (takarítónő), Markó
Gyöngyi (asszisztens), Pálenikné
Páli Katalin (gazdasági ig. h.), Pete
Lovasi Andrea
Árpádné (telefonkezelő), Péter

Anna
Mária
(betegirányító),
Viczena Zsuzsanna (asszisztens)
20 éves jubileum:
dr. Dalos Veronika (reumatológus
szakorvos),
Józsi-Tóth
Sándorné (asszisztens), Mészáros
Ferencné (asszisztens), Simonné
Horváth Gyöngyi (asszisztens),
Szabó Zoltánné (asszisztens),
2S éves jubileum:
dr. Nagy Lajosné (asszisztens),
Kenedi Zoltánné (adminisztrátor),
Krihó Istvánné (laborasszisztens)
30 éves jubileum:
Malomvölgyi Tiborné (védőnő),
dr. Mátics Istvánné (műtős). Orsó
Györgyné (calmett nővér), Simon
Gabriella (fogászati asszisztens)
35 éves jubileum:
dr. Madarász János (sebész főor
vos)

saik és a M agyar Á llam i O pera
h áz karm estere, Nagy Ferenc
fáradhatatlanul dolgoznak azon,
hogy a növendékek jó l szerepel
je n e k egy-egy hangversenyen.
M ert ebben a két hétben nem
csak az O peragála ad lehetősé
get a bem utatkozásra. A növen Mottó: “A művészet a kimondhatatlan tolmácsa”
(Goethe)
dékekkel
találkozhatnak
az
oroszlányi gim názium ban, a ró Szobrok:
m ai katolikus és az evangélikus Bronzba öntött, betonból készült, márványtalapzaton díszlő, vagy kőbe vájt
tem plom ban, s a csákvári R óm ai alkotások. Kifejeznek valamit. Érzéseket, gondolatokat közvetítenek. Töpren
K atolikus
M űem léktem plom  gésre késztetnek. Korszakokat idéznek ésjelenítenek meg. A művészet emlék
ban. A vendégm űvészek közül művei. Lépten-nyomon szegélyezik utunkat.
K ováts K olos V árgesztesen,
G ulyás D énes V érteskozm án,
B okor Jurta G ánton, K eönch A z Arany János Á ltalános Iskolába érkezőket a “ K islán y ő zzel” “ fo
B oldizsár és Ionéi Pantea gadja a bejárat előtt. A szobor 1959 óta áll a Fürst S ándor utcában.
Sóváry János alkotása. A z egyszerűsített form ákra törekvő m űvész
C sákváron vállalt fellépést.
- A felkészüléshez M ajknál szobrai m egtalálhatóak Budapest, Párád, Pécs, B alatonszéplak közte
alkalm asabb hely talán nincs is rein is.

SZOBROK VI.
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HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

® 362-404
O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 78, 8 3 6 3 -2 4 8

Diszperzit 16 1

2870,-Ft

Füzetvásár tavalyi áron, egész nyáron!
Tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók és még
sok minden, ami a suliba kell.
B ev izsg ált, g a r a n tá lt m in ő sé g ű n a p fo g y a tk o z á s t
néző sz e m ü v e g e k m á r k a p h a tó k .

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft

JULIUS

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

SZENT JAKAB
HAVA

Filmkidolgozás! Ahol a minőség számít!
W ESS

ÉL

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

A V é rte s i E r ő m ű R t.
B á n y á s z a ti Ig a z g a tó s á g a
é rte s íti K e d v e s V ev ő it, hogy

1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítóművet karbantartási munkálatok miatt
nem üzemelteti.
Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de
a sz én b e fiz e té s és a p é n z tá r fo ly a m a to s a n m ű k ö d ik .
A leállás id ő s z a k á b a n a d e p ó ró l a k é sz le t e re jé ig
a k isz o lg á lá st b iz to s íta n i tu d ju k . A k é sz le te t
m e g h a la d ó m e n n y isé g e k e t
a u g u s z tu s 9 -tő l fo ly a m a to s a n a d ju k ki.
A u g u s z tu s 1-éig to v á b b r a is a
szezo n e lő tti á r a in k k a l á llu n k
K e d v e s V e v ő in k re n d e lk e z é s é re .
T e lep h e ly : O ro s z lá n y , S zén o sztály zó
T elefo n : 34/361-122, v a g y 360-122 k ö z p o n ti h ív ó 
szám 28-47, 26-78, 24 -8 8 -as m ellé k e k .
.____________ F a x : 34/361-122/25-67._____________

11. Szent B enedek

Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft

KULTURÁLIS PROGRAM OK
• A “Nyári zenés esték” prog cím m el adnak m űsort a M ajki
ram m ásodik, befejező részét jú  N em zetközi Énekes M esterkur
lius 9-én tartották a katolikus zus legkiválóbb növendékei. A
tem plom ban. Fellépett a Bak bem utató helye: a Lengyel Jó
fark B álint Z eneiskola Ifjúsági z se f G im názium díszterm e, ide
Fúvószenekara. A hangverse je: jú liu s 15. 19 óra.
nyen reneszánsz, barokk és (A rendezvényről a Krónikásban
klasszikus m űvek hangzottak el. tudósítunk)

• Nyáresti szabadtéri fúvós • A z evangélikus tem plom ban
muzsika - az O roszlányi Ifjúsá jú liu s 16-án m utatkoznak be a
gi Fúvószenekar m eghívására majki kurzus hallgatói. K özre
érkezett a városba Bulgáriából a
80 fős, többszörös világverseny
díjas V elingrádi Ifjúsági Fúvószenekar. A zenészek jú liu s
10-én adnak koncertet a 48-as

m űködik az O roszlányi Evangé
likus É nekkar és M oldvay
Jó z sef énekm űvész is.

Liget m ögötti téren.

‘99" rendezvénysorozat július

•

A “Bányász Klub Nyár

18-i vendégszereplője a Gánti

• “Reneszánsz és barokk tán Ifjúsági Fúvószenekar lesz.
cok, operaszínpadi gesztusok”
O R O SZL Á N Y I

Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
M ONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea

S 06-30-9-020-189
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
N yom da: a kiadó nyom dája.
ISSN 1 4 1 9 -4 8 0 5
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(Végső?) leállás
a Szint Cipő Kft.-nél
A z oroszlányi Szint Cipő
Kft. dolgozóitól kaptuk a hírt,
hogy néhány hete nincs term elés
az üzem ben. A Kft. telephelyét
tárcsázva, egy - m agát a nyilvá
nosság előtt m egnevezni nem kí
vánó hölgy - m egerősítette:
leállt az üzem , csak ügyeletet
tartanak fent. Június Il - e óta

száz ember kényszerszabadsá
gát tölti.
H ogy mi az oka a leállásnak,
nem tudtuk meg. M int ahogy
arra sem kaptunk választ, hogy
m eddig tart m ég a nem várt pi
henő, s hogy mi lesz az üzem to
vábbi sorsa. S vajon, ha létszám 
leépítésre kerül a sor, hány em 
ber, m ikor és m ilyen körülm é
nyek között kerül az utcára.
Ezeket a kérdéseket feltettük
a budapesti központ, a B őrK er
Rt. vezérigazgatójának is, de dr.
Vic/a Zsuzsa telefonon nem adott
felvilágosítást. Csupán annyit

m ondott: “ sem m egerősíteni,
sem cáfolni nem kívánja a plety
kákat”, m ert szerinte az érintet
teknek nem a sajtón keresztül
kell értesülniük ezekről a kérdé
sekről. U gyanis ők nem tagadják
m eg a tájékoztatást, ha a Szint
Cipő Kft. m unkatársai kérik.
Erre m ár volt is példa - állította.
E zt azonban a dolgozók cáfol
ják.
M inderről term észetesen az
oroszlányi üzem igazgatóját is
szerettük volna m egkérdezni, de
betegszabadsága m iatt nem ér
tük el.
E gyelőre tehát sem m i bizto
sat nem lehet állítani a Szint
Cipő Kft.-ről. Csupán annyi lát
szik bizonyosnak, hogy változá
sok lesznek az üzem háza táján.
A fejlem ényekről folyam a
tosan tájékoztatjuk m ajd olvasó
inkat.

O roszlányiak is színpadra léptek K örnyén

Egy fesztivál nem csak sörivóknak
A z O roszlánnyal szom szédos
községben, Környén hagyom á
nya van a N em zetiségi és Sörfesztiválnak. Idén kilencedik
alkalom m al rendezték m eg a ki
rakodóvásárral egybekötött há
rom napos program ot.
Július 9-11. között több am a
tő r csoport és hivatásos m űvész
lépett színpadra K örnyén, m int
összességében egész évben. A
fesztivál arról híres, hogy a szer
vezők három napon át reggeltől
estig tartó szórakozási lehetősé
get, kulturális program ot kínál
nak. - A rendezvény évről évre
sikeresebb, egyre többen láto
gatnak ilyenkor a szépülő köz
ségbe - m ondják a helybeliek.
Idén színpadi szereplésre fel
kérték a környező települések
dalköreit, kam arakórusait és

táncegyütteseit. Fellépett többek
között a T atabánya V áros K on
cert F úvószenekara és a m azsorettcsoport, a várgesztesi és a
baji ném et nem zetiségi dalkör, a
vértesszőlősi m azsorett- együt
tes, a vértestolnai fúvószenekar
és a N arancsvirág Country.
Oroszlányt a M irandolina tánc
csoport, a K ék D una Táncklub
és az A kkord zenekar képvisel
te. E z utóbbi gyerm ekm űsort
adott s az együttes tagjai húzták
a talpalávalót a vasárnap esti u t
cabálon is.
Ism ert és elism ert hivatásos
m űvészek is em elték a rendez
vény színvonalát. M aksa Zoltán,
Balázs Pál, St. M artin és az Irigy
H ónaljm irigy m arasztalta - a
nyári zápor ellenére - a közönsé
get vasárnap délután.

Programok az opera jegyében
A m ajki N em zetközi Énekes
Július 10-én hasonló sikerrel
M esterkurzus keretében hang szerepeltek a kurzus résztvevői
versenyt rendeztek V árgeszte G ánton. A Római Katolikus
sen július 7-én. M ég a viharos M űem léktem plom ban a vendég
időjárás sem tudta elvenni a ze Bokor Jutta, szintén a M agyar
neszerető lakosok kedvét attól Á llam i O peraház m agánénekese
az élm énytől, am it egy kom oly volt.
zenei est nyújthat. A Róm ai K a
Július 11-én O roszlányban, a
tolikus M űem léktem plom este róm ai katolikus tem plom ban és
hét órára zsúfolásig m egtelt. A C sákváron, a reform átus tem p
m űkedvelők várták az előadást: lomban léptek fel a m esterkur
a kurzuson résztvevő 11 növen zus legkiválóbb hallgatói.
dék és Kováts Kolos szereplését. C sákváron vállalt vendégsze
A repertoárt stílusosan, a replést Keönch Boldizsár, a
hely szellem éhez, a m űem  L iszt Ferenc Zeneakadém ia ta
lék-jelleghez m éltóan állították nára és a svájci Ionéi Pantea.
A rendezvénysorozat követ
össze. A M agyar Állami O pera
ház m agánénekese C ézár Frank: kező állom ása az oroszlányi
Jó zsef G im názium
Panis A ngelicus és Beethoven: Lengyel
Isten dicsőítése c. áriáját adta díszterm e volt. Itt 15-én este hét
elő. Orgonán kísérte Kárpáti Jó órától operaszínpadi gesztuso
zsef. K ováts K olos - hasonlóan kat, operajeleneteket - rene
m eghívott m űvésztársaihoz- in szánsz és barokk táncokkal gyen vállalta a fellépést, tiszte m utattak be a növendékek.
16-án ism ét hangversenyt
letdíjat nem fogadott el. A fiatal
operaénekes-növendékek Bach, adnak. A helyszín az oroszlányi
H ándel, M ozart- és V ivaldi-da- evangélikus tem plom .
A zenei hetek az O peragálá
rabokat, népszerű oratórikus ári
ákat m utattak be. A hallgatókat a val zárulnak. Július 17-re várják
kurzuson tanító korrepetítotorok M ajkra, a m üem lékegyüttes ud
varára a kom olyzenét kedvelő
kísérték.
A énekes kurzus fő szerve közönséget.
A H arm ónia Stúdió a jövő
zője, a budapesti H arm ónia Stú
dió vezetője: Szakács Katalin évi program tervet is m egalkotta
hangsúlyozta a fellépések fon már. A m illennium ra, a 2000. év
tosságát, m ert ezek segítenek ab nyarára az ideinél is nagyobb
ban, hogy ne csak a M ajkhoz szabású rendezvénysorozatot ál
legközelebb
eső
település, lítottak össze.
O roszlány
polgárai,
hanem (Erről a későbbiekben tájékoz
K om árom -E sztergom és Fejér tatjuk olvasóinkat.)
m egye minél több lakója m egis
Lovasi Andrea
m erje a képzési program ot és a
nagyszabású kulturális ren
/C
A
dezvénysorozatot.
A majki N em zetközi
Énekes
M esterkurzus
növendékei V árgesztes
MAJK, kamalduli remeteség
szabadtéri színpada
után V érteskozm án m u
tatkoztak be. A Róm ai
július 17. - szombat - 20 óra
(csőnap; július 1 8 . vasárnap)
K atolikus
M űem lék
Vendégművészek:
tem plom ban július 9-én
Csavlek Etelka
adtak hangversenyt. A
Fölüp Zsuzsanna
kb. 180 fő befogadóké
Pirii Katalin
pességű épületben nem
Heten Chen Lee
Busa Tamás
m aradt szabad ülőhely.
Ionéi Pantea
A kis település vonzásMolnár András
körzetéből is érkeztek
Sárkány Kázmér
a majki énekes mesterkurzus
zenekedvelők,
hogy
legkiválóbb hallgatói
m eghallgassák az opera
Közreműködik:
énekesi pályára készülők
a M a g y a r Állami O p e r a h á z Z e n e k a r a
előadását és a vendégVezényel:
m űvészként közrem űkö
N a g y Ferenc, a Magyar Állami Operaház karmestere
dő Gulyás Dénesi, a
Belépőjegyet 9C0 Ft-os áron e!6veidben lehel vásárolni az oroszlányi
Polgármesteri Hivatalban. illetve korlátozott számban az előadás helyszínén
M agyar Állam i O pera
y
ház m agánénekesét.

OPERAGÁLA

M ű v elő d jü n k , de h ogyan ?
Oroszlányban 7 művészeti jellegű
(pl. Kék Duna Szalontánckör),
ugyanennyi szakköri-közismereti
jellegű (pl. Bélyeggyűjtők Köre), 4
szociális jellegű csoport (pl. Cukor
betegek Klubja), 3 egyéb kiscsoport
(pl. Beszélgető Kör) működik és 14
féle tanfolyamot tartanak rendsze
resen. 10 civil szervezetet és 45 ala
pítványt, egyesületet tartanak nyil
ván. Mindezek tagjai, résztvevői
érintettek a képviselő-testület ren
delettervezetében, mely a közműve
lődési tevékenységről szól. A kér
déskörről Keresztesi J ó zsef művelő
dési referens adott tájékoztatást.
- A képviselő-testület m ájus 21-i
ülésén társadalm i vitára bocsátotta a
közm űvelődési rendelettervezetet. Mi
ennek a célja?
- A kiindulópont egy országos ren
delet (1997. évi CXL. 77. §). Ez a kul
turális javak védelm éről és a m uzeális
intézm ényekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közm űvelődésről szól.
Ennek alapján kell az önkorm ányzat
nak helyi rendeletet alkotnia. Ebben a
városban kom oly kulturális hagyom á
nyok vannak, m elyeket ápolni és fej
leszteni kell, ez is indokolja, hogy még
több figyelm et fordítsunk erre a terü
letre. M eg kell fogalm azni a helyi
szakm ai tevékenységre vonatkozó el
képzeléseket, figyelem be véve az
oroszlányi sajátosságokat, az itt élők
m űvelődési érdekeit és kulturális
szükségleteit.
- Ennek “feltérképezését”jelentet

te a társadalmi vita?
- Pontosan. A vita m eghirdetésével
próbáltuk a rendelettervezetet a lakos
ság minél szélesebb körével, a civil
szervezetekkel és az intézm ényekkel
m egism ertetni. Eddig három m egbe
szélést tartottunk: a K özm űvelődési
Tanács, a M űvelődési K özpont és
K önyvtár, valam int a Falu H agyo
m ányőrző és K ulturális Egyesület
szervezésében. Ez utóbbi kettőnél
részt vett jó néhány egyesület, klub
képviselője.

-Milyen vélemények hangzottak
el?
- Az általános tapasztalat, hogy a
résztvevők fontosnak tartják a hagyo
m ányápolást, és értéknek az am atőr és
hivatásos m űvészeti együttesek, civil
szervezetek, kiscsoportok tevékenysé
gét. Ezeket segíteni kívánják. Szeret
nék, ha a város kulturális élete fejlőd
ne. E lhangzott olyan vélem ény is,
hogy a zenei területet - m elyben iga
zán jeleskedik O roszlány-, jobban ki
kellene emelni.
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- Ezek alapján hogyan lehetne
meghatározni a közművelődési fe l
adatokat helyi szinten?
- Több pontban tudnám m egfogal
m azni:

03 Az önképző tanfolyamok, népfőis
kola, életesélyt javító, képességfej
lesztő, felnőttoktatási lehetőségek
támogatása.
03 A környezeti, szellemi, művészeti
értékek feltárása, hagyományápolás.
Konkrét, helyi téma a város falusi
múltjának, és a bányászat történetének
feldolgozása.
03 A művészeti értékekre figyelmet
felhívó rendezvények tartása.
03 A lokálpatriotizmus erősítése.
fflA kisebbségi kultúrák megismerte
tésének és elismertetésének elősegíté
se, a kisebbségi önkormányzatok kul
turális tevékenységének támogatása.
03 A különböző kultúrák közötti kap
csolatok kiépítése.
£9 Színházi előadások, hangverse
nyek, irodalmi estek biztosítása.
03 Az ismeretszerző- és terjesztő kö
zösségek támogatása.
£3 Amatőr művészek tevékenységé
nek, alkotó táborok létrehozásának se
gítése.
03 A gyermek- és ifjúsági korosztály
művelődési és közösségi életének fel
lendítése.
£3 Lehetőségteremtés a testvérváros
ok bemutatkozására.
£3 A z idegenforgalom fellendítése ennek jó példája lehet a Majki Müemlékegyüttes.
03 A szabadidő kulturált eltöltésének
biztosítása.
- Mindebben kik lesznek az együtt
működő partnerek?
- Segítségül hívjuk a tudományos,
művészeti, közművelődési tevékeny
séget is folytató szervezeteket: a Közművelődési
Tanácsot,
a
Civil
Fórumot, a Bányász Klub Alapít
ványt, a II. Rákóczi Ferenc Klub
könyvtárat, a Majki Népfőiskolái
Társaságot, a Tudományos Ismeretter
jesztő Egyesületet, a Szlovák Tájhá
zat, a muzeális intézményeket, az
egyházakat, a kommunikációs szerve
zeteket és a Komárom-Esztergom Me
gyei Önkormányzatot.
- A társadalmi vita időszaka július
30-ig tart. Mi történik utána?
- A véleményeket, tapasztalatokat
összegeznünk kell. A társadalmi vita
javaslatait is figyelembe véve a képvi
selő-testület szeptemberi ülésére ter
vezi a rendelet jóváhagyását.
L.A.

“Szerelem tüze ég fiatal
szivében”
J á n o s v ité z - d a ljá té k h á ro m fe lv o n á sb a n
A 155 évvel ezelőtt kelt elbeszélő költem ényt elevení
tették fel a M agyar Á llam i O peraház m űvészei a Len
gyel Jó z sef G im názium díszterm ében. K acsóh Pong
rác: János vitéz c. daljátékát jú liu s 10-én m utatták be.
A M ajki Zenei H etek keretében hívták oroszlányi
vendégszereplésre a M agyar Állam i O peraház m űvé
szeit. Július 10-én a János vitéz c. három felvonásos
daljátékot adták elő. A szereplők között olyanok is vol
tak, akik résztvevői a m ajki énekes m esterkurzusnak.
A z előadást az eredeti terv szerint az egykori rem eteség
szabadtéri színpadán tartották volna, a rossz időjárás
m iatt döntöttek a szervezők m égis az oroszlányi L en
gyel Jó z sef G im názium díszterm e m ellett, ahol em elt
színpad vagy nézőtér hiányában igazán csak az első
sorban ülők követhették a történéseket.
A színpadi mű zenéjét Kacsóh Pongrác szerezte.
Szövegét Petőfi Sándor elbeszélő költem ényének ere
deti soraiból összeállította és a dram aturgiai m unkákat
végezte Frigyesi Tibor és Palcsó Sándor.
A z előadás végigkísérte K ukorica Jancsi (Lengyel
Gábor) történetét, a juhászbojtárból lett katona kaland
jait, s belső vívódását. Hűen tükrözte Petőfi sorait, a vi
téz János érzéseit, ki harc közben is “galam bját” idézte,
hisz szívében szerelem tüze égett. “Szőke szép Iluska”
{Péter Anikó) - kinek létét m egkeserítette m ostohája
{Tas Ildikó)-, sorsát és tragédiáját is nyom on követték a
szinpadi jelenetek. M ajd a “ falu árvájának” feltám adá
sát az élet vizétől is eljátszották a szereplők. A mesei
fordulatokban bővelkedő harm adik felvonásban láttuk
Iluskát tündérkirálynénak, s “János vitéz őkegyeim ét
szép T ündérországnak boldog fejedelm eként” .
A kb. két és fél órás daljátékban Nagy Ferenc ve
zényletével közrem űködött a M agyar Állami O peraház
Zenekara, a M agyar Állam i O peraház Kam arakórusa.
L.A.

HÍREK, ESEMÉNYEK
f Likerecz Gyöngyi három, Likerecz Attila kettő érmet
szerzett a junior súlyemelő világbajnokságon. Az USA-beli Savannahban (Georgia-állam) rendezett versenyen 54 or
szág képviseltette magát. Gyöngyi szakításban 100 kilo
grammal ezüst, lökésben 120 kilogrammal bronzérmes lett.
Összetettben harmadik helyezést ért el. Likerecz Attila szakí
tásban 180 kilogrammal a dobogó második fokára állhatott,
összetettben bronzérmes lett.
Fonyódon tartották vasárnap a középtávú Triatlon Or
szágos Bajnokságot. Az oroszlányi Erdős Ibolya ezüstérmes
lett. 4 óra 52 perc alatt teljesítette a távot: 2,5 km úszást, 80
km kerékpározást, 20 km futást.
(P Negyedszerre rendezik meg a Rákóczi Napot a majki
műemlékegyüttesben július 23-án. Az ünnepség délután öt
órakor kezdődik. A Rákóczi-emléktábla koszorúzásánál köz
reműködik a Bányász Koncert Fúvószenekar. Ünnepi beszé
det mond Miklósi Péter, a szlovák kormány minisz
terelnök-helyettesének kabinetfőnöke, dr. Báthory Katalin, a
Kárpátaljai Szövetség főtitkára, Szentpéteri Gabriella, a Pári
zsi Magyar Egylet elnöke, Csörgits József, a Horvátországi
Magyarok Szövetségének elnöke, a Magyarok Világszövet
ségének alelnöke.

“Ezt a mesterséget nem tanítják”

Csuhébabák világa
Élettelen figurák. Mégis oly
sok mindent kifejeznek. Törő
dést, szeretetet, nyugalmat,
művészi értéket. Sugározhat
ják mindezt készítője számára
a csuhéalakok. S persze, lehet,
hogy egészen mást sugallnak a
kiállítás szemlélőinek. Az
oroszlányi Gogh Tiborné szá
mára mégis elsősorban az a
fontos, hogy élvezi, amit csi
nál. Szívéhez nőtt a csuhéember-világ, csakúgy, mint annyi
más népi mesterség. Az alko
tás segítette át élete nehéz idő
szakán - mondja.
- Több, m int 30 éve élek eb
ben a városban. 26 évig védőnő
ként dolgoztam . Szép pályát
választottam , öröm et jelen tett ez
a munka. U gyanakkor kevés
szabadidőt engedélyezett a hob
bi szám ára. G ondolataim ban
m indig ott élt a m űvészet iránti
szeretet, a vágy, hogy egyszer
majd, ha nyugdíjas leszek, én is
m egpróbálkozom az alkotással.
Erre sajnos - betegségem rniattelőbb sor került, m int szerettem
volna. V alam ibe „bele kellett
kapaszkodnom ” . S ekkor, ezen a
nehéz időszakon a kézm űves
foglalatosság segített át, könnyí
tett a betegség elviselésében.
- Honnan a vágy a művészeti

tevékenység iránt?
- H a arra gondol, hogy van-e
a családom ban valaki, aki így
szerette a népm űvészetet, m int
én, azt kell m ondanom : nincs.
C supán egy nagynéném ről tu
dok, aki gobelineket készített.
Én m ár iskolás lányként is
sokat rajzolgattam . A tanárom
azt szerette volna, ha olyan kö
zépiskolába m egyek, ahol ka
m atoztathatom ezt a készséget.
De - m ivel egyedüli gyerek vol
tam -, szüleim nem szívesen en
gedtek volna kollégium ba 14
évesen. így a helyi, orosházi
gim názium ba iratkoztam be. De
a népm űvészet iránti szinte bete
ges szeretet m egm aradt. Példá
ul, ha látom a néptáncosokat,
azokban a gyönyörű ruhákban,
el nem tudom m ondani, milyen
öröm et jelent.
- Tanulta valahol a népi mes

terségek valamelyikét?

- Zám bó Kornél szakkörébe
jártam , 1982-től. A gyagozással
próbálkoztam . H etente találkoz
tunk a M űvelődési K özpontban,
nyáron ellátogattunk különböző
m üvésztelepekre, ősszel kiállítá
sokat rendeztünk. M unkáinkat a
helyieken kívül látták Celldöm ölkön, K ecskéden, K iskőrös
ön, Budapesten, Tatán. Később
sajnos m egszűnt a szakkör, de a
tevékenység részem ről m egm a
radt.
- S a z agyagozás után váltott,
mással is próbálkozott...
- N agyon sok m indent kipró
báltam . T öbbek között a tojás
festést is. K ifújt és “tele” tojá
sokat is díszítek. H asználok ere
deti népi m otívum okat, de saját
elképzeléseim et is m egvalósí
tom . Van piros, kék, sárga, ara
nyozott és hibajavítóval festett
is. Egyik kedvencem az ún.
B erzsel-tojás. Ez úgy készül,
hogy falevelet kötözünk a tojás
ra, úgy m ártjuk a festékbe. így a
levél alatti rész natúr marad. Ez
után, ha bezsírozzuk m eseszép
lesz.
A z ünnep hangulata nekem
nagyon fontos. A H úsvétnál még
többet je len t a K arácsony. M ár
egy hónappal a Szenteste előtt
elkezdek készülni. A dventi ko
szorút készítek az ajtóra, átcso
m agolom a szaloncukrokat, saját
ízlésem nek m egfelelően. Kis
csillagokat gyártok szalm ából,

gyönyörűen csillognak a fán.
M indig földlabdás fát veszek,
ami - stílusosan - fonott kosár
ban áll.
De az év többi napján is sze
retek alkotni. Ez belső késztetés.
Főleg ősszel és télen, m ikor m ár
nincs a kertben m unka, többet
lehet a lakásban dolgozni. M ost
például azon töröm a fejem , ho
gyan lehetne a fehér beépített
szekrényeket kidíszíteni. A z a
tervem , hogy népies m otívum o
kat festek rá.
- Mégis, a képzőművészetnek

melyik ága vonzza leginkább?
- A szobrászat, de nagyon
szeretem a csuhét is.
- Ezt tanulta valahol?
- Nem. Láttam egy lapban
három alaplépést, azt próbáltam
m agam továbbfejleszteni.
- Akit komolyan érdekel ez a

- mondhatni talán - mesterség,
hová fordulhat tanácsért?
- Sajnos, nem adják ki szíve
sen ennek a szakm ának a forté
lyait. Ezt a m esterséget nem
tanítják. Az igazi m esterek őrzik
a titkokat. Egyetlen hölgyet tu 
dok, aki füzet form ában publi
kálta a csuhéfigurák készíté
sének alapvető fogásait.
N ekem az a m ódszerem ,
hogy ha m eglátok egy szép kéz
m űves term éket, m egvásárolom ,
s annak alapján kísérletezek,
próbálgatom a fogásokat. Egy
szer, egy tojástartó készítésénél
m egakadtam , s ez
nem csak bosszan
tott, de hatalm as
vágyat
éreztem ,
hogy m egtanuljam .
Elm entem
Fejér
m egyébe egy ism e
rősöm höz, akivel
korábban közös ki
állításon
vettünk
részt. Tőle szeret
tem volna m egkér
dezni, “mi legyen a
következő lépés?” .
Nem segített.
Én az ilyet nem
szeretem .
Ha valaki tő 
lem kérdez, szíve
sen segítek. Részt
vettem m ár tanító
ként nyári tábor

ban, iskolákban, m egm utattam a
gyerekeknek a fogásokat. M ert
ez nem öncélú dolog. Talán több
fiatal felállna a tévé elől, ha érte
ne ehhez, és öröm e lenne abban,
hogy alkot valamit.
- Körülbelül hány figurát ké

szített eddig?
- Ezt nem tudnám pontosan
m egm ondani. S nekem nem is a
darabszám fontos igazán. Ez
elég szaporátlan munka. Például
egy pici pár cipő legalább 10
órás munka. Egy egész figura
összességében több napig ké
szül.
- Eladásra is gyárt?
- Csak ajándékba készítem a
figurákat, a gyerekeim nek, uno
káim nak. N em éri m eg eladásra
gyártani, m eit a speciális ragasz
tó, az alapanyag többe kerül,
m int am ennyit elkérhetnék élte.
És m ég nem is szám olom , hogy
hány órám m ent rá. Ez nem az a
m űfaj, am iből igazán profitálni
lehet. Pedig a mi népi kultúránk
gyönyörű. A többi népét sem be
csülöm le, de a m agyar szőtte
sek, a festett bútorok, a faragott
dolgok kim agaslóak.
- Ön milyen témakörből vá

laszt, mit ábrázolnak figurái?
- Elsősorban babákat, cse
csem őket és családi életképeket.
Ez valószínűleg a szakm ám m al
van összefüggésben.
- Melyik alkotására a leg

büszkébb?
- M indegyiket szeretem . Kü
lönösen talán a bölcsőt, a baba
kocsit tologató édesanyát, és a
hárfás lányt. D e kedvencem a
hintaszék és a benne ülő alak, a
virágtartó, és a betlehem i rész
let: Szent József, Szűz M ária és
az angyal is.
- Van a népművészetnek

olyan területe, mely érdekli, de
még nem próbálta ki?
- A textilbabák. M ár hatal
mas m ennyiségű anyagot össze
gyűjtöttem ezek készítéséhez.
N em a bohócok, inkább a nép
m űvészeti babák érdekelnek.
Ha én fiatalabb lennék, és
egészséges, soha nem érezném
m agam elveszettnek. A nnyi öt
letem van, hogy mi m indent le
hetne alkotni.

Lovasi Andrea
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FÖL YAMA TOS AKCIÓ A VÁROS LEGNAGYOBB
SZAKBÓL TJÁBANÍ

F ü z e tv á s á r ta v a ly i á r o n , eg ész n y á ro n !
T ollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók és m ég
sok m inden, am i a suliba kell.

2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők________

Bevizsgált, garantált minőségű napfogyatkozást
néző szemüvegek már kaphatók.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

Filmkidolgozás! Ahol a minőség számít!

HTTELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 13°“
Oroszlány, Fiirst S. u. 13. 8 361-122/10-92

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

F Ü Z € T és T n N S Z € R V á S á R '
Irodatechnikában!

Diszperzit 161

H a ta lm a s v á la s z té k , a la c s o n y árak!
M inden k a p h a tó , am i az
is k o la k e zd é s h e z k e ll.

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

O ro s z lá n y , R á k ó c z i u. 78.
V

J

A Vértesi Erőmű Rt.
Bányászati Igazgatósága
értesíti Kedves Vevőit, hogy

1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítóművet karbantartási m unkálatok m iatt nem üzemelteti.

Ez idő alatt a szénkiadás szünetel, de
a szénbefizetés és a pénztár folyamatosan működik.
A leállás időszakában a depóról a készlet erejéig a kiszolgálást
biztosítani tudjuk. A készletet meghaladó mennyiségeket
augusztus 9-től folyamatosan adjuk ki.
Augusztus 1-ig továbbra is a szezon előtti árainkkal állunk
Kedves Vevőink rendelkezésére.
Telephely: Oroszlány, Szénosztályzó
Telefon: 34/361-122, vagy 360-122 központi hívószám 28-47, 26-78,
24-88-as mellékek.
Fax: 34/361-122/25-67.

K isvállalkozás a R ákóczi úton hosszú
távra keres 80-100 m 2 alapterületű,
legalább 4 különálló helységből álló

2870,-Ft

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft

Az a k c ió b e c s e n g e té s után is ta rt,
a k é s z le t e rejéig !

/A Polgármesteri Hivatal parkolójában/
T el/F ax: 34-360-808, 34-361-444/185

HlíBER FESTÉKBO LT
Oroszlány, Fiirst S. u. 13.
8 362-404

Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft

A KRÓNIKÁS már az
interneten is olvasható:
www.oroszlanyi-kronikas.hu
Hirdetéseit megjelenítheti az
újság internetes változatán
is.
Részletes információt kérhet:
presskft@elender.hu
vagy 8366-524

Oroszlányban már
tízezren olvashatják!
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!

Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:

380 V, m in. 25 A áram m al, vízzel ellátott,
ipari célra alkalm as bérlem ényt.

Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
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A
MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰ VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ HALLGATÓIT.
8 363-600

KRÓNIKÁS

(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)

KRÓNIKÁS

22., Mária Magdolna
napja: ha tiszta ajándékoz, hogyha pedig
esős - könnyen ártalmat
hoz.
Ha hangya nagy halmot
hord: tüzelőről jól
gondoskodj!

OROSZLÁNYI

(ebből kettő m in. 25-30 m 2),

A jánlatokat a kiadó levelezési cím ére
várunk a bérleti díj m egjelölésével.

JÚLIUS SZENT JAKAB HAVA

Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
8Fax:366-524
H O roszlány, Petőfi S. u. 20.
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
806-30-9-020-189

Nyomda:
MONTÁZS PRESS Kft.
Oroszlány. Felsőteley
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“ K o rsz a k v á ltá s k ü szö b én az e n e rg e tik a ”
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LVvÍK30.-száiiK 1999,‘j^ius 23."
www.oroszlanyi-kronikas.hu

EZ VOLT A MÚLT
"Oroszlány város kialakulásának idején egy ipar, a bányászat volt kizáró
lagosan a településen. A lakosság növekedésével a városban gondot jelen
tett azokfoglalkoztatása, akik a bányában nem tudtak dolgozni, különösen
így volt ez a nők esetében. Szükségessé vált valamilyen könnyűipari munka
helyteremtő létesítmény letelepítése. így került sor a Duna Cipőgyár egy
gyáregységének letelepítésére az 1968 után felszámolásra került XIX. sz.
bányaüzem külszíni létesítményeiben...
... Csakhamar szűknek bizonyidt a telephely és szükségessé vált a gyár bőví
tése. Ezt úgy valósították meg, hogy a városban, a Táncsics utca mellett egy
teljesen új gyártelepet építettek 20 000 m alapterülettel. A beruházás
1982-ig, amikor az üzem termelésbe lépett, 65 millió Ft-ba került. A korsze
rű technológiával dolgozó üzemben 1982 és 1989 között! millió pár lábbe
lit gyártottak. A termék 80%-a a Szovjetunióba került...
...1992. április 1-jétől a gyáregység kivált a Duna Cipőgyárból és, mint
Szint Cipő Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. működik tovább." (Kő
bányai Ferenc: Oroszlány iparának története - Duna Cipőgyár, Fejezetek
Oroszlány történetéből, 1994)

EZ A JELEN:
CSŐDELJÁRÁS
r

Árverezés
a Szint Cipő Kft-nél

A múlt héten hírt adtunk arról, hogy leállt a termelés a Szint Cipő Kft.
üzemében. A dolgozók június közepe óta kényszerszabadságon van
nak, s hivatalos tájékoztatás híján csak találgatják, hogy mi lesz velük.
A július 15-én kelt írás óta a Kft. és az ott dolgozók további létét nagy
ban meghatározó esemény történt.
A fent leírtak m ára m ár történelem .
A ‘90-es években havi átlag 10-15
ezer pár cipőt gyártó cég telephelyén
jú n iu s közepe óta nem term elnek,
csak ügyeletet tartanak fent. Az
üzem 140 dolgozója kényszersza
badságát tölti, “az alkotó pihen” ahogy M adách írná. A z em ber tragé
diájából kölcsönzött idézet első ré
sze: “A gép forog...” ebben az
esetben m ár nem igaz, ugyanis az
üzem gépparkját július 19-én árve
rezték. Erről a dolgozók júliu s 13-án
értesültek, am ikor fizetésükért m en
tek m unkahelyükre. S pénz helyett
kapták a hírt: csődeljárás indult az
üzem ellen - így m esélte a Kft. egyik
alkalm azottja.
Ezt az állítást hivatalos szervek
nem kívánták kom m entálni. A Kft.
ügyvezető igazgatója, Hegyi Frigyes
betegszabadságon van, s a lap több
szöri m egkeresésére, üzenethagyá
sára nem válaszolt. A Szint Cipő

Kft. tulajdonosa, a budapesti Bőrker
Rt. sem kívánt tájékoztatást adni
kérdéseinkre. így csupán annyit le
het tényként kijelenteni, hogy hétfőn
reggel árverezték az üzem berende
zését. A több tíz- és százezer forintot
érő gépek kikiáltási ára sokszor
m indössze négyjegyű volt, am i a li
citálás során nem egyszer három je
gyűre csökkent.
A m unkavállalók nem értik,
hogy erre m iért került sor. Á llítólag
a B őrker Rt. szeretné így rendezni
hatalm as tartozását az APEH felé.
A történteken kívül az alkalm a
zottak nehezm ényezik, hogy sem 
m iféle tájékoztatást nem kapnak. A
140 - oroszlányi, pusztavám i, móri,
bokodi, kecskédi, tatabányai, vértes
som lói - dolgozó nem tudja, m ilyen
jö v ő vár rá, s eddigi m unkahelyére.

Fizetést - mondja egy névtelenséget
kérő dolgozó - utoljára június
10-én kaptak.
Lovasi A ndrea

cím m el konferenciát tartanak B udapesten.
A jú liu s 29-i rendezvényen felszólal Takács
Károly, a V értesi E rőm ű Rt. vezérigazgató
j a is. A z esem ényről tájékoztatjuk olvasóin
kat.

Rendőreskü Oroszlányban
T iz e n h á ro m m a l tö b b k é k e g y en ru h ás
Oroszlányban tizenhárommal több kék tányérsapkás
teljesít ezentúl szolgálatot. Az újoncok július 16-án tet
tek esküt arra, hogy “a rendet és fegyelmet minden tör
vényes eszközzel fenntartják”.
Rendkívüli esem énynek szám ított az
Oroszlányi
R endőrkapitányság életében, hogy egyszerre tizenhárm án
tettek esküt. A fiatalok közül tizenketten a keleti ország
részből, Szabolcs-Szatm ár-B ereg és Jász-N agykun-Szolnok m egyéből érkeztek, egy rendőrjelölt pedig Bokodon
él.
- Sajátos helyzet, am i m ost a m egyében előállt. Az
utánpótlás rendszerint úgy történik, hogy a m egyében
m eghirdetjük a felvételt, s az alkalm assági vizsga után a fi
atalok a rendőr-szakközépiskola hallgatói lesznek. A Kom árom -E sztergom m egyeiek a budapesti iskolába járnak.
Idén - tekintettel a létszám helyzetre - ellátogattunk a m is
kolci iskolába, ahol a keleti országrész rendőrjeinek kép
zése folyik. A hallgatókat tájékoztattuk arról, hogy m ilyen
lehetőségek
vannak
m egyénkben,
így
összesen
harm inchárm án kerültek hozzánk. K özülük tettek tizen
hárm án O roszlányban esküt - tájékoztatott dr. Illés László
r. dandártábornok, m egyei főkapitány.
A felesküdöttek ezzel ún. próbaidős rendőrállom ányba
kerültek. A szakközépiskola m ásodik évfolyam án elméleti
és gyakorlati képzésben vesznek m ajd részt fele-fele
arányban. K özterület-szolgálatra lesznek beosztva, ahol a
m ár gyakorlott rendőrök oktatják őket.
- Aki a fegyveres szervekhez m egy dolgozni, nem
könnyű pályát választ. Lesznek gondok, problém ák, de el
lehet sajátítani ennek a szakm ának a fortélyait is - e sza
vakkal köszöntötte a fiatalokat az oroszlányi ünnepségen
dr. Nemes Ferenc, a városi kapitányság vezetője.
R em ényét fejezte ki, hogy O roszlány, s az itt élő polgá
rok érdekében jó m unkát fognak végezni az esküt tettek.
E hhez kérte régi kollégái segítségét, m ert - m int m ondta- a
hozzájuk kerülő fiatalok olyanok lesznek, am ilyenné for
m álják őket.
A buktatók m ellett a pálya szépségeire hívta fel a fi
gyelm et dr. Illés László is.
- A kik elhivatottságból döntenek a rendőri m unka m el
lett, s szívükben elkötelezettség él az iránt, hogy “ a rendet
és fegyelm et m inden törvényes eszközzel fenntartsák”, s
“az állam polgári jo g o k érvényesítését szem előtt tartsák”,
azok m egtalálják m ajd szám ításukat ebben a szakm ában vallotta a 23 évvel ezelőtt felesküdött r. dandártábornok.
Dr. Nemes Ferenc szerint a város életében érzékelhető
változást jelen t, h a tizenhárom m al többen teljesítenek
szolgálatot. De ahhoz, hogy a közös érdek, a közbiztonság
erősítése eredm ényesebb legyen, itt kell tudni tartani a pá
lyakezdő rendőröket is. E hhez nem elég pusztán a kapi
tányság akarata. A jelen leg kollégium i elhelyezésben lévő
fiatalok szám ára az iskola befejezése után szolgálati laká
sokat kellene biztosítani, m elyben főként az önkorm ány
zat nyújthat segítséget.
LovasiAndrea

E h e tő e k a N y íres- és N é m e th -d ű lő n ö v é n y e i

“A Vért-et nem terheli
erkölcsi felelősség”
Míg az ország nagy részén az időjárást okolják a silány ter
mésért, addig az oroszlányi Nyíres- és Németh-dűlőben a Vért
Oroszlányi Erőműve által kibocsátott szennyező anyag
(kén-dioxid) pusztított június végén - ezt feltételezte az érin
tett telektulajdonosok többsége a káresemény bekövetkezte
kor. Bejelentésükre a Vért vezérigazgatója, Takács Károly
levélben válaszolt.
Ebben arról tájékoztatja a ter tót O roszlány V áros Ö nkor
m előket, hogy
“...a Vért m ányzatával, hogy segítsen a
retrofit programjában éppen a gondok közös m egoldásában.
jelenlegi magas kénkibocsátás A je lz e tt területet m unkatársa
csökkentésének érdekében fo  ink több esetben bejárták, a nö
lyamatosan dolgozik azon, vényeken tapasztalható válto
hogy az Oroszlányi Erőmű zásokat m aguk is m egfigyelték.

kéntelenítő berendezése meg
épülhessen. 2004. december

L evelet kaptunk továbbá
C zihlár K ároly falugazdásztól
is, aki levelében rám utat arra is,
hogy “a m eteorológiai körül
m ények kedvezőtlen alakulása”
döntő szerepet játszott a kárese
m ények létrejöttében. A z azóta
eltelt időszakban látható, hogy
a további esőzések segítenek a
növények regenerálódásában, a
növényzetre került szennyező
dések eltávolításában.

31. után a környezetvédelmi
törvény levegőtisztaság-védel
mi moratóriuma csak olyan
erőművet
enged
működni,
amely kielégíti az európai uniós
normákat is. S mindannyian
tudjuk, hog}> ennek a kéntelení
tőnek a megépülésével nem
csak a hasonló esetek lehetősé
gét zárhatnánk ki, de ettől fü g g
a Vértesi Erőmű Rt., s ezen ke
S bár a Vért a vizsgálatok
resztül Oroszlány, valamint a
befejezéséig
nem tekinti bizo
környező települések jövője is.
A Vértesi Erőm ű R észvénytársaságot a környezetszennye
zés m iatt nem terheli erkölcsi
felelősség, hiszen nem tesz
m ást, m int am i a feladata: az
O roszlányon bányászott, 3%
fölötti kéntartalm ú szenet égeti
el, így állít elő villam os energi
át.

nyítottnak az Oroszlányi Erő
művel kapcsolatba hozott
környezetszennyezést, a kiala
kult helyzet megoldásának ér
dekében felveszi a kapcsolatot
a kiskerttulajdonosok képvise
lőjével, hiszen mint a környék

Új könyv
Majk múltjáról
“M ajk és G rosbois (kam alduli
szerzetesek, R ákóczi és az E ster
házyak)” cím m el új könyv je len t
meg, O roszlány város Ö nkor
m ányzata kiadásában.
A kiadvány korabeli dokum en
tum ok alapján m utatja be a máj ki
és a grosboisi (Franciaország)
egykori kam alduli kolostorokat,
dolgozza fel történetüket. A kötet
az
1995.
szeptem ber
14-én
M ajkon tartott társadalom történe
ti konferencia anyagát tartalm az
za, kibővített tanulm ányokkal.
A z olvasó m egtalálhatja benne
az Esterházyak nem zedékrendi és
rokonsági táblázatát, elolvashatja
Rákóczi Ferenc imáit, választ
kaphat olyan kérdésekre, m int
“K ik és m iért alapították a m ajki
cellaházakat?, M ilyen volt a szer
zetesi életm ód?, Mi az összefüg
gés a franciaországi és a hazai
kam alduli kolostor között?, H o
gyan nézett ki a kolostorkert a ba
rokk korban?” .
A szerzők szakem berek, akik
tanulm ányaikkal hozzájárulnak
ahhoz, hogy - ahogy a szerkesztő,
R. Várkonyi Ágnes írja - az idelá
togatók rádöbbenjenek: “gazdag
történelm i örökség rejlik a D u
nántúl m últjában, s M ajk egyete
mes és nem zeti értékek páratlan
csom ópontja” .
A könyv az oroszlányi Polgárm esteri H ivatalban lesz kapható.

SZOBROK VII.
Mottó:
“A művészet a kimondhatatlan tolmá
csa” (Goethe)
A város terein álló alkotások többségé
nek talán minden vonása emlékeze
tünkbe ivódott már. S lehet, hogy van,
amelyikről nem is tudjuk, hogy létezik.

O roszlányban a “Bányásztanu
lók” alkotás egyedülálló a maga
nem ében. A két figurát nem
parkba vagy épület elé, hanem
intézm ény hom lokzatára tervez
te Sóváry János. A szobrokat az
A sztalos János úton épült M ŰM
312. Iparitanuló Intézet - mai ne
vén M űszaki K özépiskola - be
já ra ta fölött helyezte el, a tanítás
kezdetekor, 1953-ban. A bban az
évben, m ikor O roszlány és Pusz
tavám határában - az országban
elsőként - m egkezdték a szén
külszíni fejtését.
(Sóváry János készítette az Arany
János Általános Iskola előtt álló “Kis
lány őzzel” bronz szobrot is.)

GALAVAL ZÁRULT A KURZUS

legnagyobb munkaadója fele
O P E R A R É S Z L E T E K M A JK O N
lősséget érez a környéken la
Majk, az egykori kamalduli remeteségéről híres barokk épületAz említett időszakban, il kók sorsának alakulásáért."
együttes énekes mesterkurzusnak adott helytjúlius 5-től. Száz fiatal
letve azt megelőzően is ezt tette,
csiszolta itt énektehetségét a Magyar Állami Operaház és a Liszt
az erőműben semmilyen rend
kívüli esemény nem történt, az V éget é rt a v izsg álat Ferenc Zeneakadémia művésztanárai irányításával. Az Európa-szerte egyedülálló program gálával zárult szombat este. Helyszí
erőműben normál üzemmenet a n ö v é n y k áro so d á s
ne a majki, ódon falak között felállított szabadtéri színpad volt.
működött.
Felvettük a kapcsolatot a
Komárom-Esztergom Megyei
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomással és megren
deltük szakvéleményüket, hogy
okozhatta-e a füstgáz S 0 2 tar
talma a kárt. Az ÁNTSZ 1999.
június 30-án, az Észak-Dunán
túli Környezetvédelmi Felügye
lőség 1999. július 6-án társa
ságunknál az eseményt vizsgál
ta.
A problém a m egoldásának
érdekében felvettük a kapcsolaKRÓNIKÁS 2. _____________________________

ügyében

A két és fél órás gálán közrem űködő zenekart Nagy Ferenc - egy
ben a kurzus m űvészeti vezetője - vezényelte A z est folyam án több
A Dr. R odler Imre igazgató-fő
ségében áriák csendültek fel a kurzuson részt vett, legjobb
orvos által aláírt, a V értnek szó
teljesítm ényt nyújtó növendékek és a pályán m ár nagy sikereket elért,
ló szakvélem ényből kiderült,
híres m űvészek - Molnár András, Fülöp Zsuzsanna, Pitti Katalin,
hogy a növények kéntartalma
Csavlek Etelka, Busa Tamás, Ionéi Pantea ( Luxem burg), Gulyás Dé
élelmezés-egészségügyi szem
nes - előadásában.
pontból nem kifogásolható
A gálakoncert résztvevői V erdi T raviátájából a Pezsgő duettel (az S 0 2 tartalom kevesebb m int
Molnár Marica, Gulyás Dénes - búcsúztak a közönségtől. A vastaps
25 rng/lcg) - ezt tartalm azza az
jelezte: valóban ünnep volt ez az este. S az ünnepnek lesz folytatása.
O rszágos Élelm ezés és T áplál
Jövő nyáron is dallam ok szállnak m ajd a barokk falak között.
kozástudom ányi Intézet szak2000-ben is várja a M ajki M űem lékegyüttes az opera m űfajának sze
vélem énye.
relm eseit az énekes m esterkurzusra, a kom olyzenét kedvelő közön
séget pedig a gálára.
L.A.

O ro sz lá n y v allási élete I.

Padlás

Az evangélikus gyülekezet

Készül az új musical gimis módra

“Erős vár a
mi Istenünk!”
Az első, favázas, sárral bera
kott templomot 1702-ben épí
tették fel Oroszlány első lakói,
az evangélikusok, akik ma
már 300 családot számlálnak.
- A z evangélikus gyülekezet
története szinte egybefonódott a
város településtörténetével, hi
szen az első lakosok Szlovákiá
ból települtek át ide a jo b b élet
rem ényében. Benépesítették ezt
a vidéket - m ondja M olnár Jó
z s e f evangélikus lelkész, aki há
rom éve teljesít itt szolgálatot.
- így kerültek ide az evangéli
kusok is, akik m agukkal hozták
a m unkaszeretetüket, m unkabí
rásukat és hitüket is. A z
1702-ben épített tem plom helyé
re - m iután egy vihar elpusztítot
ta - új istenházat em eltek
1786-ban, m ajd 1787-ben sor
került az új - jelenlegi - tem plom
felavatására.
- Ezek szerint aktív gyülekezeti

élet fo ly t itt mindig?
- Igen, általános iskolájuk is

istentiszteletünk
azonban kiegészül
azzal,
hogy
a
Szenthárom ság
ünnepe utáni 15.
vasárnap
tem p
lom szentelési em 
lékünnepet
tar
tunk, am it az em 
berek falusi búcsú
néven
ism ernek.
Em ellett m inden
esztendőben
két
nagy koncertet ad
karácsony és hús
vét környékén a
M olnár Jó zsef
gyülekezeti ének
beavatási szertartása, 1998.
kar, am ely m ár __________
negyven éve m ű
ködik. A zt hiszem , jó l ism erik m ost lelkészi konferenciákat,
m indegyiket a lakók, nem kell egyházm egyei gyűléseket, be
bem utatni Milán Zoltánnét, az szélgetéseket tartunk.
- Csak saját erőből, a bevéte
énekkar vezetőjét sem. Jelentős
m ég a nyaranta m egrendezésre lekből épült fe l a gyülekezeti
kerülő, áhítattal egybekötött or ház?
- A vállalkozók és a tagok igen
gonaest.
készségesek voltak, központi tá
- Tanítással is foglalkozik?
- Igen. V asárnap reggel kilenc m ogatást nem kaptunk és nem
órakor a gyerekeknek tartunk is kapunk. C sak az adom ányokból
tentiszteleteket, énekeket, verse és az Evangélikus G yülekezeti
ket tanítunk nekik és neveljük A lapítvány pénzéből gazdálko
őket a hitre, a szeretetre. E m el dunk. Szeretném , ha ez a ház a
lett m inden iskolában zajlik hit jö v ő b en is a lehetőségek háza
oktatás, konfirm ációs oktatás a lenne, ha m ég jo b b an m egtölt
hetném élettel.
11-12 éveseknek.
- Milyen tervei vannak még
- Melyik tevékenységét emelné

volt. A lelkészek, a tanítók vál
tották egym ást. M indenki átvet
te az előző stafétabotját és
tovább is adta. H osszú ideig
olyan lelkészek szolgáltak itt,
akik két nyelven: szlovákul és
m agyarul beszéltek, ezért vasár
naponként az istentiszteletek is
két nyelven szóltak.
- Mikor szakítottak ezzel a tra még ki az elmúlt évekből?
- N agyrészt a felújításokkal
dícióval?
- H úsz évvel ezelőtt m ég ha foglalkoztam . A legnagyobb
gyom ány volt, azóta eltűnt ez a eredm ény, am it sikerült elér
szokás. Sem tőlem , sem elődöm  nem , az új, száz férőhelyes gyü
től, Asbóth Lászlótól nem lekezeti ház felépülése volt, ahol
kérték, nem volt
rá igény.
- Melyek a

gyülekezet leg
fontosabb egy
házi ünnepei?
- Az egyházi
ünnepkörök kö
zül a karácso
nyi, a húsvéti, a
szenthárom sági
a legkiem elke
dőbbek. Csak
úgy, m int m in
den más evan
gélikus gyüle
kezetben. A mi

Új színpadi m űvet tanulnak a
Lengyel Jó zsef G im názium di
ákjai. Presser Gábor, A padlás
cím ű m usicalének szövegköny
vét kb. egy hónappal ezelőtt kap
ták kézbe. A zóta a tizenkét sze
replő rendszeresen próbál. Hrubi
Gábor, az intézm ény igazgatója
és H eg n Mónika zenetanám ő
irányításával a nyári szünetben
is hetente négyszer találkoznak,
hogy m em orizálják a szöveget,
rögzítsék a koreográfiát, ponto
sítsák a m ozdulatokat, egyszóval
játsszan ak - gyereknyelven szól
va “ színházasdit” . A szereplők
között vannak, akik szám ára
nem újdonság a színpad: néhányan felléptek m ár a Dzsungel
könyvében és a Valahol Európá
ban, m elyet két évvel ezelőtt
több településen is bem utattak, s
a M agyar Televízió is m űsorára
tűzött, országos hírnevet bizto
sítva ezzel az oroszlányi gim na
zistáknak.
M ost is valam i hasonlóra ké
szülnek. A padlást, - ahogy a ze
néjét tartalm azó kazettán is
olvasható: ezt a “félig m ese-félig
m usical”-t - október 1-jén sze
retnék bem utatni. Ekkorra tűzték
ki az oroszlányi M űvelődési
K özpont és K önyvtár 25 éves
fennállásának alkalm ából a vá
rosi ünnepség m egrendezését
L.A.

ezen kívül?
A z O ro szlá n y i S zlovák
- E lképzeléseim között szere
pel egy em elt szintű ellátást biz
tosító idősek otthona, ahol a
fiatal értelm i fogyatékosok is
helyet kapnának. Em ellett egy
elfekvőt is sze
retnék üzem el
tetni.
A nyagi
tám ogatással
m egvalósulhat
na ez a tervem .
A z otthon fel
épülése
után
m ár fenn tudná
tartani m agát az
intézm ény, m e
lyet az evangé
likus tem plom
m ögötti részen
építenék fel.

Az új gyülekezeti terem, melyet 1999. jan u árjáb an szenteltek fel.

Csalik Andrea

K i
seb b ség i Ö n k o rm á n y z a t július
21-én tartotta ülését.
A képviselők m egtárgyalták a
költségvetés I. félévi teljesítését
és a pályázatok eredm ényét. Ti
zennyolc pályázatot nyújtottak
be különböző célokra. Ebből tí
zet m ár elfogadtak, négyet
visszautasítottak, három elbírá
lása pedig folyam atban van. Ed
dig összesen 460. 000 forintot
nyertek, s a hazai pályázati pén
zeken kívül 50. 000 korona tá
m ogatást kaptak Szlovákiából a
B rána táncegyüttes ruháira.
A z ülésen szó volt a kisebbsé
gi önkorm ányzat és a Falu H a
gyom ányőrző
és
K ulturális
Egyesület
együttm űködéséről
is, m ajd véglegesítették a Falu
nap program ját, m elyet idén au
gusztus 14-én tartanak.

---------------------------------------------------KRÓNIKÁS 3.

<s“

r ?
u

O.’9f<

Y)»

FOLYAMATOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBÓL TJÁBAN!
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek. - kiegészítők

t i
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O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 78, S 3 6 3 -2 4 8

Füzetvásár tavalyi áron,
egész nyáron!
Tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók és minden, ami a suliba kell.

B ev izsg ált, g a r a n tá lt m in ő sé g ű n a p fo g y a tk o z á s t
néző s z e m ü v e g e k m á r k a p h a tó k .

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2
HITELVASARLASI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 17J0, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. a 361-122/10-92^

FOTÓ- PAPÍR-JÁTÉK

F ilm k id o lg o z á s ! A h o l a m in ő sé g szá m ít!

v V

Színes filmkidolgozás 1 nap

m

F Ü Z É T és T n N S Z € R V n S á R N

alatt + Kodak ajándékfílm.

HUBER F E S T É K BO LT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
S 362-404

Irodatechnikában!

Diszperzit 16 I

H a ta lm a s v á la s z té k , a la c s o n y árak!
M inden k a p h a tó , am i az
is k o la k e z d é s h e z k e ll.

2870,-Ft

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft

Az a k c ió b e c s e n g e té s u tán is ta rt,
a k é s z le t e re jé ig !

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

Oroszlány, Rákóczi u. 78.
/A Polgármesteri Hivatal parkolójában/
Tel/Fax: 34-360-808, 34-361 -444/185

Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft

J

A Vértesi Erőmű Rt.
Bányászati Igazgatósága
értesíti Kedves Vevőit, hogy

1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítóművet karbantartási munkálatok miatt nem üzemelteti.

Ez idő' alatt a szénkiadás szünetel, de
a szénbefizetés és a pénztár folyamatosan működik.
A leállás időszakában a depóról a készlet erejéig a kiszolgálást
biztosítani tudjuk. A készletet meghaladó mennyiségeket
augusztus 9-től folyamatosan adjuk ki.
Augusztus 1-ig továbbra is a szezon előtti árainkkal állunk
Kedves Vevőink rendelkezésére.
Telephely: Oroszlány, Szénosztályzó
Telefon: 34/361-122, vagy 360-122 központi hívószám 28-47, 26-78,
24-88-as mellékek.
Fax: 34/361-122/25-67.

a Rákóczi úton, illetve
környékén, h o ssz ú t á v r a k e re s

V á lla lk o z á s

80-100 m 2 a la p te r ü le tű ,
legalább 4 különálló helységből álló
(ebből kettő m in. 25-30 m 2),
380 V, m in. 25 A áram m al, vízzel ellátott,
ip a r i c é lra a lk a lm a s b é rle m é n y t.

Ajánlatokat a kiadó levelezési címére
várunk a bérleti díj megjelölésével.
KRÓNIKÁS 4.

A KRÓNIKÁS már az
interneten is olvasható:
www.oroszlanyi-kronikas.hu
Hirdetéseit megjelenítheti az
újság internetes változatán
is.
Részletes információt kérhet:
presskft@elender.hu
vagy ®366-524

te líI IE S

N í\p < O i!i

J Ú L IU S S Z E N T JA K A B H A V A
25., Szent Jakab apostol
napja. Ezen a napon a zab
aratását be kell fejezni, ami
kint maradt az kint is
veszik.
26., Szent Anna napja. A
keresztény nagycsalád, a
! nemzetség oltalmazója, a
gyermekáldás patrónusa.
A
MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰ VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ HALLGATÓIT,
ffl 363-600
OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS

KRÓNIKÁS
O ro s z lá n y b a n m á r
tíz e z re n o lv a s h a tjá k !
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
H irdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)

Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
S Fax:366-524
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
ffi 06-30-9-020-189

Nyomda:
MONTÁZS PRESS Kft.
Oroszlány, Felsó'telev
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www.oroszlanyi-kronikas.hu

A Vért lehetőségei
a kormánydöntés után

jelenti, hogy nagym értékben nő
az elm aradó állam háztartási b e
vétel (4,5 M rd Ft/év) s szám olni
kell a bezárás 15 M rd Ft-os költ
ségével. Csak a vagyonvesztés
10,7 M rd Ft lenne, a tulajdonos
felelőssége ezt elkerülni. A
retrofít m egvalósítása sokkal ki
sebb költségekkel já r, m int egy
új
erőm ű
m egépítése.
A
retrofittal m eg lehet oldani a

“ S o k an nem tu d já k
m it je le n t
1920. j ú n iu s 4 -e ”
Szentpéteri G abriella
előadás Máj kon

kén-dioxid kibocsátási norm ák
betartását.
Szám os olyan szakm ai- és
ásványvagyon értéke van a tér
ségnek, m elyek hosszú évek alatt
Az Európai Duna-Akadémia szervezésében július 29-én konfe épültek ki, nagyon súlyos össze
renciát tartottak Budapesten “Korszakváltás küszöbén az gekért, am elyeket nem lehet
energetika” címmel. Ennek kiindulópontja volt, hogy július 2003-ban kiem elni ebből a

Korszakváltás küszöbén az energetika
Konferencia Budapesten

27-én kormánydöntés született az új energetikai üzleti modell
blokkból sérülésm entesen. Ezek
ről és a jövőbeli erőmű-fejlesztési tervekről. A döntést lapunk
m ind plusz érvek a m egtartásra.
kérésére értékelte Takács Károly. A Vértesi Erőmű Rt. vezérA térség foglalkoztatáspoliti
igazgatója tájékoztatott a fővárosi rendezvényről is, ahol fel
kája is rendkívül fontos szem 
szólalt a Vért érdekében.

pont. S zám unkra kedvezőtlen Beszélgetés a Köztársasági Érdem
rend kitüntettjével a 2. oldalon
döntés
esetén kb. 3-4000 em ber
- Az új magyar energetikai tetett, a fejlesztésnek a finanszí
foglalkoztatását
kellene
m
egol
modell az európai villam os rozási forrásai nehezebbé vál
energiai piacnyitáshoz kapcso nak. V an m egoldás, csak az dani két éven belül. Ez szinte le
S Z O B R O K V III.
L egalább 8-10 év
lódik. A lapvetően szakít a eddigieknél is sokkal nehezeb hetetlen.
kifutást kell erre hagyni. E zt a Mottó: “A művészet a kimondhatat
hosszú távú villam osenergia-át- bek lettek a körülm ények.
lan tolmácsa” (Goethe)
Éppen ezért a budapesti tényt m egerősíteni kívántam a A váro s te re in álló alk o táso k tö bbségé
vételi szerződések lehetőségé
vel. Ez kihatással lesz a V értesi konferencián hozzászólásom  M edián által végzett közvéle nek talán m in d e n vo n ása em lé k ez e tü n k 
be iv ó d o tt m ár. S lehet, hogy van,
adataival.
Az
Erőm ű R észvénytársaságra is - ban hangot adtam ellenvélem é m ény-kutatás
am ely ik rő l nem is tudjuk, hogy létezik.
gondolok itt a retrofitprogram ra. nyem nek. H angsúlyoztam , hogy oroszlányi polgárok vélem énye,
“Vetkőző nő”
A z üzleti m odell felvázolja az a szénbázisú energiaterm elést hogy az ingatlanok értéküket ve
M V M Rt. m űködését, s terveket nem lehet egyértelm űen a “gaz szítenék, egy ilyen döntés a tér K orábban a régi strandot díszí
ség tönkrem enetelével lenne tette ez a szobor. A kőből készült
rögzit a jövőbeli energetikai ter daságtalan” jelzővel m egilletni.
egyenértékű.
Egy lehetőség m ég figura m a a városi uszoda m ö
Több lábon kell állnia a m a
m elési szerkezetre, és 2001-től
van,
a
K
orm
ány 2163/1999. gött, a szabadtéri strandon, a
több, m int 20% -ban liberalizálja gyar energiaterm elésnek, s ez az
gyerm ekm edencénél áll.
a villam os energia piacot, am ely energetikai m odellből nem tűnik (VII. 8.) határozata úgy szól,
A kecses női alakot 1957-ben
hogy “M eg kell vizsgálni az álla
az EU -s csatlakozás stratégiai ki.
készítette Jálics Ernő. A K ép
N éhány gondolatot szentel mi tulajdonú oroszlányi erőm ű zőm űvészeti Főiskolán tanult,
fontossága.
tem
a földgáz, - m int ebben a optim ális szénellátását, a kör m ajd a róm ai Collegium HungaV iszonylag nagy teret szen
előírásoknak ricum ban ösztöndíjasként dol
tel a term elői, illetve fogyasztói m odellben favorizált prim er nyezetvédelm i
m
egfelelő
rekonstrukciós
lehető gozó m űvész aktokat, portrékat,
árszerkezeti kérdéseknek, vala energiaforrásnak - jövő b eli koc
m int felvázolja, hogy m ilyen kázati tényezőire. M agyaror ségeit az erőm ű élettartam ának köztéri szobrokat alkotott.
stratégiai irányokat tart fontos szág több, m int 40% -ában m eghosszabbítása érdekében.”

gázfüggővé válna úgy, hogy szeptem ber 15. a határidő.
T ehát van m ég arra esély,
gázbázisú
bányászata gyakorla
m elés nagy részét gázalapon
hogy
a racionális m egoldást
tervezi. R övid bekezdés foglal tilag csekély. A z im portfüggés
m
egtaláljuk
és ne a válságm ene
kozik a szénbányászattal, am it döntő lesz. E zért azt a kérdést,
hogy szén vagy gáz én úgy fo dzselésen kezdjünk gondolkoz
gazdaságtalannak ítél meg.
ni, erre a konferencián történt
Ez elég rossz starthelyzetet galm aztam át: szén és gáz.
Ennek kapcsán részvénytár egyeztetés alapján Hónig Péter
je len t részvénytársaságunknak,
hiszen a szénbázisú term elést saságunk szerepére, s a retro- helyettes állam titkár úr lehetősé
m egvalósításának get adott. Pozitív döntés estén is
nem tám ogatja a m odell, véle fitprogram
m ényem szerint túl nagy hang fontosságára és az új szénbázisú végre kell hajtani 2004-ig egy
súlyt helyez a gázalapú fej erőm űépítésektől eltérő je lle g é nagy beruházást és ezzel együtt
lesztésekre. S azzal, hogy a re hívtam fel a figyelm et. H a a 30% -os teljes költségcsökken
hosszú távú szerződések léte a hosszú távú m űködést biztositó tést. V árhatóan csak ilyen felté
korm ányülésen m egkérdőjelez- kéntelenítő nem épül meg, az azt telekkel m űködhetünk tovább.
nak az energiapolitikában. A ter

r

“ A n y á d n y e lv é t b íz tá k r á d a s z á z a d o k ”

•

•

IV. Rakoczi-nap M ajkon
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete negyedik
alkalommal rendezett ünnepséget névadója tiszteleté
re a Máj ki Műemlékegyüttes udvarán. A Rákóczinapra meghívást kapott többek között Miklósi Péter, a
szlovák kormány miniszterelnök-helyettesének kabi
netfőnöke, dr. Báthory Katalin, a Kárpátaljai Szövet
ség főtitkára, Szentpéteri Gabriella, a Párizsi Magyar
Egylet elnöke, Csörgits József, a Magyarok Világszö
vetségének alelnöke, dr. Halzl József, az Országos Rá
kóczi Szövetség elnöke, valamint Székelyhíd, Bihar,
Bátorkeszi és Szalka polgármestere.
- Itt, az 1996-ban em elt em léktáblánál tisztelegni kí
vánunk névadónk, a nagyságos vezénylő fejedelem haza
fiúi és em beri nagysága előtt, ki m ély vallási
elkötelezettségével, európai kulturáltságával, kitűnő hadvezéri képességeivel m arad m eg örökre em lékezetünkben
- e gondolatokkal, im m ár negyedik alkalom m al nyitotta
m eg a R ákóczi-napot az oroszlányi szövetség elnöke.
Nagy Elemér Attila beszédében öröm ét fejezte ki, hogy
“nem zetrészeink napjainkban is tartó m egpróbáltatásai”
ellenére a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági m agya
rok képviselőivel együtt ünnepelhetnek a Rákóczi-napon.
A rendezvénynek az “A nyád nyelvét bízták rád a szá
zadok” cím et választották, m ert - m int M akrai Nándor, a
helyi szervezet ügyvezető elnöke m ondta- az anyanyelv
az egyik legnagyobb érték, hiszen m indenki szám ára egy
van belőle.
- A z életben az első és az utolsó szó is anyanyelvűn
kön hagyja el ajkunkat, s ez valóban bölcső és sírhalom folytatta a gondolatm enetet Miklósi Péter, a szlovák kor
m ány m iniszterelnök-helyettesének kabinetfőnöke.
Szólt a napokban elfogadott szlovák nyelvtörvényről.
Sikerként értékelte, hogy azokon a településeken, ahol a
lakosság több m int 20% -a m agyar ajkú, a hivatalokban
kötelesek “m egérteni” a m agyar szót. Erre ötven éve nem
volt példa.
- M agyar szóra, anyanyelvű könyvekre vágynak leg
inkább a K árpátalján is - m ondta dr. Báthory Katalin, a
K árpátaljai Szövetség főtitkára. H angsúlyozta: nem sza
bad engedni, hogy a határokon túli m agyarok elszakadja
nak az anyaországtól. Ennek eszközét például a hagyo
m ányápolásban látja, ezért m ondott köszöntet a Rákóczi
Szövetségnek.
A m agyar történelm i m últat őrzik F ranciaországban
is. A Párizsi M agyar E gylet elnöke, Szentpéteri Gabriella
elm ondta, hogy a szervezet m inden évben ünnepséget
rendez az erdélyi fejedelem tiszteletére. A párizsi Rákóczi-em lékoszlopról készült fotót barátsága és elism erése
jeléü l nyújtotta át az oroszlányi szervezet elnökének.
E hhez hasonló gesztusokra, az összetartásra szólított
fel Csörgits József, a H orvátországi M agyarok Szövetsé
gének elnöke, a M agyarok V ilágszövetségének alelnöke.
E gondolatokkal összhangban Nagy Elemér Attila
hangot adott annak a rem ényének, hogy a nem zet önfenn
tartó ereje, élni akarása elegendő lesz ahhoz, hogy az új
évezred küszöbén, a jö v ő esztendőben a m ajki R ákócziem léktáblánál ism ét találkozzanak, hogy együtt ünnepel
jé k “ Szent István királyunk hátrahagyott szellem i
örökségét” .

L.A.
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Köztársasági Érdemrenddel
kitüntetett elnöknő Máj kon
S z e rz e te s e k rő l, m a g y a r s o rs o k ró l, f ra n c ia sz o k á s o k ró l
Szentpéteri Gabriella 15 éve él
Franciaországban.
Zongoramű
vész. Alapító tagja a Magyar
Zongorász Triónak. Elnöke a Pári
zsi Kölcsönösen Segélyző Magyar
Egyletnek. Munkájáért 1997-ben a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Kiskeresztjével tüntették ki.
A művésznő meghívást kapott júli
us 23-án Majkra, a IV. Rákóczinapra, ahol az egykori fran
ciaországi és a majki kamalduli ko
lostor összefüggéséről beszélt, s
méltatta II. Rákóczi Ferenc érde
meit, beszélt a fejedelem életének
arról a szakaszáról, mely összekap
csolja a két ország történelmét.
A művésznővel az ünnepség után
váltottunk szót.

- 1996-ban az augusztus 20-i ün
nepségen M ajkon fellépett a M agyar
Z ongorász Trió. M int az együttes ala
pító tagja, én is részt vettem a rendez
vényen.
- A z ön szemében mennyit változott

gyar Egyletnek?

magyar történelmet Franciaország
ban?
- E rre m ondanék egy nagyon rossz

az egykori rendház?
- A m ikor először jártam M ajkon,

n agyon szép épületegyüttest találtam
itt.
A zóta
a
házak
és
az
E szterházy-kastély állapota is sokat
rom lott, am it nagyon sajnálok. N yil
vánvaló, ennek az épületegyüttesnek
a fenntartása óriási összegbe kerül.
D e a pénznél lényegesebb, hogy va
lakinek ez fontos legyen. S az, hogy a
m ajki kam alduli szerzetesek otthona
egyáltalán létezik, úgy érzem, na
gyon nagy dolog, m ert ez a m agyar
örökségnek egy része. E z köti össze
- M i a szerepe tulajdonképpen a M ajkot Párizzsal.
- Egyébként mennyire ismerik a
Párizsi Kölcsönösen Segélyző Ma

- A Franciaországba em igrált m a
gyarokat fogja össze. E gyedülálló ab
ban a tekintetben, hogy 153 éve
folyam atosan, m egszakítás nélkül
m űködik.
- Az Egyletben végzett tevékenysé

géért kapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend Kis keresztjét. Hány éves
munka áll e mögött?
- A kitüntetést tíz éves tevékenysé
gem ért kaptam , az egyesület fennál
lásának 150. évfordulóján.
- Az Egylet vezetőjeként kezdett

példát. N em régiben láttam a francia
televízióban egy adást, ahol a követ
kező kérdést tették fel: “Trianon m e
lyik országnak okozta a legnagyobb
veszteséget?
Lengyelországnak,
C sehszlovákiának vagy M agyaror
szágnak?” Sokan nem tudták a v á
laszt. Ú gy érzem , hogy a franciák
sajnos nem értik, hogy m it jelentett
1920. jú n iu s 4.
A m agyarok persze tájékozottab
bak. A fiatalok is ism erik a főbb
összefüggéseket. Sokan hallottak
például a m ajki és a grosboisi kolos
torokról is.
- Megközelítőleg hány magyar

foglakozni a magyar és a fra n cia tör
ténelem egy kis szeletének összefüg
gésével? Gondolok itt Rákóczi-napi
előadására, melyben igen részletesen
ismertette a két ország kamalduli ko
származású él Franciaországban?
lostorainak kapcsolatát.
- Párizs és környékén 20-25 ezer.
- Ebben a szervezetben II. Rákóczi
- A franciák fenntartás nélkül elfo
Ferenc nagyon jelen tő s történelm i
szem élynek szám ít. M inden évben gadják és befogadják az emigránso
m egem lékezünk róla. A zt hiszem , ez kat? Vagy diszkriminációval kell
term észetes, hiszen a fejedelem a P á számolniuk azoknak, akik magyar lé
rizs m elletti, grosboisi (m a Y erres - a tükre a kék-fehér-piros lobogó alatt
szerk.) kam alduli kolostorban töltött kívánnak élni?
- Ö ssze sem lehet hasonlítani az
két évet. Szívét -végrendelete szerintebbe a rendházba helyezték. A kolos
tor m a m ár nem áll, csak jelk ép es h e
lye a fejedelem szívének. M ivel a
X V III. században M ajkon is éltek
kam alduli szerzetesek, ez az összekö
tő kapocs a francia és a m ajki tö rté
nelm i m últ között.
E zért teljesen
term észetes, hogy R ákócziról annyit
tudok, m in t a majkiak.

Mikor
já rt
műemlékegyüttesben?

először

a

em igránsok és a közvetlenül a határa
inkon túl élő m agyarok helyzetét. Ez
utóbbiak többsége nem önszántából
él külföldön, m íg azok, akik Franciaországba települnek, önként teszik,
egy jo b b élet, kedvezőbb anyagi kö
rülm ények rem ényében. E z nyilván
valóan nem sikerülhetett a környező
országokban.
E gyébként a francia egy nagyon kí
váncsi nem zet. O tt m inden, ami új-

donság vagy “m essziről jö tt” kíván O roszlány vallási élete II.
r
csiságot ébreszt. Például egy francia szí
vesebben választ m agyar zongoram űvészt
tanárnak, m int hazájabelit. E lfogadja 1972. Advent negyedik vasárnapja óta - kim indazt, ami szám ára új.
sebb-nagyobb megszakításokkal - szolgál
- Mégis, mi a legszembetűnőbb ellentét Szemed Ferenc, tábori esperes, református lel

“Áldás és békesség”

a franciák és a magyarok között?
- A gondolkodásm ód. A franciák telve

kész Környén-Oroszlányon. A város a környei
református egyházközséggel misszió társegy
vannak életszeretettel, életkedvvel, élet ház.
öröm m el. Én azt hiszem , hogy a tenger is
befolyásolja a hangulatot. A viharok, a
szelek kialakítottak egy olyan érzést az
em berekben, hogy elfogadják azokat a
dolgokat, m elyeken úgysem tudnak vál
toztatni, m elyeket nem tudnak elkerülni.
Ellentétben M agyarországgal. Itt, például
ha nagyon hideg van júliusban, bosszan
kodnak, s azt m ondják: ez nem norm ális
dolog. F ranciaországban az ilyen változá
sokat term észetesnek fogják fel.
A z életvitel is m ás. A franciák szigorúan
dolgoznak napközben, és szigorúan pihen
nek este. Szórakoznak éjfélig, kettőig, ez
alatt bohém ok. S m ásnap ú jra nyolc órát
tudnak dolgozni. Tudják, hogy azért kell
m egdolgozni, m ert a m unka biztosítja a pi
henéshez a pénzt. T ipikus francia köz
m ondás, hogy “E gy kézzel nem lehet
tapsolni” . Ez jelenti a lehetőségek kihasz
nálására törekvést is.
A z oktatási rendszerük is egészen m ás,
m int a m agyaroké. A z iskola reggel 8-tól
16 óra 30-ig tart. E z azt jelenti, hogy a fel
adatokat az iskolában végzik el a gyere
kek, nem visznek haza tanulnivalót, m int
ahogy a felnőtt francia sem visz haza m un
kát. Időben m egtanítják a gyerekekkel,
hogy m iből áll az élet. így 18 évesen nem
kerülnek nehéz helyzetbe, nem érik őket
váratlanul az esetleges problém ák.
- Nem lehet könnyű egyik napról a má

- A z első reform átus istentiszteletet O roszlány
ban 1929. advent harm adik vasárnapján tartotta
Barsi Lajos, bokodi lelkész. 1955 óta folyik rend
szeresen istentisztelet vasárnaponként a város re
form átus
hívei
szám ára.
K ezdetben,
az
evangélikus tem plom ban kaptunk helyet, m ajd
1971-ben a reform átus egyház rendbe tette az
evangélikus tem plom m ögött álló régi m agtár épü
letét, am it használhatott. T izenkét év után,
1983-ban m egvette az egyház az Evangélikus
G yülekezettől az építm ényt egy kis telekkel,
am elyre m ég ugyanebben, illetve a következő esz
tendőben felépítette a közösség - önerőből - a mai
tem plom ot. M ivel akkor engedélyt m ég nem adtak
a toronyépítésre, ezért ez csak hét éve, 1992-ben
készült el.
- Hány tagot számlál az oroszlányi közösség?
- A z eklézsia lélekszám a nem nagy. K örülbelül
száz fenntartói járu lék o t fizető van. Ez teljesen ön
kéntes alapon történik: nincs m egszabva, hogy ki
nek m ennyit kell fizetnie.
- Milyen különleges ünnepkörök jellem zik a

A Krónikás 30. számában megjelent
“Erős vár a mi Istenünk” című cikk
hez a következő kiegészítést adjuk:
Molnár Jó zsef evangélikus lelkész
négy éve teljesít szolgálatot O roszlány
ban.
A gyülekezet foglalkozik tanítással.
A lelkész iskolai hitoktatást és kon
firm ációra felkészítést végez.
A vasárnap reggeli gyerm ek-isten
tiszteletet a gyülekezet fiataljai tartják.
A z istentiszteleti élet kiegészül a
Szenthárom ság ünnepe utáni 15. vasár
nappal, am i a tem plom szentelési em 
lékünnep.

gyülekezetei?
- A hagyom ányos karácsonyi, húsvéti és pün

kösdi ünnepkörökön kívül m inden év januárjának
harm adik hetén E gyetem es Im ahetet tartunk. Ez a
Istentisztelet a gyülekezeti terem
katolikus és az evangélikus testvérekkel együtt
felszentelése előtt
zajlik felváltva: egyik este az evangélikusoknál,
(A
képaláírás
a múlt számban tévesen jelent meg,
m ásik este a katolikusoknál van és ez így cserélő
ezért
elnézést
kérünk a Tisztelt Olvasóktól is.)
dik m indig. A különbözőségek ellenére csodála
tos, hogy együtt tudunk im ádkozni.
E zenkívül az evangélikus közösséggel együtt A z oroszlányi Búr Zsolt (17) első helye
zést ért el az alcsútdobozi Bagolyleső
sikra “váltani" Önnek mennyi időbe telt, ünnepeljük a R eform áció Hetét.
éjszakai terepkerékpár-versenyen. A
hogy hozzászokjon az új életformához?
- Tanítással foglalkoznak?
- N égy-öt évre szükségem volt. Ez nem
- Idén 16 hittancsoportunk volt, ez 150 gyerm e fizikai m egm érettetésen 25 km -t kellett
azt jelenti, hogy feladtam m agyarságom at. ket jelent. M indig az iskolák létszám ától függ, a teljesíteni. A m egpróbáltatás július
24-én éjjel 11 órakor indult. A z ered
15 évvel ezelőtt, m ikor m egism ertem a lehetőség adott szám ukra.
férjem et, úgy éreztem , hogy egy m agyar
- Ezeknek a gyermekeknek van-e közös nyári m ényhirdetés 25-én, hajnali 2 órakor
volt.
nak m indenütt m agyarnak kell lenni és programjuk?
úgy gondoltam , ha valakiben van elég aka
- A R eform átus N őszövetség különböző p ály á
rat, akkor tehetségét bárm elyik országban zati
pénzekből
tudja
táboroztatni
idén A K rónikás február 7-ei szám ában in
érvényesítheti, anélkül, hogy csorbulna T agyospusztán egy hétig azokat a gyerekeket, terjú t olvashattak arról, hogy Végvári
nem zetiségtudata.
Ferencné m egírta az “Oroszlány, egy
akiknek m ás lehetőségük nincs.
O tthon m ind a mai napig az én anya
- Kiknek nyújt még segítséget a Nőszövetség?
magyarországi falu legendája és igaz
nyelvem en társalgunk. Férjem folyéko
- A reform átus egyháznak N ágocson van egy története” cím ű könyvet, m ely anyagi
nyan tud m agyarul, itt végezte az Á rvácska nevű otthona. Itt lányanyák laknak gyer okok m iatt m indeddig nem jelen t meg.
egyetem et. De ettől függetlenül is nagyon m ekeikkel. N ekik segítenek a N őszövetség tagjai Az elm últ hónapokban változás történt:
sokat vagyok m agyar közegben. Szinte abban, hogy m indent m egkapjanak, am ire a gyer a több, m int 600 oldalas mű m ár nyom 
többet, m int franciában.
m ekeknek szükségük van.
dában van, bem utatását a Falunapra, au
- Nincs honvágya?
- A z eddig elmondottakon kívül milyen főbb el gusztus 14-re tervezik.
- Elég sűrűn látogatok M agyarországra, képzelései vannak a jö vő t illetően?
m ert a szüleim B udapesten élnek. A hon
- Szeretném , ha egy lelkészlakást, parókiát épít
K övetkező szám unkban kezdjük el
vágy inkább abból ered, hogy aki nincs itt hetnénk fel a gyülekezet tagjaival. M indez hit kér
közölni Jglói G yulának a város sport
hon,
nem
tudja
lépésről
lépésre, dése, m int ahogyan a tem plom építése is volt.
életét bem utató történelm i visszatekin
kellőképpen követni az ország politikai és Istenünk úgy áldja és segítse az oroszlányi refor
tését.
kulturális életét.
m átus gyülekezetét, hogy ez az ő dicsőségére
Lovasi Andrea m egvalósuljon.
Csulik Andrea
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FOLYAMATOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBOLTJÁBAN!
2-3-4-S m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek. - kiegészítők

Füzetvásár tavalyi áron,
egész nyáron!
T o lla k , r a d ír o k , s z ín e s e k , tá sk á k , v o n a lz ó k
és m in d e n , a m i a su lib a k ell.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

Bevizsgált, garantált minőségű napfogyatkozást
néző szemüvegek már kaphatók.________

HITELVASARLASI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fflrst S. u. 13. ® 361-122/10-92

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

Kodak
-

F Ü Z É T és T f lN S Z É R V á s á lO

- ■

HUBEft FESTÉ K BO LT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
® 362-404

azIrodatechnikában!

Diszperzit 16 I

2870,-Ft

H a ta lm a s v á la s z té k , a la c s o n y á rak !
M inden k a p h a tó , a m i az
is k o la k e z d é s h e z k e ll.

Hőszigetelő l ö m 2 4200,-Ft

A z a k c ió b e c s e n g e té s után is ta rt,
a k é s z le t e re jé ig !

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

Oroszlány, Rákóczi u. 78.
/A Polgármesteri Hivatal parkolójában/

Tel/Fax: 34-360-808, 34-361-444/185
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A Vértesi Erőmű Rt.
Bányászati Igazgatósága
értesíti Kedves Vevőit, hogy

1999. június 18-tól augusztus 8-ig
a dúsítóművet karbantartási munkálatok miatt nem üzemelteti.

Ez idő'alatt a szénkiadás szünetel, de
a szénbefizetés és a pénztár folyamatosan működik.
A leállás időszakában a depóról a készlet erejéig a kiszolgálást
biztosítani tudjuk. A készletet meghaladó mennyiségeket
augusztus 9-től folyamatosan adjuk ki.
Augusztus 1-ig továbbra is a szezon előtti árainkkal állunk
Kedves Vevőink rendelkezésére.
Telephely: Oroszlány, Szénosztályzó
Telefon: 34/361-122, vagy 360-122 központi hívószám 28-47, 26-78,
24-88-as mellékek.
Fax: 34/361-122/25-67.

Vállalkozás a R á kó c zi úton, illetve
környékén, hosszú távra keres
80-100 m2 alapterületű,
legalább 4 különálló helységből álló
(ebből kettő m in. 25-30 m 2),
380 V, m in. 25 A áram m al, vízzel ellátott,

ipari célra alkalmas bérleményt.
A já n la to ka t a kiadó levelezési cím ére
várunk a bérleti díj megjelölésével.

Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft

NYÁRUTÓKISASSZONY HAVA
Augusztus 6.,

U runk
színeváltozásának
ünnepe. A m agyar
néphagyom ányban a
borszentelés n apja.
A

A KRÓNIKÁS már az
interneten is olvasható:
www.oroszlanyi-kronikas.hu
Hirdetéseit megjelenítheti az
újság internetes változatán
is.
Részletes információt kérhet:
presskft@elender.hu
vagy S366-524

MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰ VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ HALLGATÓIT.
g 363-600
O RO SZLÁN Y]

KRÓ N IKÁS

KRÓNIKÁS
Oroszlányban már
tízezren olvashatják!
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!

Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
®Fax:366-524
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
® 06-30-9-020-189

Nyomda:
MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kft.
Oroszlány, Felsőtelep
ISSN 1419 -4805

(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
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Hogy is van ez?

Nem fogyasztok, mégis fizetek!?
. cvf.

syáfti • -^999. aiigiisztusóv ^
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http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

LAKASVASARLAS ES CSERE
ÚJ LEHETŐSÉGEKKEL
T á m o g a tá s i f o r m á k O ro s z lá n y b a n
Oroszlányban 7800 lakást tartanak nyilván. A város lélekszáma kb. 21.000. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint három főre
jut egy lakás, tehát elsősorban pénz kérdése, hogy valaki tud-e
vásárolni vagy sem. S éppen az anyagiak miatt nehéz elkezdeni
a szülőktől független életet, különösen pályakezdői keresetből.
Elsősorban a fiatalokra gondolva az önkormányzat létrehozta
az Első Saját Lakásért Alapítványt, melynek támogatásával el
érhetőbbé vált “ Az én házam - az én váram” szólás megismeré
se a gyakorlatban is.
A z A lapítvány 1992 óta m űkö
dik. L étrehozásának célja volt,
hogy elsősorban a fiatalokat se
gítsék az első saját lakás vásárlá
sában. A z elm últ években közel
három száz igénylőnek adtak tá
m ogatást. A zok a kérelm ezők
fordulhattak eredm ényesen az
A lapítványhoz, akik nem töltöt
ték be 35. életévüket, s em ellett
legalább öt éve állandóra beje
lentett helyi lakosok voltak,
vagy rendelkeztek két év folya
m atos
oroszlányi
m unkavi
szonnyal. A zok kerülhettek a
tám ogatottak körébe, akiknek
jöv ed elm ük a sajátjo g ú nyugdíjm inim um m indenkori összegé
nek kétszeresét nem haladta
meg. Figyelem be kellett venni a
tartós betegséget és az egyéb ne
hezítő életkörülm ényeket is.
A lakásvásárláshoz és építés
hez is igénybe vehető - kam at
m entes vagy kedvezm ényes ka
m atozású - tám ogatás összege
m axim um 200.000 forint volt. A
kedvezm ényes kam atozású hitel
a m indenkori jegybanki kam at
50% -a volt. É vente két alkalom 
m al, tavasszal és ősszel ült össze
a kuratórium , hogy elbírálja a
kérelm eket. A z igénylők szám a
rendszeresen hatvan körül volt,
körülbelül 50% -uk felelt m eg az
elvárásoknak.
- H ét évig gyakorlatilag válto
zatlan feltételek m ellett m űkö
dött az A lapítvány. Szükséges
volt a változtatás, m indenekelőtt
a korhatár eltörlése. T ehát ezen
túl akár 60 évesen is fordulhat
nak hozzánk anyagi segítségért.
Úgy gondoltuk, tám ogatni érde

m es nem csak az első lakáshoz
ju tást, hanem a lakáscserét is.
E zért változott nevünk is: m ár
nem szerepel benne az “E lső”
szó, m aradt: Saját L akásért A la
pítvány - m agyarázza Nyitrai
Károlyné, kuratórium i titkár.
- B evezettük a vissza nem té
rítendő tám ogatási form át is.
E zt azoknak biztosítjuk, akik le
m ondanak önkorm ányzati tulaj
donú lakásukról úgy, hogy nem
tartanak igényt új önkorm ányza
ti lakásra.
A z új rendszerben m egválto
zott a tám ogatás összege. Lakásvásárlás
esetén
az
eddigi
200.000 forint helyett 400.000
forintot lehet igényelni. L akás
cserénél az értékkülönbözet
30% -a, m axim um 300.000 fo
rint, vissza nem térítendő tám o
gatás esetén m axim um 400.000
forint adható. A kapott összeget
10 éven belül kell visszafizetni.
V áltozatlanul szem pont m a
radt viszont az oroszlányi lak
hely, illetve m unkaviszony és a
nyugdíjm inim um
kétszeresét
m eg nem haladó jö ved elem h a
tár. A kedvezm ényes kam atozá
sú kölcsönrendszer is a régi.
- M ár ezekkel a feltételekkel
bírálta a kuratórium az 1999. év
első felében beadott igényeket.
N egyven kérelm ezőből huszon
hárm án
kaptak
tám ogatást,
összesen több m int hétm illió fo
rintot.
A z őszi időszak pályázati igé
nyeit szeptem ber 1-30. között le
het benyújtani a Szociális Szol
gálathoz.

Lovasi Andrea

Többen fordultak szerkesztőségünkhöz az elmúlt hetekben, hogy
nem értik: mit jelent a víz- és csatornadíj számlán a “Csatorna
alapdíj: 10,60 Ft/nap” tétel. A Krónikást megkereste olyan város
lakó is, aki arról kért tájékoztatást: vajon miért fizet egy 30 napos
leolvasási hónapban 356 forintot, ha egyetlen köbméter vizet sem.
fogyasztott el.
A képviselő-testület 1999. de
cem ber 8-án fogadta el a szenny
víz-ártalm atlanítási díj szerke
zetének m ódosítását. Arról dön
töttek, hogy április 1-jei ha
tállyal az addigi egykom ponensű díjszerkezetet m egosztják
átalányjellegű és fogyasztásará
nyos díjelem re.
A m árcius 23-i ülésen a tele
pülés szennyvízkezelési díjának
m egállapításáról szóló 33/1997.
(XII. 30.) Ö nkorm ányzati R en
delet 1. §-a az alábbiak szerint
változott:

O roszlány város önkorm ány
zati tulajdonú víziközm űve által
biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás díja:
Alapdfj: 10,60 Ft/nap + ÁFA

Fogyasztásarányos díj:
lakossági fogyasztó esetén:
52- Ft/m 3 + Á FA
nem lakossági fogyasztó estén:
128- Ft/m 3 + Á FA
T ehát a 10,60 Ft/nap alapdíjat,
a 12% -os Á ltalános Forgalm i
A dóval m egterhelve m indenki
nek fizetnie kell, fogyasztástól
függetlenül.

Négy és félmillió forintot nyert a
Szociális Szolgálat
A z Ö nkorm ányzati Szociális
Szolgálat az ágazati m inisztéri
um által m eghirdetett pályázati
lehetőséggel élve hat pályázatot
nyújtott be. E zek közül öt ked 
vező elbírálást kapott, összesen
4.506 E F t értékben.
K iegészítő tám ogatást nyertek
el a gyerm ekjóléti, m ódszertani

feladatok ellátására (2.000 E Ft),
a C saládsegítő Szolgálat tevé
kenységének bővítésére (700 E
Ft), a nappali m elegedő tárgyi
feltételeinek jav ítására (1.000 E
Ft), a hajléktalanok foglalkozta
tására (386 E Ft), és az étkezte
tést kiegészítő
hozzájárulás
biztosítására (420 E Ft).

TESTÜLETI ELŐZETES
augusztus 10.
Önkormányzati Rendeletek módosítása
- a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
- a szociális igazgatást ól és szociális ellátásokról
- a parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról
Önkormányzati Rendeletek hatályon kívül helyezése
- a Polgármesteri Hivatal szervezetéről és működési rendjéről
- a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
- az állatok tartásáról
- a lakóépületek házirendjéről
A távhőszolgáltatásról szóló rendelet előkészítése
Városi sportkoncepció
Zárt ülés:
Javaslat városi kitüntetésekre
Munkáltatói jogok gyakorlása (intézményvezető felmentése)
Az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó egyedi ügyek

Táboroztatás Tagyospusztán

Városunk sportélete

Történelmi visszatekintés I.
Iglói Gyula az Oroszlányi Sportkör egyik alapítója, annak volt lab
darúgója, a sportéletben több évtizeden át aktív szerepet vállaló
személy, a megszűnt OTSC elnökségi tagja emlékezik vissza a most
induló sorozatban a város több, mint fél évszázados sportmúltjára.

A z oroszlányi sportéletet a II. vi
lágháború előtt egy labdarúgócsa
pat jelentette, ezek tagjai főleg
falusi fiatalok voltak, de a bányá
szat fejlődésével a bányatelepen
lakó fiatalok is egyre többen csat
lakoztak az akkori levente csapat
hoz, többek között én is, aki
1943-tól lettem e csapat tagja. Eb
ből a csapatból már csak öten
élünk. Az edzőnk, Inotai Lajos, az
akkori iskolaigazgató levente-főoktató volt, akit tiszteltünk, be
csültünk. Ez a csapat főleg a
környékbeli csapatokkal játszotta
mérkőzéseit, nagyon sok lelkes
szurkoló előtt, a régi falusi pályán.
A II. világháború nehéz évei után
1945. tavaszán teljesen újra kellett

kezdeni mindent, a pályánkat
tönkretették, a szerelésünket szét
hordták. A sportéletet az akkori
MADISZ (Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetség) keretében in
dítottuk el, melynek én voltam a
sportfelelőse. Mozgósítottam a te
lepülésünkön élő sportszerető em
bereket, akik hála Istennek sokan

voltak ebben az időben és
hétvégeken, szabad óráikban kö
zös összefogással az akkori kuko
ricás területen, a mai Bányász
Klubbal szemben felépítettük az új
labdarúgó-pályánkat. Az új szere
lés megvétele érdekében a bánya
üzem vezetőségével való meg
egyezés után vállaltunk társadalmi
munkában ötven csille szén megrakását. Az ebből nekünk járó
pénzösszegből megvettük a labda
rúgócsapat szerelését s ezután már
- a szurkolóink örömére - ebben
játszottuk mérkőzéseinket.
A labdarúgás mellett ezekben az
időkben megalakult és igen nép
szerű lett a teke is bányatelepün
kön. A csapat tagjai, akik főleg az

Erdélyből idetelepült bányászok
voltak, szintén összefogással, tár
sadalmi munkában, az akkori Fel
sőtelepen felépítettek egy teke
pályát, melyet Rajk László, akkori
belügyminiszter avatott fel és sok
éven át ezen a pályán versenyez
tek.

SZOBROK IX.
Mottó: “A művészet a kimondhatatlan
tolmácsa” (Goethe)

. A Szakrendelő Intézet előtti kő
tömböt az oroszlányi bányász
kodás indulásának emlékére állí
tották. A Bányászemlékmű Gáti
Gábor alkotása. A szobrászt az
Oroszlányi Szénbányák Vállalat
kérte fel a köztéri mű elkészítésé
re. Az alkotó keze munkájával
Oroszlányon kívül találkozhatunk
Tatán, Tatabányán; sőt a londoni
British Múzeumban és Drezdában
is.
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„Az ő parancsolata pedig az, hogy,higgyünk az ő Fiának, a Jézus
Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancso
latot adott nekünk. ” (1 János 3/23.)
Az Oroszlányi Református Nő
szövetség az idén is meghirdette hittanos táborát, a Vitéz Dinnyés
Zsigmond Református konferencia
telepen, Tagyospusztán. Mivel a hittanos gyerekek közül csak 19-en
jelentkeztek az egy hetes táborba, így
lehetőség nyílt arra, hogy a gyerekek
olyan barátai, osztálytársai is eljö
hessenek, akiknek más lehetőség
nincs a nyaralásra.
Július 26-31-ig tartott a tábor.
Hétfőn reggel 36 gyermekkel és 4
felnőttel kezdtünk neki egy csodála
tos hétnek.
A délelőtti program a Tízparan
csolat feldolgozásából és a Bibliai
barangolásból állt, amit Sugár Ta
más lelkész, Tóth Tamás és felesége,
a Bibliai Szövetségtől tartottak.
Ezeknek a feldolgozása a gyerekek
mindennapi életére alapozódtak, így
a 3 órás elméleti foglalkozás, mely
ben sok éneklés, szemléltetés szere
pelt, nagyon hamar elrepült, és
napról napra csodálatos volt felfe
dezni, hogy a gyerekek mennyi tu
dást szívtak magukba ezekben az
órákban. Megismerték a Biblia fel
építését, az Ószövetség történeteit,
valamint azt, hogy a Tízparancsolat
szerint hogyan kell napjainkban élni.
Az ebéd utáni időszakot a délutá
ni manuális foglalkozások, játékos
sportvetélkedők, akadályversenyek

tették emlékezetessé. Esténként vi
deón nézhettek bibliai történeteket,
vagy közös társasjáték, beszélgetés,
éneklés zárta a napot.
Szerdán egész napos kirándulá
son voltunk Tatán. Az Öreg-tó part
ján ebédeltünk, sétahajóztunk, majd
a Kristály Fürdőben töltöttük el a
délutánt nagy fürdőzéssel.
Pénteken tartottuk meg a várva-várt árverést, ahol a magukkal ho
zott, otthon már megunt játékok
kerültek árverésre és a hét folyamán
összegyűjtött pont értékében lehetett
vásárolni. A heti értékelést a tábor
vezetői tartották és mindenkinek ju
tott könyvjutalom, csokoládé.
Este a tábortűznél a 3 csoport, Je
ruzsálem, Jerikó és Betlehem műsort
adtak, amin nagyon jól szórakoz
tunk.
Szombat délelőtt hagytuk el a tá
bort és jól eső érzés volt a sok kis bol
dog arcot látni, akiken nem múlt el
nyomtalanul ez a hét, és úgy köszön
tek el, hogy jövőre is szeretnének új
ból eljönni, együtt lenni.
Ezúton szeretném megköszönni
mindazoknak, akik segítettek, támo
gattak bennünket, hogy létrejöhetett
ez a tábor.
Czihlár Károlyné
táborvezető

Nincs keret - van pályázat

Üdülnek a gyermekotthon lakói
A Fővárosi Önkormányzat Oroszlá
nyi Gyermekotthonának 86 lakója
van. Az itt élők közül sokan vannak,
akiknek nyáron sem adatik meg,
hogy szüleikkel, hozzátartozóikkal
töltsenek néhány hetet. Az otthon
dolgozói viszont szeretnék, ha nekik
is lennének vakációs élményeik, tá
borokról, üdülésekről. - Mert ez az
épület iskola is egyben, az itt tartóz
kodás során nyáron sem tudnak telje
sen elszakadni a fiatalok a tanulás és
a kötöttségek gondolatától - magya
rázza Horányi Zoltánná igazgatóhe
lyettes.
Az intézmény költségvetése vi
szont nem biztosít keretet a gyerekek
üdültetésére, ezért minden évben
több pályázatot írnak, hogy előte
remtsék a szükséges pénzt. A sikeres
pályázatok eredményeként idén
összesen hat helyre mehetnek üdülni
a gyerekek, mindenki legalább két
különböző településen tölthet né
hány napot.

A Fogyatékos Gyermekek, Tanu
lók Felzárkóztatásáért Közalapít
ványtól nyert 249.000 forintot
káptalanfüredi táboroztatásra hasz
nálták fel: negyvenötén töltötték itt a
szünidő egy hetét.
A zamárdi üdülésen is negyven
ötén vettek részt, a Mobilitás Ifjúsági
Szolgálattól kapott 250.000 forinton.
Jelenleg is Hollandiában, csere
üdülésen tartózkodnak tizenöten. A
külföldi útra költőpénzt saját családi
pótlékukból kérték ki a gyerekek.
Harmincán az alsóbélatelepi
gyermekotthon lakóival is megis
merkednek.
Kerékpáros vándortáborban ti
zennégyen vesznek részt. Erre a célra
60.000 forintot nyertek.
A zirci természetjáró tábor har
mincöt gyermeknek biztosít majd kikapcsolódást augusztus 16-tól 22-ig.

OROSZLÁNYI LEGENDA ÉS TÖRTÉNELEM
A kötetet szem léletm ódja, történetek kedvelőinek szintúgy,
szerkezete a népm ondákkal, a m int a “száraz” történelm i té
valóságot m eseszerü elem ekkel nyek iránt érdeklődőknek. E j e 
vegyítő középkori népi króniká lentős helytörténeti m unka az
sok m unkáihoz teszi hasonlóvá. elbeszélés útján hagyom ányozó
Végváriné
Babirák
Ilona A szerző m aga is vállalja ezt, dó helyi történelm i gondolkodás
“Oroszlány, egy magyaror vallja, hogy a szájhagyom ány folytatásaként, a m últ em lékei
szági falu legendája és igaz nélkül (m elyet egy helyen a T u nek m egőrzéséhez és továbbkudás F ájának legszebb virágaként tatásához kedvet csináló vál
története” cím ű m unkáját.
A szép kiállítású vaskos kötet nevez), a történetírás száraz, lalkozásként is haszonnal for
kézbevételekor az olvasó (külö ehetetlen táplálék volna csupán. gatható.
(A kötet a M ajki N épfőiskolái
nösen a történetírás “hivatásos” A m ű erényei azonban nem m e
képviselői közé tartozók) elő rülnek ki csak a szájhagyom ány T ársaság és az oroszlányi M űve
ször egy kis bizonytalanságot ok ism ertetésében. Rengeteg lődési K özpont és K önyvtár kö
zös
kiadásában
éreznek. A rendkí
je len t m eg és a
vül
inform atív
M ontázs
Press
könyv szerkezete
Végváriné
Kft.
nyom dájá
ugyanis egy kicsit
Babirák Ilona
ban készült.)
eklektikusnak tű

A közeljövőben új kötettel fog
gazdagodni O roszlány honism e
reti
irodalm a.
A ugusztus
14-15-én a Falunapon m ár m eg
vásárolhatják az érdeklődők

nik. A kötet szer
zője,
V égváriné
Babirák Ilona nem
egy magyarországi
tartozik a történetfa lu legendája
írás
“hivatásos”
és igaz története
m űvelői közé, de
m egőrizte
gyer
m ekkora érdeklő
dését a m últ iránt
és éveken keresz
tül “hangyaszor
galom m al”
és
nagy lelkesedés
sel kutatta szülő
helye, O roszlány
régm últját.
Az
írott történelem 
nek O roszlányra
vonatkozó em lé
kei
helyenként
sajnos nagyon hi
MajkiNépjfjtekoltíi Társaság
MűvelődésiKözpontás Könyvtár
ányosak. A hiva
Oroszlány
tásos történetíró
im
ilyenkor szom orú
an konstatálja a
hiányt, m unkája
foghíjas m arad, nem úgy a kötet régi forrást közölt teljes egészé
szerzője, aki a történelm i ism e ben, úgy, hogy helytörténeti ol
ret hiányát a helyi szájhagyo vasókönyvként is haszonnal
m ányokkal, a gyerm ekkorában forgatható a kötet.
E m lítésre m éltó a gazdag és
idős em berektől hallott történe
értékes
fotóanyag és a helynév
tekkel tölti ki, ezeket a tudom á
nyos adatokkal egyenrangú té gyűjtem ény is.
A könyv egészét áthatja az
nyékként kezelve.
E z szigorúan szakm ai szem m el O roszlány és az oroszlányiak
nézve sem csökkenti a m ű tudo iránt érzett szeretet, ez volt az,
m ányos értékét, ugyanakkor sa am i a szerzőt arra késztette,
játo s helyi ízt, új értéket ad a hogy m inden elérhető adatot
kötetnek, hiszen olyan ism erete összegyűjtsön és közkinccsé te
ket - a szájhagyom ány útján gyen. N agy adatgazdagsága
öröklődő helyi történeti em léke m ellett, em iatt az elfogult szere
zetet - őriz m eg így, m ely általá tet m iatt is érdem es m inden
ban kihullik a történetírás oroszlányinak kézbe venni ezt a
kötetet és elolvasni. A m esés
szigorú rostáján.

OROSZLÁNY

K. V

Részlet a
könyv utószavá
ból:
“ A z a m esszire
szakadt,
akinek
kedves a szülő
földje,
akinek
m egm elegszik a
szíve, h a szülőfa
lujára gondol és
honvágya tám ad,
sűrű elfoglaltsága
közepette is fel
keresi a helyet,
m elyet gyerm ek
lábbal taposott, a
tem etőt,
ahol
nyugszanak azok,
akiknek életét kö
szönheti a végte
len életláncban.
Érzi génjeik sok
féleségét
testé
ben, szellem ében,
vele vannak régvolt szerettei, s
így m ár ő sincs egyedül a m in
dennapok sivárságában.
A m últ ism erete gyönyörű
vértezet a jelen k o r küzdelm ei
hez. A titokzatos jö v ő t kutatva
pedig egyetlen rem énységünk,
hogy m éltók lehetünk elődeink
hez.
Fia elfelejtitek ami m ögöttetek
volt, életetek árnyékát, a m últat
veszítitek el. A kinek nincs ár
nyéka, annak napja sincs, akinek
nincs m últja, annak jö v ő je
sincs."

Végváriné Babirák Ilona

A Falu- Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület és a
Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat

FALUNAPOT
rendez

a u g u s ztu s 1 4 -1 5-én
Vendégek és a programokban
közreműködők:
Lázár Mózes, a Komái om-Esztergom
megyei Közgyűlés elnöke,
országgyűlést képviselő,
dr Sunyovszki Károly polgármester,
KERTÉSZ ZSUZSA,
a Likereez-család,
Végváriné Babirák Ilona
Szombat:
a Czermann Vendéglő udvarán
13 00 Szabadtéri fözöverseny
(nevezés a helyszínen)
14 00 Száll a repülő
(az Akkord együttes zenés
gyermekmüsotaj
a Szlovák Tájházban
15 00 Kertészeti bemutató,
kóstoló hagyományos
ételekből (bográcsban
főtt ínyencségekből,
otthon sütött édességekből)
a II. Rákóczi Ferenc Klub
környékén
1400 Gyermekjátékok,
póni lovaglás
fazekasok, kosárfonók,
mézeskatáesosok,
iparművészek vásáia,
településtörténeti totó
a színpadon
16 00 Chenuk - a vágsellyei
folklór egyuttes műsora
Eredményhirdetés
17 00 Fúvószenekari gala a
Komárom-Esztergom
megyei Ifjúsági Válogatottal
Köszöntők
18 00 Súlyemelő bemutató
világbajnokságot nyert
Likerecz-ifjak
Falunapi tombola
19 00 Komáromi Mini Tinik
nosztalgia műsora
21 00-05 00 Falunapi bál
(muzsikál a pilisszentkereszti
Swing sramhegvuttes)
Vasárnap:
az evangélikus templomban:
10 00 - 11 00 Magyar és szlovák
nyelvű Istentisztelet
az Evangélikus Gyülekezet parókiá
jának udvarán:
16 00 Beszélgetés a vendéglelkész
házaspárral
Végvármé Babirák Ilona
frissen megjelent könyvének
bemutatója
(ajánlja Szabolcs András)
Eső esetén a vasamapi szabadtei 1
programokat a II Rákóczi Ferenc
Klubban tartják
A KERTÉSZETI BEMUTATÓRA
pályázni lehet mindennemű mezőgaz
dasági termékkel, kézi erővel készített
tárgyakkal, fonásokkal, szőttesekkel,
faragásokkal stb. A kiállításra szánt
tárgyakat augusztus 13-án délután
14.00 -1 7 .0 0 óráig kell eljuttatni a Szlo
vák Tájházba A legszebb kom pozíciót
díjazzák, a dijakat a Falunap délutáni ün
nepségén ad|ák a t Jutalm azzák azokat is,
akik részt vesznek a legszebb előkellek és
utcarészek kialakításában Ezeket három
tagú zsün bírálja m ajd el
KRÓNIKÁST
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FÖL YAMA TOS AKCIÓ A VÁROS LEGNAGYOBB
SZAKBÓL TJÁBAN!

O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 78, S 3 6 3 -2 4 8

Füzetvásár tavalyi áron,
egész nyáron!

2-3-4-S m széles padlószőnyegek
2-3-4 ra széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők
I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

Tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók
és minden, ami a suliba kell.
Bevizsgált, garantált minőségű napfogyatkozást
néző szemüvegek már kaphatók._______

HITELVASARLASI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 13"
Oroszlány, Fürst S. u. 13. g 361-122/10-92^

&

'FÜZÉT és TflNSZeRVásniT

HUBER
FESTÉKBOLT

Irodatechnikában!
Diszperzit 16 I

H a ta lm a s v á la s z té k , a la c s o n y á rak !
M inden k a p h a tó , am i az
is k o la k e z d é s h e z k e ll.

2870,-Ft

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft

A z a k c ió b e c s e n g e té s u tán is ta rt,
a k é s z le t e re jé ig !

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

Oroszlány, Rákóczi u. 78.
/A Polgármesteri Hivatal parkolójában/
Tel/Fax: 34-360-808, 34-361 -444/185

Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft

V

P Á L Y Á Z A T I F E L H ÍV Á S !
A HEURÉKA Egészségügyi Közalapítvány pályázatot hirdet Orosz
lány közigazgatási területén működő valamennyi háziorvosi, gyer
mekorvosi szolgálat és szakorvosi ellátás részére.

J

A KRÓNIKÁS már az
interneten is olvasható:
www.oroszlanyi-kronikas.hu

Pályázat nyújtható be az alábbi körben:

• szükségessé váló beruházások megvalósítása, amely építési beruházás,
tárgyi eszköz vagy nem anyagi javak beszerzését egyaránt jelenti,
• a meglévő eszközállomány felújításának megvalósítása,
• az intézmények korszerűbb eszközökkel való ellátottságának növelése,
Pályázatot nyújthat be a Szakorvosi Rendelőintézet, a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálatban dolgozó természetes vagy jogi személy.
Pályázat benyújtásának helye: Oroszlány, Alkotmány út 2.
Benyújtási határideje: 1999. augusztus 16.
Benyújtás módja: írásban, a megjelölt cél szükségességének részletes
indoklásával, becsült értékével.
Döntés határideje: 1999. szeptember 02.

P Á LY Á Z A T I

FEL HÍ V Á S!

AZ OROSZLÁNYI VÁROS- ÉS
GAZDASÁGFEJLESZTŐ KHT.
PÁLYÁZATOT HIRDET

legalább középfokú végzettséggel rendelkező,
angolul kifejezetten jól beszélő személy részére,
PROJEKT MANAGER munkakörre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet
személyesen a KHT.-nál, Oroszlány Bánki D. ut 2/a vagy a
34/361-794-es telefonszámon

KRÓNIKÁS
Oroszlányban már
tízezren olvashatják!
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!

Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
ISSN IM H -M a O S

A pályázat benyújtásának határideje:
1999. augusztus 23.
7 7 1 4 1 9 480 0 0 4
KRÓNIKÁS

4.

Színes filmkidolgozás I nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

T e stü le ti ü lés

A VÁROS FOGLALKOZTATÁSI
HELYZETÉRŐL IS SZÓ VOLT
www.oroszlanyi-kronikas.hu

Több mint 66 millió forint

SIKERESEN PÁLYÁZOTT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
A képviselő-testület a május 11-i
ülésen döntött arról, hogy az önkor
mányzat pályázatokat nyújt be a
Megyei Területfejlesztési Tanács
hoz.
A területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési célú támogatásért azok
az önkormányzatok pályázhatnak,
melyek - külön jogszabályban meg
határozott - területfejlesztési szem
pontból kedvezményezett térségben
vannak. Ide sorolható Oroszlány is.
A támogatás formája vissza nem té
rítendő tőkejuttatás. Feltétel volt,
hogy a pályázónak minimum 30%
önerővel rendelkeznie kell. A pályá
zat tartalmi követelményei között
szerepelt az is, hogy a pályázott cé
lokat a település költségvetési ren
deleté tartalmazza. Az idei évre
tervezett beruházások közül a terü
leti kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
alaphoz két cél megvalósítására
nyújtott be pályázatot az oroszlányi
önkormányzat: az Ipari Parkban ter
vezett energiahálózat, valamint a
Handler Kálmán utca - Táncsics Mi
hály utca összekötésének kiépítésé
re (Ipari Park 2. sz. út építése). A
pályázat sikeres volt, 60.000.000 Ft
támogatásban részesült az önkor
mányzat.
A Megyei Területfejlesztési Ta
nács céljellegű decentralizált elői
rányzatából támogatható önkor

mányzati tulajdonban lévő tárgyi
eszköz létesítése, megszerzése, fel
újítása.
A támogatás formája szintén
vissza nem térítendő tőkejuttatás. A
támogatás mértéke a költségek
40%-a lehet. Az önkormányzat a
Célelőirányzati
Dekoncentrált
Alaphoz tíz feladatra nyújtott be pá
lyázatot:
1. Az Eötvös Loránd Ipari Szak
munkásképző Intézet fűtésrekonst
rukciója
2. A Sportcsarnok bejárati por
táljának cseréje
3. A Szakorvosi Rendelőintézet
folyosóinak burkolatcseréje
4. A Szakorvosi Rendelőintézet
egészségügyi gép-műszer beszerzé
se
Az Arany János Általános Iskola
Fürst Sándor utcai homlokzatán
5. - ablakcsere
6. - hőszigetelő vakolatkészítés
7. - bádogos szerkezetek javítása
8. A József Attila Általános Iskola
tetőszigetelésének javítása
9. A Ságvári Endre Általános Iskola
tantermeinek felújítása
10. Családok átmeneti otthona
(Fürst Sándor utca) kialakítása
Ezek közül öt feladat ( 5., 6., 7., 8.,
9.) megvalósítására fordítja a
6.670.000 Ft támogatást az önkor
mányzat.

M ű s z a k i in fo r m a tik a m a g a s fo k o n

Az oroszlányi képviselő-testület augusztus 10-én tartotta soron
következő ülését. A képviselők az eredeti nyolc napirendi pont
helyett hetet tárgyaltak: technikai okok miatt késik az előter
jesztés a városi sportkoncepcióról, ezt szeptemberben vitatják
majd meg.
A két ülés közötti eseményekről
szóló beszámolót egy módosító ja
vaslattal elfogadták. Lazák Zoltán
javasolta, hogy - az előterjesztéssel
ellentétben - ne írjanak ki pályázatot
az önkormányzati és intézményi
számlavezetésre. - A bankváltás
négymillió forint költséggel járna,
ezt a pénzügyi bizottság nem támo
gatja - mondta.
A város foglalkoztatási helyze
téhez kapcsolódott Juhász József
képviselő kérdése: az iránt érdeklő
dött, van-e eredménye annak a le
vélnek, melyet a polgármester írt
Orbán Viktor miniszterelnöknek a
Vért megmentésért. Az ülésen jelen
lévő Lázár Mózes, országgyűlési
képviselő elmondta: a Vért megma
radása érdekében meg kell vizsgálni
a retrofitprograin lehetőségeit és
esetleges hatásait. - Jó esély van
arra, hogy az Oroszlányi Erőmű és a
Márkushegyi Bányaüzem 2011-ig
lehetőséget kap a működésre mondta. - A munkahelyteremtő vál
lalkozások Oroszlányba telepítését
pedig kedvezményekkel próbálják
segíteni.
- 250 millió forint értékben indí
tottunk beruházásokat ez évben, a
cégek idetelepülése érdekében - tet
te hozzá dr. Sunyovszki Károly pol
gármester.

A közelmúltban látogatást tett a
városban a Veszprémi Egyetem
rektora és a műszaki informatika
tanszék vezetője. A vendégeket a
Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola
igazgatója,
Hrubi Gábor és az Eötvös Lo
ránd Ipari Szakmunkásképző In
tézet igazgatója, Rajnai Gábor
alpolgármester fogadta.

- Az egyetem képviselői elégedet
ten nyilatkoztak mindkét középisko
láról. Megfelelőnek találták a tárgyi
és személyi feltételeket - tájékoztatott
Rajnai Gábor. - Bemutattuk az idete
lepülő cégek profiljait is a veszprémi
eknek. Úgy ítélték meg, hogy
Oroszlány megfelelő hely a kihelye
zett tagozat, a műszaki informatika
szak indításához. A tervek szerint az

L.A.

ben a második évfolyamon folytat
hatják
tanulmányaikat.
Ezzel
egyrészt biztosítani kívánják az
egyetemi utánpótlást s természete
oktatás 2000. szeptemberében kez sen megkönnyíteni a fiatalok elhe
lyezkedését. A kihelyezett képzés a
dődik majd.
későbbiekben
más szakokkal is bő
A képzésre érettségizettek je
vülhet.
lentkezhetnek. A Veszprémi Egye
tem programja szerint folyik majd a
tanítás, a jelentkezők számától füg
Három millió forintot nyert
gően egy, vagy két tanulócsoport
az oroszlányi Eötvös Loránd
ban. Jövőbeli egyeztetés kérdése,
Ipari Szakm unkásképző Inté
hogy a helyi két középfokú intéz
mény közül melyik, milyen részt
zet a M egyei Szakképzési
vállal az oktatásból, pontosan mihez
A laptól. A pályázati pénzt a
biztosít helyet. A hallgatók felsőfo
m eglévő alkalm azott szám í
kú szakképesítést kapnak, s ha to
tástechnikai eszközrendszer
vábbtanulni van kedvük, az
fejlesztésére fordítják.
oroszlányi képzés után Veszprém

FELSŐFOKÚ KÉPZÉS OROSZLÁNYBAN
A Krónikásban korábban hírt adtunk arról, hogy Oroszlányban fel
sőfokú szakképzést szeretnének indítani. A Veszprémi Egyetemmel
a tárgyalások új szakaszba értek.

Juhász József az iránt is érdeklő
dött, vajon az augusztus 20-i ünnep
ségekből miért nem vállalt részt az
önkormányzat? Dr. Sunyovszki
Károly válaszában anyagi okokra
hivatkozott.
Az ülés további részében módo
sították a képviselő-testület szerve
zeti és működési szabályzatáról, a
szociális igazgatásról és szociális el
látásokról, valamint a parkolóhe
lyek kialakításáról, megváltásáról
szóló önkormányzati rendeleteket, s
hatályon kívül helyezték a helyi
népszavazásról és népi kezdemé
nyezésről, az állatok tartásáról és a
lakóépületek házirendjéről szóló
önkormányzati rendeleteket.
Egy ellenszavazattal fogadták el
a távhőszolgáltatásról szóló rende
lettervezetet, melyet Orosz Árpád
fogyasztóellenesnek minősített. A
tervezet egyeztetések és szakmai vi
ták után várhatóan októberben kerül
ismét a testület elé.
Zárt ülésen városi kitüntetések
ről, az Ipari Park fejlesztéséhez kap
csolódó ügyekről döntöttek és saját kérésre - megszüntették Kiss
Györgyné, a bezárt Gárdonyi Géza
Általános Iskola igazgatónőjének
közalkalmazotti munkaviszonyát.

V á r o s u n k s p o rté le te

Történelmi visszatekintés II.
Iglói Gyula az Oroszlányi Sportkör egyik alapítója, annak volt labdarúgója, a sportéletben több évtizeden
át aktív szerepet vállaló személy, a megszűnt OTSC elnökségi tagja emlékezik vissza e sorozatban a város
több mint fél évszázados sportmúltjára.
(...A labdarúgás mellett a negyve
nes évek végén igen népszerű lett a
teke Oroszlányban. A csapat tagjai
társadalmi munkában felépítettek
egy tekepályát, melyet Rajk László,
akkori belügyminiszter avatott fel...
-részlet az első részből.)
...így most már két szakosztály mű
ködött településünkön, időszerűvé
vált egy önálló sportegyesület létre
hozása.
1946. tavaszán indítottam el a szer
vezést e cél érdekében s ez sikerre is
vezetett. Ez év március 15-én, a je
lenlegi Lujza vendéglőben megala
kítottuk az első önálló sportegye
sületet OMTE néven. Ennek elnöke
Torda Miklós lett, főtitkára Lakatos
Ferenc. így már szervezett formá
ban működött a sportélet Oroszlá
nyon. Sorra alakultak az új szak
osztályok, mint a természetjáró, az
ökölvívó, a súlyemelő, a birkózó, az
asztalitenisz, a röplabda, a kézilab
da, a sakk.
A sportmozgalom fejlődéséhez
nagy mértékű támogatást nyert
Oroszlány 1954. évi várossá nyilvá
nításával. A Szénbánya Vállalat tá
mogatása mellett a városi vezetés is
nagy mértékben segítette a sportolá
si lehetőséget városunkban.
A megnövekedett számú szakosz
tályok, ezek irányítása, vezetése
megérlelték azt, hogy egy függetle
nített elnöke legyen a sportkörnek,
mely ekkorra már OBSK néven mű
ködött. Ez a törekvésünk sikerrel

járt, a Tatabányai Szénbányák
Vállalat hozzájárult kérésünkhöz,
miután - ekkor még az oroszlányi
bányászat ide tartozott - tőlük kap
tunk erre engedélyt.

De nem sokáig tudtam ezt a beosz
tást vállalni, családi életemben be
következettjelentős változás miatt.
Az utánam következő elnökök:
Niebling Ferenc, Berki György,

Az első függetlenített sportelnök
1952-től Sashalmi Mihály volt, aki
ízig-vérig szerette a sportot és nagy
lelkesedéssel látott munkájához.
Sajnos nem sokáig végezhette szívvel-lélekkel e munkáját, mert fiata
lon, 36 éves korában váratlanul
elhunyt. Hogy a sikeresen megin
dult sportbeli fejlődésben ne legyen
törés, jómagam - a felelős üzemi be
osztást otthagyva - ideiglenesen vál
laltam a sportelnöki munkát.

Pintér Gyula, Para Imre, Gyurszki
Géza, Pallagi Róbert, Pusztai Mik
lós, Zsenits József, Vass László,
Metzger Gyula, Acsády Mihály vit
ték tovább a sportélet irányítását.
Nekik ezúton is köszönetünket és
elismerésünket fejezzük ki. Ezek
ben az években a sportolási tevé
kenység országosan is elismert volt,
s ez által városunk ismertsége is ter
jedt.

Burjánzik a gaz a körforgalom körül
Június 9-én volt a
körforgalom hivata
los átadása. Azóta,
az elmúlt két hónap
alatt is sokat válto
zott a Rákóczi - Dó
zsa - Alkotmány
utak kereszteződése.
Nem csak új táblák
kal gazdagodott az
útszakasz.
Figye
lemfelkeltő a forgal
mi csomópont az
egyre nagyobb terü
letet elfoglaló és
egyre magasabbra
nyúló gyomnövények miatt is.
- A Rákóczi F. út aszfalttal fedett részét teljes hosszá
ban az Állami Közútkezelő Kht. gondozza - tájékozta
tott Spitzner Csaba, a városfenntartási osztály vezetője.
- A zöld sáv rendben tartása a helyi önkormányzat fel
adata, de a körforgalom építési és az átalakítási munkák
után csak megfelelő állapotban veszi át ismét kezelését
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az önkormányzat.
Ennek július 31-én
még kellett volna
történnie. Az ille
tékesek azonban
úgy vélték, hogy a
parkfelületek ki
alakítása
nem
szakszerűen tör
tént.
Sárkány Ferenc,
a Kht. műszaki el
lenőre tájékozta
tott arról, hogy a
kivitelezőt, a bu
dapesti székhelyű
Mélyépítő Kft.-t megkeresték a gyomirtás ügyében.
A Kft. azt az egyszeri megoldást választaná, hogy fel
kéri az OTTO Rt.-t a munka elvégzésére, s annak
költségeit fedezi. (A továbbiakban erre a célra termé
szetesen az önkormányzatnak kell forrást biztosíta
nia.) Jelenleg folyik a tárgyalás az árról a kivitelező
és az OTTO Rt. között.

Gondoljunk csak az olimpiai 3. he
lyezett, többszörös magyar bajnok
ra, Benedek Jánosra, vagy az Európa-bajnok Bagács Jánosra, szin
tén többszörös magyar bajnokra,
vagy a hétszeres magyar bajnok
C.hudik Lajosra és a többi kiváló
eredményeket elérő súlyemelőre,
akik Janky Sándor, a népszerű Sanyi
bácsi edző versenyzői voltak.
Cselgáncsban Molnár Károly, Végh
Géza, és Végh Tibor értek el orszá
gos bajnoki helyezéseket. Az ököl
vívóknál Molnár Tibor és Balogh
János eredményeire voltunk büsz
kék. A legnépszerűbb sportágban, a
labdarúgásban éveken át sikeresen
szerepeltünk az NB I-ben, majd az
NB II-ben. Csapatunkban több kivá
ló labdarúgó volt, többek között
Sallói István, Rappai vagy Holánszki, akik az akkori híres NB I-es
csapat, a Tatabányai Bányász tagjai
is voltak. Büszkék lehettünk Tornyi
Barnabás által vezetett csapatunkra
is.
Sajnos a mostani labdarúgó csapat
már csak a megyei I. osztály közép
mezőnyében szerepel. Már csak a
nosztalgia maradt meg, az emlékek
élnek abban a pár száz drukkerban,
akik kitartanak és futballszeretetük
miatt is, kijárnak a mérkőzésekre.
Külön fejezetet érdemel a kosárlabdások szereplése. E csapatot annak
idején Rausch Ernő testnevelő tanár
alakította, helyi fiatalokkal. Később
kiegészült a csapat tatabányai és fő
városi neves kosarasokkal. Bejutot
tak a legmagasabb osztályba.
Mérkőzéseik mindenkor teltház
előtt zaj lottak, s a csapat tagjai a ma
gyar bajnokok éllovasai közé tartoz
tak...
Folytaijuk

FELHÍVÁS

a városunkban lakosság által
megválasztott közös képviselőkhöz
A közös összefogás, az egységes fellépés a
lakóközösség érdekeit sok esetben sértő, a
közös képviselők meghallgatása nélküli
döntések hiánya miatt elérkezettnek látjuk városunkban a Közös Képviselők
Egyesülete néven működő civil szervezet
megalakítását. E szervezet lenne hivatott
arra, hogy a város szolgáltató üzemei {Víz
mű, Távhő, Techem stb.) a készülő új ren
deletek megalkotása előtt meghallgatnák a
lakosságot közvetlenül képviselők vélemé
nyeit, javaslatait, s az érdekek egyeztetése
után hozhatnák csak meg ezen üzemek, cé
gek döntéseiket, határozataikat.
E szervezet nagy segítséget jelenthetne a
városi vezetésnek is a terveik (parkosítás,
játszóterek, lakóházak, lakóközösségek általános rendje stb.) megvalósításához, egy
ben tolmácsolhatná a közvélemény hang
ját, reagálását az egyes intézkedésekre,
rendeletekre.
A fentieket összegezve minden téren hasz
nos lenne ez a szervezet úgy a városnak,
mint a lakosságnak.
Ezért kérem a városunkban működő kö
zös képviselőket, hogy a felhíváson gondol
kozzanak el, és ha egyet értenek az ebben
foglaltakkal, ezt jelezzék telefonon
361-975, személyesen a Dózsa Gy. út 17.
II/Ő. alatt, vagy írásban erre a címre Iglói
Gyulának. Jelentkezési határidő: augusz
tus 31.
Megfelelő jelentkezés esetén az alakuló
gyűlésünket összehívjuk, annak időpont
ját közölni fogjuk a jelentkezőkkel a meg
felelő időben.

Tiszteletiét: a kezdeményezők nevében
Iglói Gyula közös képviselő

Oroszlány vallási élete III.

A katolikus egyházközség
A pap szerepe az egyházközség közösségi formálásában
Bemutatkozik az oroszlányi Ró
mai Katolikus Plébánia vezetője:
Kutschi András.

- 1992-ben egy rábaközi kis faluból
kerültem Oroszlányba, dr. Pápai
Lajos győri megyés püspök megbí
zásából. Hadd mondjam el rögtön az
elején, hogy mi, papok nem a ma
gunk. hanem Isteni pásztorunk örö
mére kívánunk dolgozni, ezért

megértő jóakaratot kértem a hívek
től. Annak ellenére, hogy a közvéle
ményben sokszor groteszk jelenség
nek számítunk, amikor Istenről, az
örök életről beszélünk. Kértem a
megértő jóakaratot annak ellenére,
hogy viszonylag kevesen hall
gatnak ránk. A hit nem tömeglélek
tani kényszer eredménye, hanem
egyéni, szabad döntés gyümölcse.
Nehezebb talán hinni, ha az ember
kisebbségben érzi magát, bár hitünk
igazsága független attól, hányán
valljuk.
Visszatérve a kezdetekre: a püspök
úr kérte, hogy az oroszlányi hívek
lelki ellátásán túl az új templom épí
tésének gondját is magamra vállal
jam. Ezt a feladatot kihívásnak
éreztem, s azonnal igent mondtam.
- Felépült a templom, hogyan látja
az oroszlányi hívők közösségi arcu
latának kibontakozását?
- Az tény, hogy a vasárnapi és ün
nepnapi szentmiséken résztvevők
megtöltik a templomot, de termé
szetes módon szeretném, ha a hívek
még többen lennének, többen gya
korolnák hitüket.
Tudom, hogy azok a lelkipásztorok
lesznek közösségépítők, akik őszin
te szívvel vágynak a közösségre, és
életükben elsőbbséget élvez a papi
testvériség. A pásztorok egymás
közti viszonyának döntő szerepe
van abban, hogy a hívők tömege kö
zösséggé válik vagy közösség ma
rad.
- A hívők vajon milyen kívánalmakat
támasztanak a lelkipásztor felé?
- Sok vívódás után fogalmazódtak
meg bennem a következők:
- A személyes beszélgetés sokkal
jobban elősegíti a világiak konkrét
szolgálatra való megnyerését, mint

bármely szószékről elhangzott fel
hívás.
- Pontosan meg kell vizsgálni, mie
lőtt az apostoli munkában való kise
gítésre valakit felkérünk, hogy
alkalmas-e rá?
- Minden közreműködést hálás kö
szönettel kell nyugtázni, akkor is, ha
nem a legszerencsésebb volt a kime
netele. Ilyenkor legalább a jóakara
tot kell méltányolni.

- Tiszteletben kell tartania világi
hívő bizonyos fokú önállóságát, fi
nom érzék kell ahhoz, hogy megál
lapíthassuk, meddig tart a segítség
és hol kezdődik a gyámkodás.
- Világos lelkipásztori terv nélkül
nem mozgósíthatunk közösségi cse
lekvésre. A terv segít a szervezés
ben, a munkatársak kiválasztá
sában, a helyes értékelésben. Lelki
pásztori értékelés nélkül dolgozni
olyan, mint amikor a festő, akinek
fogalma sincs arról, milyen képet
fessen, de már fest.
- Nem szabad passzívnak mutat
kozni. Merjünk egyházközségünk
kulcsembereivel együtt álmodni az
élő plébániai közösségről, amelyek
középpontjában Krisztus áll, amely
nek tagjai egymásért élnek.
- A közösségnek jogosan szüksége
van olyan lelkipásztorokra, akik
meg mernek állni Isten és önmaguk
előtt.
- A szolgálattal eltöltött évek során
kialakulnak-e általános tulajdonsá
gai, magatartásformái a lelkipász
tornak?
- A papi élethez hozzátartozik bizo
nyos magányosság. Ennek sok
összetevője van: a társadalom állan
dóan alakul, szerteágazóak lettek a
munkakörök, eltérően alakultak az
érdeklődési és ismeretségi körök,
különböző módon vélekednek az
életről, az egyház életéről. Az em
beri gyengeség: az önzés, a versen
gés, a széthúzás mindig új formában
üti fel a fejét.
S a ‘"magányos hős” típusú lelki
pásztorkodás számára a legmegle
pőbb csapda, hogy minél nagyobb
erőfeszítéssel dolgozik, annál na
gyobb rombolást végezhet önmagá
ban és a reá bízottakban. Magam is

sokszor beleesem ebbe a csapdába,
hiszen a ‘"hősies” lelkipásztorkodás
nak megvan néhány nem kívánt ha
tása: rosszul használja ki a körülötte
lévő emberi erőforrásokat; nagyon
sok képesség van a környezetben,
mégis, szólóban tűzi ki maga elé a
célt. Hívei képességei elsorvadnak,
nem születnek körülötte közössé
gek. Kialakul körülötte a pótolhatatlanság nimbusza, amikor aztán el
helyezik. minden összeomlik utána.
Pedig a ” Lelket ki ne oltsátok" mondja az írás. Kioltjuk a Lelket, a
“mindent jobban tudok” gőgjével, a
szív tunyaságával.
Kell, hogy elsőbbséget nyerjen éle
tünkben a papi közösség. Azért
szoktam minden hónapban a papi
találkozókra menni, hogy kölcsönö
sen erősítsük egymást. Törekszem
arra, hogy elkerüljük a gyümölcslé
ién kritikákat, az önfejű vitákat,
hogy egy szájjal, egy szívvel dicsér
jük az Urat, hogy kicseréljük egy
mással hitbeli tapasztalatainkat.
Szeretném, hogy az legyen szá
munkra egyházmegyénk papi testü
leté, amit a szerzetesnek saját
szerzetescsaládja jelent.
- Vannak-e segítői a munkájában?
- A pap munkájának segítője az
Egyházközségi Képviselő-testület.
Mielőtt valakit megbízok, szemé
lyes kapcsolatba kerülünk egymás
sal, hogy értsük egymás szavát, s
később sem hagyhatom magára. Az
egyházközség felelőseivel történő
személyes, illetve közösségi talál
kozás során valósulhat meg a Szent
Péteri-eszme: “ Eleven kövek mód
jára épüljetek egymásra”.

HÍREK
A Bányász Klub Nyár ‘99 rendez
vénysorozat keretében augusztus
15-én a Bányász Népdalkor lép fel.
Az együttes tagjai délután öt órától
várják a közönséget.
A záróprogram augusztus 22-én
lesz, a Bányász Koncert Fúvószene
kar és a mazsorettek közreműködé
sével.
Az oroszlányi búvárúszó sportegye
sület volt úszója, Richlik Gábor
résztvevője volt a Franciaországban
megrendezett Junior uszonyos és
búvárúszó

Világbajnokságnak.

400 méteres távon új országos
csúccsal világbajnoki címet szer
zett. 800 méteren második, 1500
méteren második. 200 méteren har
madik helyezést ért el. Tagja volt
annak a csapatnak is, mely második
helyezett lett a 4x200 méteres váltó
ban.
A Magyar Karate Szövetség augusz
tus 3-tól 6-ig nemzetközi felnőtt
shotokán edzőtábort rendezett,
ahol sikeres dán vizsgát tett az
oroszlányi Rózsahegyi László és
Havancsák József. (Edző: Péter Gá
bor.) Az edzőtábor végén nemzet
közi felnőtt csapatversenyt ren
deztek, ahol Rózsahegyi László csa
pata második lett. Az első és a har
madik helyet japán csapatok sze
rezték meg.

SZENT ISTVÁN NAP
tiszteletére
Oroszlány város művészeti együtteseinek műsora
a Fő téren
8.30 Térzene
Bányász Koncert
Fúvószenekar
9.30 Oroszlány Város
Nagy dija Mini Rallye
rajt
Onel bemutató
tesztvezetés
Aszfalt rajzverseny az
ünnep jegyében
Jelentkezés a helys/fnen
Kertész Ágnes tanárnőnél
10.30 Gyermekműsor az
MKK mögötti téren
Trilla Csoport Cirkuszt
keres
11.30 Az új kényéi- megszegése
Közreműködnek a FaluHagyományőrző és Kul
turális Egyesület tagjai,
valamint Kállai Endre
vers, Malomvölgyi Ta
más ének

12.00 Aszfalt rajzverseny ered
ményhirdetés
15.00 Kaié Lulugyi
15.30 Szerencsés Csillag együt
tes műsora
16.00 Bányász Népdalkor
műsora
16.30 Kecskédi Német Nemze
tiségi Táncegyüttes és
a Brána-Kulcsos-Táncegyüttes -Oroszlányműsora
17.30 Rozmaring Népdalkor
műsora
18.00 Dance Action
18.30 Eredményhirdetés a
Mini Rallye versenyről
(színházterem)
A Szlovákiából érkező
Kürti Népdalköi
előadása
19.00 Kék Duna Táncegyüttes
19.30 Mirandolina együttes
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FOTÓ - PAPÍR- JÁTÉK
„*4 s* s
*»*/•/ %
O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 78, 3 3 6 3 248

FOLYAMATOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBOLTJÁBAN!

i

Füzetvásár tavalyi áron,
egész nyáron!

2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők

Toliak, radírok, színesek, táskák, vonalzók
és minden, ami a suliba kell.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/in1

FILMKIDOLGOZÁS, AHOL
A MINŐSÉG SZÁMÍT!____________

HITELVASARLASI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 130ü
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
361-122/10-92

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

íFÜZÉT és TflNSZÉftVnsnRÁ

HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

azIrodatechnikában!
Diszperzit 16 1

NYÁRUTÓI KISASSZONY HAVA

2870,-Ft

H a ta lm a s v á la s z té k , a la c s o n y árak!
M inden k a p h a tó , am i az
is k o la k e zd é s h e z k e ll.

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft

Az a k c ió Ibecsengetés után is ta rt,
a k é s z le t e rejéig !

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

Oroszlány, Rákóczi u. 78.
/A Polgármesteri Hivatal parkolójában/
Tel/Fax: 34-360-808, 34-361-444/185

A magyar Mária-kegyhelyek
nagy búcsúnapja.
A Nagyboldogasszony és Kis
asszony napja közötti időszakot a
magvai néphit igen szerencsés
nek tekintette.

Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft

Augusztus 20.
Szent István napja.

A VÉRTESI ERŐMŰ RT.
meghirdeti az alábbi
forgalomból kivont
gépjármüveinek értékesítését
nyilvános árverésen

A
MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA
EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰ
VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT.

V

J

PÁL YÁZA T I F E L H ÍV Á S !
A HEURÉKA Egészségügyi Közalapítvány pályázatot hirdet Orosz
lány közigazgatási területén működő valamennyi háziorvosi, gyer
mekorvosi szolgálat és szakorvosi ellátás részére.

Pályázat nyújtható be az alábbi körben:
• szükségessé váló beruházások megvalósítása, amely építési beruházás,
tárgyi eszköz vagy nem anyagi javak beszerzését egyaránt jelenti,
• a meglévő eszközállomány felújitásának megvalósítása,
• az intézmények korszerűbb eszközökkel való ellátottságának növelése,
Pályázatot nyújthat be a Szakorvosi Rendelőintézet, a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálatban dolgozó természetes vagy jogi személy.
Pályázat benyújtásának helye: Oroszlány, Alkotmány út 2.
Benyújtási határideje: 1999. augusztus 16.
Benyújtás módja: írásban, a megjelölt cél szükségességének részletes
indoklásával, becsült értékével.
Döntés határideje: 1999. szeptember 02.

P Á LYÁ ZA TI

F E LH ÍV Á S !

AZ OROSZLÁNYI VÁROS- ÉS
GAZDASÁGFEJLESZTŐ KHT.
PÁLYÁZATOT HIRDET
legalább középfokú végzettséggel rendelkező,
angolul kifejezetten jó l beszélő szem ély részére,

PROJEKT MANAGER

m unkakörre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet
szem élyesen a K H T.-nál. O roszlány B ánki D á t 2 /a vagy a
34/361-794-es telefonszám on.

Megnevezés
típus
Páncélozott
pénzszállító kocsi ECOLON1NE-250
ROBUR
ID 3001 tgk. (3 db)
NYSA
522 kisbusz
UAZ
452 zárt tgk. (3 db)
DIZIL
tartálykocsi
S3AR
266 terepjáró
LADA NIVA terepjáró
LADA
2105szgk
POLSKI FIAT 1500szgk
VÁZ
21061 szgk.
ZUK
A 1513 tüzoltókocsi
GAZ
66 alváz
DÁCIA
1304 platós tgk
Árverés ideje:
1999. augusztus 24. 09.00 óra
Árverés helye: Oroszlány,
Bányagarázs, Felsőtelep
Előzetes információ kérhető a
(34) 360-122/25-88-as vagy a
(34) 316-444/41-78-as
telefonszánon.
is s n

m m -sflD S

A pályázat benyújtásának határideje:
1999. augusztus 23.
9771419 480004
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Augusztus 15.
Nagyboldogasszony ünnepe

O RO SZLÁNYI

KRÓ N IKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
5?Fax:366-524
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
press kft@oroszlanyi-kronikas.liu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
S 06-30-9-020-189

Nyomda:
MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kft.

OKÜSZDÁNVl

1 é.vf.

gyerm ek szellem i tudását gyarapította kitűnő oktatói m unkájával.
M egörökítette O roszlány és M ajk történelm ét. Feldolgozta az intéz
m ény 45 éves fennállására a Jó z sef A ttila Á ltalános Iskola történe
tét is. T ársadalm i m unkában vezette az iskola könyvtárát és
napjainkig tevékeny részese a város szellem i közéletének.

szám

I*>99. augusztus 20

www.oroszlanyi-kronikas.hu

“ O R O S Z L Á N Y É R T ” K itü n tető D íszo k lev elet adományozott
Szedlák Jánosné festőművész részére.

Szedlák Jánosné városunk szülötteként alapító tagja volt az első bá
nyász-képzőm űvész szakkörnek. K itűnően rajzoló, és a festészetet
is m agas szinten m űvelő m űvészként rajzaival, akvarelljeivel siker
rel vett részt helyi, országos és külföldi kiállításokon. M unkái az
Oroszlányban hagyomány, hogy augusztus 20-án kitüntetéseket adnak oroszlányi tájat idézik és a bányászkodás em lékeit őrzik.

Kitüntetettek

át azoknak, akik munkájukkal vagy életművükkel olyan általános elis
merést szereztek, mely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez,
illetve huzamosabb idö'n át sikeresen tevékenykedtek a település gazdasá
gi, társadalmi, közéleti, művészeti és sportéletének fellendítéséért, az ok
tatás, a közigazgatás vagy az egészségügyi ellátás fejlesztéséért. A
kitüntetések odaítélésére idén 26javaslat érkezett. Ezeket a közigazgatási
bizottság tárgyalta meg s a testület az augusztus I O-ei ülésen, az indoklá
sokkal együtt jóváhagyta.
Az ünnepi testületi ülésen egy “Oroszlány Város Díszpolgára”, kettő
“Oroszlányért” vésetű aranygyűrű kitüntetést és hét darab “Oroszlá
nyért” Kitüntető Díszoklevelet adományoztak.

“O R O S Z L Á N Y É R T ” K itüntető D íszo k lev elet adományozott
Végit Tibor judo edző részére.
A m ár általános iskolásként O rszágos D iák O lim piát nyert sportoló
előbb segédedzői képesítést szerzett, m ajd oktatni is kezdte a ju d o t
O roszlányban. M estervizsgát tett és az egyre nehezedő körülm é
nyek ellenére több tanítványát segítette hozzá, hogy I. osztályú m i
nősítést szerezzenek. Szakm ai elism ertségét fejezi ki, hogy a KÉM
Judo Szövetség elnöki tisztjére m egválasztották. Folyam atos, terv
szerű oktató m unkája versenyzőinek és klubjának az országos 5. he
lyet hozta meg. M a m ár a m egyei válogatott edzője, példaadó
sportvezető.

“ O R O S Z L Á N Y V Á R O S D ÍS Z P O L G Á R A ” címet
adományozta Kondor Ferenc igazgató-kamagy-zenetanár részére. “ O R O S Z L Á N Y É R T ” K itü n tető D íszo k lev elet adományozott
Schmidt József nyugalmazott magyar-latin-filozófia szakos tanár
K ondor Ferenc sok-sok éve vezeti a zenekart és intézm ényveze
tőként, zenetanárként fiatalok százaival ism ertette m eg a zene és az
egyiittzenélés csodálatos világát. M agas fokú szakm ai tudással és
tájékozottsággal Barcelonától Brüsszelig, Z ürichtől K uhm óig is
m ertette m eg a m agyar zenekultúrát, vezényelte sikerrel hazai és
nem zetközi versenyeken zenekarunkat, öregbítve ezzel Oroszlány
hírnevét is. Zenekarvezetői, intézm ényvezetői, tanári feladatainak
m agas szintű ellátása m ellett részese volt városunk közéletének, ta
núbizonyságot téve szakm ai, em beri kvalitásáról, nagyfokú m unka
bírásáról.

részére.
Schm idt József, m int tanár és intézm ényigazgató jelentős szerepet
vállalt a város középfokú intézm ényhálózatának kialakításában,
m űködtetésében. A rendszerváltást követően két ciklusban a képvi
selő-testület tagjaként, bizottsági tagként, m ajd elnökként hasznosí
totta ism ereteit. Jelenleg a hum ánpolitikai bizottság külső tagjaként
tevékenykedik. K özéleti m unkája alapján 1998-től a K ÉM K özgyű
lés választott képviselője, és az ottani oktatási bizottság elnöke.

“O R O S Z L Á N Y É R T ” K itü n tető D íszo k lev elet adományozott
dr. Madarász János orvos részére.

“ O R O S Z L Á N Y É R T ” vésetü aranygyűrűt adom ányozott

Dr. M adarász János 1982 decem bere óta dolgozik O roszlányban se
bész szakfőorvosként. A laptevékenysége m ellett sportorvosként,
Farkasvölgyi Ákos 30 éve dolgozott városunkban, előbb törté röntgen-laeser orvosként m űtős szakorvosi tevékenységet is végez.
nelem -testnevelés szakos tanárként, 12 éve pedig a József A ttila Á 1- 1998 októberétől igazgatóhelyettesi feladatokat is ellát. Gyógyító
talános Iskola igazgatójaként. Oktató, nevelő m unkáját, intéz m unkája m ellett tevékeny részese városunk közéletének.
m ényirányító tevékenységét a m agas szintű szakm ai hozzáértés,
igényesség, pontosság jellem ezte. D em okratikus vezetési stílusa, az “O R O S Z L Á N Y É R T ” K itü n tető D íszo k lev elet adományozott
új iránti fogékonysága, igazságszeretete példaértékű volt az oktatot- Németh Gyuláné nyugalmazott óvodapedagógus, vezető óvónő
tak és az oktatók előtt is. A közéletben való részvétel jellem ezte te
részére.
vékenységét, az ifjúsági- és sportm ozgalom ban, az önkorm ányzat N ém eth G yuláné 1965 óta dolgozik városunkban óvodapedagógus
szakm ai m unkájának segítésében is m aradandót alkotott.
ként, 1986 óta óvodavezetőként. A több évtizedes m unka során

Farkasvölgyi Ákos pedagógus-iskolaigazgató részére.

szakm ai előm enetelével példát szolgáltatott m unkatársainak. A
képzéseken való eredm ényes részvételével kivívta vezetőtársai
m egbecsülését és a szakm a elism erését. K özéleti tevékenysége is fi
H artm ann István az O roszlányi S zénbányák V állalatnál betöl gyelem re m éltó. A z óvoda külső kapcsolatainak szervezésében pél
tött beosztásaiban, a közösségi és társadalm i szervezetek vezető daértékű m unkát végzett.
tisztségeiben elism erésre m éltó tevékenységet fejtett ki. M indig
foglalkoztatta a közérdek, vélem ényével szóban és írásban is befo “ O R O S Z L Á N Y É R T ” K itü n tető D íszo k lev elet adományozott
lyásolta a város döntést hozó testületéinek m unkáját. Szem élyes
Juhász Attila fotóművész részére.
közrem űködésével több civil szervezet m unkáját alapozta meg, és Juhász A ttila fotóm űvészként a város és környékének m egism erte
szakm ai közösségek kialakítását kezdem ényezte.
tését segítette elő. M agas színvonalú m űvészi m unkája az önkor
m ányzati kiadványok Iátványértékét és keresettségét növelte. A z
“ O R O S Z L Á N Y É R T ” K itü n te tő D ís z o k le v e le t adom ányozott irányításával és szervezésében létrejött országos és nem zetközi
m esterkurzusok a m űvészeti élet jelen tő s esem ényei. M ecénási sze
Ugrik Aliz nyugdíjas tanárnő részére.
Ugrik A liz történelem -földrajz szakos tanári diplom ájával 1953-tól repet is vállalva m ás alkotók figyelm ét a város és környékére irányí
nyugdíjazásáig tanított városunkban. H űségére jellem zően m indvé totta. Ú jabb és újabb csodálókat szerzett M ajknak és a környék más
gig a Jó zsef A ttila Á ltalános Iskola pedagógusa volt, és itt több ezer nevezetességeinek.

“ O R O S Z L Á N Y É R T ” vésetű aranygyűrűt adományozott
Hartmann István nyugdíjas villamosmérnök részére.

r

Farkas völgyi Ákos

FALUNAP OROSZLÁNYBAN
A hét végén kétnapos kulturális rendezvénynek adott helyt O rosz
lány.
A
Szlovák
K isebbségi
Ö nkorm ányzat
és
a
Falu-H agyom ányőrző és K ulturális E gyesület Falunapot szerve
zett, im m ár ötödik alkalom m al. A Falunap célja a szlovák hagyo
m ányok m egism ertetése és a szórakozás biztosítása - tájékoztatott
az egyik szervező, Kiss Imréné.

Józsefné.
- E lsősorban saját fogyasz

tatók előtt kevesebbet esznek,
m int azokon a napokon, am ikor
“csak” edzenek. S a Falunapon
vállalták, hogy színpadra lép
nek. Este hat órától erő-bem uta
tót tartottak.
A színpadi produkciókat
gazdagította a vágsellyei folklór
együttes közrem űködése, s a
K om árom -E sztergom m egyei
Ifjúsági V álogatott, m ely tagjai
fúvószenével szórakoztatták a
közönséget.
E zzel párhuzam osan gyer
m ekprogram okat kínáltak a
szervezők: pónilovaglás és az
A kkord együttes m űsora szere
pelt a program ban.
A z éjszakába nyúló rendez
vény utcabállal zárult.
A Falunap vasárnap folyta
tódott. D élelőtt 10 órától isten
tiszteletet
tartottak
az
evangélikus tem plom ban, m a
gyar és szlovák nyelven. 16 óra
kor m utatták be V égváriné
B abirák Ilona új könyvét. A
több, m int 600 oldalas m unka
O roszlány történetét dolgozza
fel, “ O roszlány, egy m agyaror
szági falu legendája és igaz tör
ténete” cím m el.
L.A.
A falunapi kertészeti bem utató
eredm énye:
1. Papp Lajosné
2. dr. Magyar Henrikné
3. Illeg Pál és Illeg Pálné
A Falunapon jutalm azták azo
kat is, akik részt vettek a leg
szebb előkertek és utcarészek
kialakításában. A zsűri által leg
szebbnek ítélt városrészek:
1. Béke u. 2./b.
2. M ajki u. 21.
3. Sallai u. 29.

tásra kísérletezem a fügeter
m esztéssel és ism erőseim nek
szoktam adni a gyüm ölcsből m agyarázza a kiskerttulajdonos.
- Rem ek dzsem et és bort lehet
készíteni belőle.
A sokféle term ék talán csak
a világszerte híres Likerecz- if
ja k at nem csábította, ugyanis a
súlyem elők versenyek és bem u

Az oroszlányi 5. Sz. Általános
Iskola pályázatot nyújtott be a
Kulturális Örökség Minisztéri
umához. Ennek lényege, hogy
cigány gyermekek részére ren
deznének országos szintű pró
za-, mese,- versmondó- és
rajzversenyt. A pályázatot
megnyerték, a program idő
pontja várhatóan október vége.

A szabadtéri program ok a
Czerm ann vendéglő udvarán
délután egy órakor főzőver
sennyel kezdődtek, ahol m in
denki nyert, - ugyanis m ind
össze ketten m utatták be, hogy
valóban értenek-e a fakanálfor
gatáshoz. N ém eth A ttila halász
levet főzött. M int m ondta,
hobbija a horgászás, s a kifogott
“zsákm ányt” m inden estben
m aga készíti el. Egyébként az
otthoni főzőcskét rendszerint
feleségére bízza. Ő csak verse
nyeken “produkál” .
A versenyen a konkurencia
Noel K im ig szem élyében je 
lentkezett. A z új-zélandi szár
m azású, O roszlányban élő férfi
bográcsban főtt birkapörkölttel
kínálta az érdeklődőket. ■
A z ételekről a m űsorközlő
ként jelenlévő Kertész Zsuzsa is
elism erően szólt.
K ésőbb a Falunap m ásik
helyszínén, a Tájházban is volt
m inden, mi szem -szájnak inge
re. Főként krum pli és liszt alap
anyagú, hagyom ányos szlovák
ételeket kóstolhattak m eg a je 
lenlévők.
A különleges ízekről a Szlo
vák Klub tagjai gondoskodtak.
S a T ájházban nem csak
kész ételeket, hanem szám os
alapanyagot is bem utattak. A
kertészeti kiállításon h atalm asra
nőtt dinnyéket, paprikákat s
egyéb konyhakerti növényeket,
szám os zöldség- és gyüm ölcsfajtát m utattak be a term elők.
Sok résztvevő szerint a legfeltű
nőbb az a füge volt, am it üveg
házban term esztett Bernáth
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E m lékszel? T alán 12-13 éve beszélgettünk arról, hogy
elköltöznél ebből a városból. Ú gy érezted, 40 évesen m ég
lehet újra kezdeni, m eg lehet fogni a fővárosból érkező kihí
vást. A ztán m aradtál.
1969 óta m indig m aradtál. Pedig, m int A lföldről érkező
fiatal tanár, nehezen szoktad m eg a szám odra idegen várost,
a hegyes környéket. D e Te m aradtál, s hűséges voltál, hiszen
végig a Jó z sef A ttila Iskolában tanítottál.
Sokat köszönhet N eked a város. T estnevelőként és törté
nelem tanárként gyerm ekek százainak adtad azt, am it csak
Te adhattál, m ás nem . K ollégáid elism ertek, szerettek, pedig
nem tettél m ást, m int am ire esküt tettél: szolgáltál.
12 évig irányítottad iskolaigazgatóként tantestületedet,
de végig a nyilvánosságtól visszahúzódó, a közszereplést
nem szívesen vállaló em ber m aradtál.
K evesen tudták, hogy beteg vagy, s m ilyen akaraterővel
próbálsz úrrá lenni a kóron. S zeptem ber 3-án ünnepelted
volna 30., ju b ileu m i tanítási évedet.
N yugodj békében.

barátod: Ivük István

D e m o g r á fia i a d a to k
Születésszám Oroszlányban
1994.
1997.
1998.
1998.
1999.

0 1 .0 1 . — 1994.
0 1 . 0 1 . — 1997.
01. 0 1 .— 1998.
első félév
első félév

12. 31.
12. 31.
12. 31.

271
205
187
91
94

Forrás: NTSZ

Halálozás Oroszlányban
1998. 01. 0 1 .— 1998.
1999. 0 1 .0 1 . — 1999.

12. 31.
08. 16.

286
227

Forrás: Polgármesteri Hivatal

Tanulni soha nem késő
P lusz tám ogatás az iskolapadot
választó m unkanélkülieknek.
A z oroszlányi 5. Sz. Á ltalános
Iskola és a M egyei M unkaügyi
K özpont helyi kirendeltsége
ősztől tanulási lehetőséget biz
tosít regisztrált m unkanélküliek
nek. A képzésre - korhatártól
függetlenül - azok jelen tk ezh et
nek, akik nem rendelkeznek ál
talános iskolai bizonyítvánnyal,
de legalább az első négy osztály
követelm ényeinek eleget tettek.
A z intenzív felzárkóztató tanfo
lyam elvégzése után hivatalosan

elfogadott általános iskolai bi

zonyítványt kapnak a hallgatók.
A z ehhez szükséges legfonto
sabb követelm ények: heti húsz
tanóra látogatása és sikeres osz
tályozóvizsga. A tanulók részé
ről
az
oktatás
teljesen
költségm entes, sőt, a M unka
ügyi K özpont plusz tám ogatást
ad azoknak, akik az iskolapadot
választják, s gondoskodik arról
is, hogy a könyvek és tanszerek
ára se terhelje a tanulni vágyók
pénztárcáját.
A képzésre jelentkezni az orosz
lányi M unkaügyi K özpontban
lehet.

Az ORTRI-Császári Csemege részt vett az Eszterházy tófutásoti
augusztus 14-én. A hét kilométeres távot teljesítette és a 6. helyezést
érte el Licskó Csaba és Erdélyi Dóra. 2. helyezett lett Kostyál Tamás
és Oltványi Zoltán. 3. helyezést ért el Erdős Ibolya.

Városunk sportélete
Történelm i visszatekintés III.

Iglói Gyula, az Oroszlányi Sportkör egyik alapítója, annak volt labda
rúgója, a sportéletben több évtizeden át aktív szerepet vállaló személy,
a megszűnt OTSC elnökségi tagja emlékezik vissza e sorozatban a vá
ros több mint fél évszázados sportmúltjára.

(Az előző két részben Iglói Gyula
visszatekintett az oroszlányi sport
élet indulására, írt az első önálló
sportegyesület, az OMTE, majd a
későbbi OBSK megalakulásáról, ki
emelte a labdarúgók, a tekések, a
súlyemelők, a cselgáncsosok, az
ökölvívók és a kosarasok sikereit -a
szerk.)
... Sajnos, a nyolcvanas évek vé
gén a sportkör támogatása egyre
csökkent. Már nem volt pénz arra,
hogy egy - addig élvonalban játszó
kosárcsapat eredményesen szere
peljen. így a kilencvenes évek ele
jén a csapat kénytelen volt edzőjétől
és neves játékosaitól megválni. A
régi csapat megszűnt, s hogy jelen
leg még működik az NB II-ben, az
főleg olyan lelkes sportembereknek
köszönhető, mint Jugovics József,
vagy Tóth László.
Hasonló a helyzet a súlyeme
lőknél is. Itt a támogatási rendszer
megváltozása miatt a szakosztály
nak juttatott pénzösszeg jelentősen
csökkent, így 1996-ban, kiválva az
akkori OBSK-ból, OVSE néven
alapítvány formájában működnek.
A Likerecz-család áldozatos mun
kája, sportszeretete tette lehetővé,
hogy a három gyermek, az édesapa
irányításával világhírű eredménye
ket érjen el, újabb dicsőséget, hírne
vet szerezve ezzel a városnak is.
A többi szakosztály eredmé
nyességéről írva nem szabad elfelej
teni az atlétikai szakosztályt sem,
ahol szintén voltak neves sportolók,
így Pintér Anna (távolugrás), vagy
Böcskei Vilmos (futás) ért el orszá
gos szinten is kiváló eredményeket.
De nem szabad elfeledni, hogy a
rúdugró és a jelenlegi magyar csú
csot tartó Szabó Zsuzsa is hosszú
éveken át a szakosztályban edzett.
Varga Mihálynak a tanítványa volt.
E sikerekhez igen nagy segítsé
get jelentett az akkori Szénbányák

Vállalat, valamint Oroszlány város
sá nyilvánítása után a mindenkori
Városi Tanács testületé. Lehetővé
tették a sportolás feltételeinek meg
teremtését. Ezekben az időkben sor
ra épültek a sportlétesítmények,
mint pl. a korszerű füves labdarúgó
pálya, a fedett lelátóval ellátott sta
dion, a mellette lévő edzőpálya, a
jelenlegi labdarúgópálya. A sporto
lói öltözők, a fürdőrész kialakítása
is megoldódott azzal, hogy a bánya
az egész épületet, - mely munkásszállónak épült és működött-, teljes
egészében a sportkör rendelkezésé
re bocsáthatta. További átalakítá
sokkal elkészült a súlyemelők
edzőcsarnoka, megépült az új, kor
szerű tekepálya, s bővítéssel elké
szült a sportklub fedett uszodája,
szaunával együtt. Ezekben az idők
ben kezdődött el a fedett városi
uszoda, majd a sportcsarnok építé
se. A volt városi strand, az ottani tá
gas, zöld környezet a nyári örömök
szerzésére létesült szintén ezekben
az években és nyújtott a családok
nak szórakozást, kikapcsolódást.
Sajnos, ezeknek a létesítmé
nyeknek a nagy része teljesen le
romlott állapotban van, nincs
vállalkozó, vagy szervezet, aki eze
ket megvenné, felújítaná. Pedig a
város lakóinak erre igényük lenne
ma is, nem is szólva arról, hogy az
egészséges életmód, a szabadidősport is megkövetelné a létesítmé
nyek működtetését.
A sportegyesületek a jelenlegi
körülmények között egyedül képte
lenek a sportmozgalom fejlesztésé
re, annak kiszélesítésére. Ez csak
akkor képzelhető el, ha minden te
rületen felismerik, hogy a mai mo
dern világban a mozgási igények
kielégítésére a sport, mint az egész
ségőrzés eszköze, nélkülözhetetlen
né vált és ennek érdekében
mindannyiunknak tenni kell.

Óriási élmény volt az oroszlányi gyülekezetben szolgálni

Angliába költözött a református
lelkész házaspár
Sugár Tamás és felesége, SugárnéDamó Márta négy éve álltak az oroszlányi re

formátus gyülekezet élére, mint beosztott lelkészek. Azóta folyamatosan hir
dették az Igét az istentiszteleteken, hittanórákat tartottak az általános
iskolákban, bibliaórákat a Művelődési Központban, s iljúsági órákat a konfir
m általak . A házaspár augusztus 9-én búcsút vett a várostól, s Bokod-Kömlőd
községektől is, ahol szintén ők teljesítettek lelkészt szolgálatot. A következő
négy évet Angliában töltik majd.
A házaspárral elutazásuk előtt beszélgettünk.

- 1994-ben, még teológus ko
romban tizenegy hónapot töltöttem
Angliában egy gyülekezetben. Sok
ismerősre, barátra tettem szert,
akikkel azóta is rendszeresen tartom
a kapcsolatot. így vetődött fel a gon
dolat, hogy Angliában folytassam a
lelkészi tevékenységet - magyaráz
za Sugár Tamás. - Barátaim találtak
egy gyülekezetét, melynek tagjai
nyitottak arra, hogy külföldi lel
készt fogadjanak. A meghívást elfo
gadtam, vállaltam, hogy feleségem
mel és két gyermekemmel együtt a
következő négy évet Angliában,
Manchestertől kb. 50 km-re fekvő
kisvárosban töltöm.

- Mi a fő célja elutazásuknak?
- Kialakult bennünk az az érzés,
hogy a jelenlegi egyházi formán újí
tani kellene. Egy teljesen más szem
léletmódot, más egyházi életet
kellene képviselni és megélni ah
hoz, hogy a mai társadalom, a mai
fiatalok számára az egyházi élet
vonzerőt jelenthessen. Ötven-száz
éves hagyományainkkal
Jézus
Krisztust megismertetni a mai fiata
lokkal nem igazán lehet, egy meg
újított egyházi formában minden
képpen könnyebb lenne. Erre a bri
tek már húsz-harminc éve rádöb
bentek, azóta próbálnak utakat
keresni arra, hogy milyen módon
kell az egyházi életet kialakítani ah
hoz, hogy az - megmaradva a bibliai
tanításon-, ma is időszerű és vonzó
legyen. Ezeket az útkereséseket sze
retnénk megismerni és azokból ami
jó és magyar talajon megvalósítha
tó, hasznosítani. Szolgálatot teljesí
teni egyelőre csak én fogok, de
feleségem is szeretné mielőbb ma
gas szinten elsajátítani az angol
nyelvet.

- Ki veszi át szerepüket, ki áll a
gyülekezet élére Oroszlányban?
- Szemeti Ferenc lelkész úr, tá
bori esperes, akit szintén jól ismer
nek a hívők.

- A tengerentúlról is próbálnak
majd kapcsolatot tartani az orosz
lányiakkal?
- Természetesen. A Hét határ
című lap szeptemberi számában kö
zöljük majd angliai címünket. Na
gyon várjuk a leveleket, kíváncsiak
vagyunk, mi történik a gyülekezet
tel. A levelekre - ígéri Tamás-, vála
szolni is fogunk.
- Én szeretném, ha nem kesered
nének el az oroszlányi hívők. Ne

künk, keresztényeknek hatalmas
dolog, hogy míg mi jövünk-megyünk, addig az Úristen állandó.
Mindnyájunkkal velünk marad. Mi
búcsúzunk, de O marad és továbbra
is gondja lesz a gyülekezetre. EZ
kell, hogy vigasztalást nyújtson mondja áhítattal Sugárné Damó
Márta.
- Milyen érzésekkel búcsúznak a
gyülekezettől?
- A kezdetektől nagyon jól érez
tük magunkat. Ez alatt a négy év
alatt, úgy érzem, szoros lelki kap
csolatot sikerült kiépíteni a hívők
kel. Sikerült egymáshoz közel
kerülni, egymást elfogadni. Óriási
élmény volt az oroszlányi gyüleke
zetben szolgálni - válaszolja a
lelkész. Hasonló gondolatokat köz
vetít felesége is.
- Nagyon szerettem az orosz
lányiakat. Mindig őszinte, meleg
szeretettel fogadtak. Hatalmas él
ményt jelentett az is, hogy ünnep
napokon tele volt az imaház.
Köszönjük ezt az odaadást.
L.A.
Helyreigazítás Legutóbbi számunk
ban tévesen neveztük meg a város
szakiskoláját és az intézmény igazga
tó-helyettesét.
Helyesen: Eötvös Loránd Műszaki
Középiskola. Az iskola igazgatója
Varga István, helyettese: Rajnai Gá
bor.
Az érintettek elnézését kérjük.
A 25 éves oroszlányi Művelődési Köz
pont színházi ajánlatai az
1999. /2000. évadra
Felnőtt színházbérleti előadások
október
Fejes Endre-Presser Gábor:
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT
SZERELEM
- zenés dráma a Jászai Mari Színház előadása
november
Szigligeti Ede:
LILIOMFI
- zenés, táncos vígjáték a komárnói Jókai Színház előadása
december
Edward Albee:
HÁROM MAGAS NŐ
a budapesti Kamara Színház előadása
főszerepben: Psota Irén
február
A LEGVIDÁMABB BARAKK
- zenés operettek és csasztuskák a győri Nemzeti Színház előadása
Bérletár:
felnőtt: 1.900.diák, nyugdíjas: 1.400.Színházbérlet augusztus 23-ától meg
vásárolható az MKK pénztárában!
———
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O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó CZ I F. U. 78, ^ 3 6 3 - 2 4 8

FÖL YAMATOS AKCIÓ A VÁROS LEGNAGYOBB
SZAKBÓL TJÁBAN!
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók

Füzetvásár tavalyi áron,
egész nyáron!

- darabszőnyegek. - kiegészítők
j|

1. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

^^1
^

T o lla k , r a d ír o k , sz ín e s e k , tá sk á k , v o n a lz ó k
és m in d e n , a m i a su lib a k ell.
FILMKIDOLGOZÁS, AHOL
A MINŐSÉG SZÁMÍT!

HITELVÁSARLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 ~ 1 3 ° " ^ í
Oroszlánv, Fürst S. u. 13. ® 361-122/10-92

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

HUBER
FESTÉKBOLT

/^FÜ ZC TésTflN SZ ÉR vSsfifl^

Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Irodatechnikában!

Diszperzit 161

2870,-Ft

H a ta lm a s v á la s z té k , a la c s o n y árak!
M inden k a p h a tó , am i az
is k o la k e zd é s h e z k e ll.

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft

Az a k c ió b e c s e n g e té s után is ta rt,
a k é s z le t e re jé ig !

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

Oroszlány, Rákóczi u. 78.
/A Polgármesteri Hivatal parkolójában/
Tel/Fax: 34-360-808,34-361-444/185

v

Augusztus 20.

.

P Á LY Á Z A T I
FELH ÍVÁS!

VÉRTESI ERŐMŰ RT.

m e g h ir d e ti
a z a lá b b i fo r g a lo m b ó l k iv o n t
g é p já r m ű v e in e k é r té k e s íté s é t
n y ilv á n o s á r v e r é se n

M egnevezés
típus
Páncélozott pénzszállító kocsi EC O LO N IN E-250
RO BU R
ED 3001 tgk. (3 db)
NYSA
522 kisbusz
UAZ
452 z á rt tgk. (3 db)
D IZ IL
tartálykocsi
STAR
266 tere p já ró
LADA NIVA
terep járó
LADA
2105 szgk.
P O L S K I FIA T
1500 szgk.
VÁZ
2 1 0 6 1 szgk.
ZU K
A 1513 tűzoltőkocsi
GAZ
66 alváz
DÁCIA
1304 platós tgk.

AZ OROSZLÁNY
VÁROS TÉRSÉG- ÉS
GAZDASÁGFEJLESZTŐ
KHt
PÁLYÁZATOT HIRDET
legalább középfokú végzett
séggel rendelkező,
angolul kifejezetten jól be
szélő szem ély részére,

PROJEKT
MANAGER
m unkakörre.

Árverés ideje:
1999. augusztus 24. 09.00 óra
Árverés helye: Oroszlány,
Bányagarázs, Felsőtelep
%

Előzetes információ kérhető a
(34) 360-122/25-88-as vagy a
(34) 316-444/41-78-as telefonszánon.
4

Szent István napja.
Az új kenyér ünnepe.

A
M ONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA
EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA

A
GÉPJÁRMŰ
VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT.

8 363-600
OROSZLÁNY]
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HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
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Több mint két év előkészítő munka után:

Megalakult a Velencei-tó-Vértes
Fejlesztési Tanács
Huszonkilenc település részvételével megalakult a Velencei-tóVértes Fejlesztési Tanács. Az alakuló ülés augusztus 25-én volt,
a Majki Műemlékegyüttes refektóriumában, ahová az érintett
hat térség képviselőit és harminchárom település polgármeste
reit hívták meg.
Több m int két évvel ezelőtt ha
tározta el a Fejér - és K om árom Esztergom M egyei T erületfej
lesztési Tanács, hogy - az érin
tett települési önkorm ányzatok
csatlakozási szándékának kinyilvánítása m ellett - létrehoz
egy tanácsot, a térségben felm e
rülő területfejlesztési feladatok
ellátására. A zóta több m egbe
szélést, egyeztetést, ülést tartot
tak - eredm énytelenül. A V elen
cei-tavi K istérségi T ársulás tag
jai eddig nem érezték biztosított
nak a V elencei-tó térségének
kellő súlyú képviseletét. A Tár
suláshoz tartozó nyolc település
közül négy - G árdony, V elence,
K ápolnásnyék, N adap - az au
gusztus 25-i ülésen is jelezte:
nem kíván csatlakozni a T anács
hoz.
- H atározottabb érdekérvé
nyesítést szeretnének, egy sza
vazati joggal rendelkező sze
m ély helyett három delegálását
kérik - m agyarázta Lázár Mózes,
a K om árom -Esztergom m egyei
Területfejlesztési Tanács elnö
ke.
A Fejér m egyei T erületfej
lesztési Tanács elnöke, Fertő
László vállalta, hogy szem élyes
közrem űködésével fogja segíte
ni az érdekegyeztetést a négy te
lepüléssel, hogy a későbbiekben
tudjanak csatlakozni a T anács
hoz. így jelen pillanatban 29 te
lepülés tartozik a Tanácshoz,
m elynek alapfeladatát Lázár
Mózes így fogalm azta meg:
- A kárhogy alakultak is a m e
gyehatárok, a Tanácsban érintett
két térségnek: a V értes-hegység
nek és a V elencei-tónak sok kap
csolata van földrajzilag. Ezután

az
ide tartozó települések
képesek lesznek egy szervezeten
belül egységesen gondolkodni
és saját érdekükért egységesen
fellépni. Ebben van az igazi erő.
A m űködési költségekkel kap 
csolatban az elnök így tájékozta
tott:
- K orábban is létezett kiem elt
állam i tám ogatás a V elencei-tó
környékére. Bízom benne, hogy
ezek a pénzek hasonló m ódon
rendelkezésre állnak majd, h i
szen nagyon sok a tennivaló a
vízgyűjtő területen, a Vértesben,
a V elencei-tó partján.

A Tanács céljai:
• A tennészeti, kulturális és
a turisztikai érték m egőrzése, to 
vábbfejlesztése.
• A turisztikai kapacitás és a
fogadási feltételek m inőségi fej
lesztése.
• A turisztikai igények, vala
m int a környezet - és term észetvédelm i követelm ények folya
m atos összehangolása.
• A Térségen belüli gazdasá
gi, foglalkozásbeli és fejlődés
beli egyenlőtlenségek enyhítése.
• A Térség ökológiai állapotá
nak javítása, a nem zetközi je le n 
tőségű term észeti és kulturális
értékek fenntartása.
• A vidéki életmód értékei
nek bem utatása.
• A V elencei-tó eredeti m ik
roklím ájának m egőrzése.
• A Velencei-tó fürdőzésre,
sportolásra való alkalm asságá
nak stabilizálása, a tó vízm inő
ségének javítása, a Térségben
folyó m ezőgazdasági tevékeny
séggel való összhangjának m eg
terem tése.

Megújult Vért-vagyon

LÁTOGATÁS A
BALATONGYÖRÖKI ÜDÜLŐBEN
A Vértesi Erőmű Rt. dolgozói jelenleg nyolc belföldi nyaraló
hely közül választhatnak, ahol vállalati beutalóval tölthetik
szabadságukat. Ezek közül egy a balatongyöröki. A magyar
tenger északi partján fekvő üdülő, a Hotel*** Panoráma idén
megújult formában várja a vendégeket. A Vértesi Erőmű Rt. a
jövőben csökkenti az üdülők számát, az értékesítésekből befo
lyó összeget a megmaradó siófoki és balatongyöröki üdülők fel
újítására fordítja.
Balatongyörök
lélekszáma
mindössze 700fő, de a nyári hó
napokban több ezren megfordul
nak az üdülőfaluban. A római
korban is ismert település nyu
godt, kellemes környezetének,
gondozott parkjainak, jó levegő
jének, csodálatos panorámájá
nak és kiváló vendéglátásának
köszönheti vonzerejét. Keszt
hely, Hévíz, Badacsony és Szigliget közelsége is szerepetjátszik
abban, hogy ismertsége évről
évre nő, egyre több külföldi láto
gató is szívesen keresi fe l a tele
pülést. A Balaton-part egyik
legszebb fekvésű üdülőjének, a
Hotel*** Panorámának logoja
(jelképe) is jelzi ezt a csábító
erőt: a napot, a vizet, a szigligeti
várromot és a jellegzetes, lapos
tetejű Badacsonyt, melyre szép
kilátás nyílik a partmenti szállo
dából. Ennek kezelője a Hotel
Arany híd Panoráma Kft., ügyve
zető igazgatója Bangó László-.
- A H otel *** Panorám a a Ta

tabányai Szénbányák V állalat
üdülőjeként 1963-ban nyílt meg.
A z épület m egjelenésével és
szolgáltatásaival az akkori kor
igényeit m essze m eghaladta. K i
em elkedett a SZO T -üdülők kö
zül. De az igények azóta ter
m észetesen változtak, így 197173 között rekonstruálták az épü
letet, bővítették szolgáltatásait s
szobái szám át 48-ra növelték.
A z elm últ két és fél évtizedben
hasonló, nagym értékű felújítás
ra nem került sor. A z éves bevé
tel csak az am ortizációs kiadá
sokat fedezte, de nem volt ele
gendő kom oly átalakítási m un
kákra. A z integráció után egy
szem élyi tulajdonossá váló V ér
tesi Erőm ű Rt. vezetése 1996ban úgy döntött, hogy m egpró
bálja teljesen piaci alapokon
m űködtetni a szállodát. Létreho
Folytatás a 2. oldalon zott egy 1,2 M ft alaptőkéjű ü ze

m eltető K ft.-t. A 48 szobából
29-et a vállalatnál dolgozóknak
adtunk ki, 19-et pedig ún. külső
vendégeknek. Be kellett bizo
nyítani, hogy m eg tudunk élni a
piacon.
- Sikerült?
- M egéltünk, eredm ényt tu d 
tunk felm utatni, de a néhány
m illió forintos éves eredm ény
m ég m indig nem volt elég a tel
je s körű felújításra. N agyobb be
ruházást önerőből nem tudtunk
véghezvinni, a bankok pedig
nem adtak hitelt egy 1 m illió 200
ezres K ít.-nek.
- Honnan érkezett a segítség?
- A z 1998. februárjában társtulajdonossá váló Bányaipari
D olgozók Szakszervezeti Szö
vetségének budapesti központ
játó l 1998-ban kaptunk tám o
gatást, 130 m illió forint kész
pénzt. A m ásik 130 m illió forin
tot pedig az jelentette, hogy a
Vértesi Erőm ű Rt. beapportálta
a H otel A ranytűd Panorám a
K ft.-be az épületet, a területet és
a szállodával szem ben lévő sö
rözőt és a szem élyzeti szállót,
így tavaly októberben m eg tud
tuk kezdeni a beruházást. A
m unkát ez év m ájusában fejez
tük be. Szezonnyitáskor m ár a
m egújult épülettel fogadtuk a
vendégeket.
- Melyek az átalakítás leglát

ványosabb pontjai?
- Plusz szintet s ezzel 22 új
szobát kapott az épület. A felső
szint, a harm adik em elet konfe
renciaterem m el is gazdagodott.
Új tűzlépcsőt építettünk, a park
felőli szobák m odern kivitelű er
kélyekkel bővültek, a lépcsőhá
zat sötétített dom ború üveg
takarja s term észetesen új, figyelem felkeltőbb színt kapott az
épület.

Folytatás a 2. oldalon

M egalakult a Velencei-tó-Vértes
Fejlesztési Tanács

LÁTOGATÁS A
BALATONGYÖRÖKIÜDÜLŐBEN
Folytatás az 1■ oldalról

Folytatás az 1. oldalról
• A Vértes-hegység és a Velen
cei-hegység, a Zámolyi-medence, a
Szent László-patak és a Váli-víz vi
zes élőhelyeinek, természeti értéke
inek védelme, valamint a turizmust
vonzó táji éltékek megőrzése.
■ A Térségre jellemző települési
jellegzetességek, a turizmust vonzó
kultúrtörténeti értékek fejlesztése.
• A Térség infrastruktúrájának
fejlesztése.
• Az ökoturizmus, az ifjúsági
üdülés, a gyermekes családok üdü
lése, a falusi turizmus, az igényes
amatőr sportok javítása.
• A vonzó települési környezet
megteremtése.
• A speciális környezetbarát ipa
ri, mezőgazdasági, kereskedelmi te
vékenység fejlesztése.
• Együttműködés a Térségbe tar
tozó kistérségi társulásokkal és tele
pülési önkormányzatokkal, a térség
fejlesztésében közreműködő kor
mányzati és területi közigazgatási
szervekkel.
• Figyelemmel kíséri a Térséget
érintő tudományos kutatásokat,
azok eredményeinek alkalmazását
elősegíti.
• Közreműködik a Térségben ki
alakult társadalmi, gazdasági és

ökológiai válsághelyzetek kezelésé
ben.
Velencei-tó-Vértes Kiemelt Tér
ség Kistérségi Társulások:

* Csókakő, Csákberény, Ma
gyaralmás, Mór, Pusztavám (Vér
tes- Mór Kistérségi Társulás)
* Bököd, Oroszlány, Szárliget,
Tatabánya-külső, Várgesztes, Vértessomló (Oroszlány -Vértes- hegy
ség Kistérségi Társulás)
* Alcsútdoboz, Bodmér, Csákvár, Gánt, Szár, Tabajd, Vértesacsa. Vértesboglár (Csákvári
Kistérségi Társulás)
* Pákozd, Pázmánd, Sukoró,
Zichyújfalu (Velencei-tavi Kistér
ségi Társulás)
* Baracska, Gyúró, Kajászó,
Marton vásár, Tordas, Vál (Martonvásár Kistérségi Társulás)
* Lovasberény, Pátka, Seregé
lyes, Székesfehérvár, Vereb, Zámoly (Székesfehérvári Kistérség)
A Tanács megválasztott elnö
ke: Dr. Fónagy János, a Gazdasági

Minisztérium politikai állam titkára
Alelnökök: Fertő László, a Fejér
Megyei Területfejlesztési Tanács
elnöke, Lázár Mózes, a Komárom-Esztergom megyei Területfej
lesztési Tanács elnöke, országgyűlési képviselő

öt éven belül m egvalósul az az
elképzelés is, hogy uszodát és
szaunát hozunk létre az épület
ben. Ezzel a hévízihez hasonló
szolgáltatásokat is biztosíthat
nánk. N yilván olyan orvosi k e
zelésekre gondolok, m elyekhez
nem szükséges a m eleg víz.
A kik eddig H évízre jártak, lak
hatnának itt, a helyben m egold
ható kezelést m egkapnák G yő
rökön, és transzferrel áthorda
nánk őket a közeli fürdő - és
üdülőhelyre.
felújítási időszaknak?
- Ez a szolgáltatás talán ellen
- N em egészen. A z épület B a
laton felőli oldalán is vannak súlyozná azt, hogy a Balaton a
m ég m unkák. A beruházás m á legtöbb ember számára még
sodik ütem ében tervünk az, mindig csak nyári üdülési vágy
hogy m eghosszabbítsuk a sze szabadidős programot jelent?
- Sajnos, az időjárástól való
zont. E hhez az kell, hogy a szo
bákban beüzem eljünk egy fütő- függés örök problém a a B alaton
hűtő rendszert. így nyolc hóna nál. E zért kom oly és nagy je len 
pon át nyitva tudnánk tartani. tősége van annak, hogy egy
A zzal, hogy a hidegebb h óna üdülőhely m it tud m ég nyújtani,
pokban is üzem elnénk, kell m ég nem csak télen, de akár egy bo
valam i, am ivel vonzóbbá tehet rús nyári napon is.
jü k a hotelt. A beruházás harm a
Lovasi Andrea
dik ütem ében, rem élem , három 
Ü gyeltünk a részletekre is. A z
ágytakarótól a sötétítőfüggö
nyön át, a lám pától a képkeretig
próbáltunk harm onikus összké
pet kialakítani. M ielőtt döntöt
tünk egy-egy darab m egvásár
lásáról, legalább három helyről
kértünk árajánlatot, s a legked
vezőbbet fogadtuk el, figyelve
persze a m inőségre. A z első üte
m ű beruházás teljes összege 183
m illió forint volt.
- Kijelenthetjük, hogy vége a

Regisztrált munkanélküliek
iskolai végzettség szerinti megoszlása

Oroszlányi statisztika
Év

Házasságkötések száma

Válásuk száma

1994.

93

Nincs adat

1995

101

56

1996

95

84

1997.

98

80

1998

75

74

1998 08, hó végéig

56

Nincs adat

1999 08. hó végéig

58

59

Forrás Polgármesteri Hivatal. Oroszlány

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Munkanélkilliscgi ráta

január

11,2%

július

1330 fö (ebből pálya
kezdő 103 fő)

11,4%
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E b b ő l p á ly a k e z d ő

január
38
22
40
63

1-3 hó
4-6 hó
7-12 hó
12-24 hó
24 hónapnál
több

1307 fö (ebből pálya
kezdő 71 fö)

Forrás Munkaügyi Központ Oroszlányi Kirendeltsége
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8. áit
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Regisztrált munkanélküliek időtartam szerinti megoszlása

1999. évi adatok a munkanélküliség alakulásáról

Hónap

8. Ht.
. ..
ala tti

férfi
július
77
28
41
46

487

nő

439

január
54
37
53
72

július
84
25
63
68

441

459

Regisztrált munkanélküliek ellátási formái
Nem részt
vevő

Műnk jára
dék

Pályakezdő
segély

január

349

373

1

Jöved.pótló
támogatás
584

július

392

405

0

533

Összesen

1330

1307

Oroszlány vallási élete IV.

Bányásznapi előkészületek

“Tied a dicsőség és imádás”
A baptista gyülekezet
A város vallási életével foglalkozó sorozat negyedik állomásá

ban a baptista gyülekezettel foglalkozunk. Kérdéseinkre az
oroszlányi közösség vezetője, Berkes László válaszolt.
- Milyen gyakran tartanak
vel ezelőtt, hogy különválnak a összejöveteleket?
- A z állandó összejövetelek
tatabányai gyülekezettől?
- Miért döntöttek úgy kilenc év

- 1989-90-ben, a nagy válto
zások idején a közlekedés is
m egdrágult és m ivel a hívek
többsége nyugdíjas, m egterhelő
volt a heti két-három szori bejá
rás Tatabányára. E zért az orosz
lányiak úgy döntöttek - a
lelkipásztorral közösen -, hogy
helyben próbálnak m űködni, hí
veket toborozni és a lelkipásztor
já r ki a m egyeszékhelyről.
- Hol tartják az összejövetele

iket?

A V illam os - és B ányásznappal
kapcsolatban tartott m egbeszé
lést az operatív bizottság au
gusztus 25-én az oroszlányi
B ányász Klubban. A résztvevők
az egyes program okkal kapcso
latos teendőket pontosították.
M egvitatták többek között a Fő
téri ünnepség részletes menetét.
A z ünnepi beszéd m egtartására
Lázár Mózes országgyűlési kép
viselőt, a Parlam ent energetikai
albizottságának elnökét kérték
fel. Kovács István, az O roszlá
nyi B ányász Szakszervezeti
Szövetség elnöke elm ondta: bí
zik abban, hogy az országgyűlé
si
képviselő
biztatót
tud
m ondani alkalm i beszédében.
Rem éli ezt annak ellenére, hogy

pénteken délután, valam int va
sárnap délelőtt és délután van
nak. A liturgiánk sem m iben nem
tér el a reform átusokétól vagy az
evangélikusokétól. A különbség
csak annyi, hogy nálunk vannak
egyéni, hangos im ádkozások,
am it más gyülekezetek nem n a
gyon gyakorolnak. Itt m indenki
a saját kérését, óhaját vagy hálá
já t m ondja el az Úrnak.
- M elyek a gyülekezet legfon korm ánydöntés m ég nincs a
tosabb egyházi ünnepei?
V ért sorsáról. M int m ondta, ép
- U gyanazok a m i egyházi ün pen ezért idén - az 1998-ban ter
nepeink is, m int m inden más
vezettel ellentétben - nem is
egyháznak: a K arácsony, a H ús
kérték, hogy O roszlányban ren
vét, a Pünkösd. Ezen kívül ná
dezzék m eg a központi B ányász
lunk ősszel van egy hálaadó
napot.
ünnepség. Ezt a betakarítási idő

- K ezdetben családoknál ta
lálkoztunk, m ajd a borbálái Ö re
gek N apközi O tthonában bérel
tünk helyiséget. 1997-ben sike
rült egy kis közösségi épületet
vásárolnunk. A zóta az im aház
ban tartjuk m inden összejövete szak végén tartjuk, ekkor az éves
term ésért adunk hálát. K ülönle
lünket.
- Hány tagot számlál a gyüle ges alkalom nak szám ít az is, ha
egy gyülekezetbe beilleszkedni
kezet?
m egtért
testvér
- K ilenc fővel váltunk ki a ta kívánó,
tabányaiaktól, de azóta gyarapo bem erítkezik. A bem erítkezés
dott
a
létszám.
Jelenleg ünnepélyes alkalom , am ely fel
tizenhárm án vagyunk, valam int nőtt korban történik, am ikor az
érdeklődők, akik keresik az egyén elfogadja az Urat, ő saját
Urat. B ízunk benne, hogy m iha m aga tud dönteni arról, hogy ke
m arabb
m egtalálják
és
a resztény lesz. Idén ezt az alkal
bem erítkezés által tagjává vál m at szeptem ber utolsó vasár
hatnak a gyülekezetnek. A kö napján tartjuk Tatabányán.
- Milyen a közösség kapcso
zösségbe gyerekek is járnak,
akik a tagok hozzátartozói, uno lata más gyülekezetekkel?
- A z ökum enikus alkalm akon
kái, vasárnapi iskolások.
- Hitoktatássalfoglalkoznak? szoktunk cserelátogatásokat ten
- Igen. A gyerekeknek tartunk ni m inden év januárjában. Sze
külön foglalkozásokat. Időnként retnénk m egragadni m inden
vendégszolgálók járn ak K om á alkalm at, hogy m egism erje a vá
rom ból, Tatabányáról és Szé ros ezt a gyülekezetét.
- Milyen terveik vannak?
kesfehérvárról; ők is hoznak
- Bővíteni szeretnénk az im a
gyerekeket, így tíz-tizenketten is
vannak egy-egy alkalom m al. házat. Rem élem , m ajd m egtalál
Ezeken a foglalkozásokon a K é ju k ehhez az anyagi forrást.
pes Bibliából m ondunk el m ese B ízunk az Úrban, hogy terveink
szerűen egy-egy történetet, am it valóra válnak, hiszen az Ő ígére
m egértenek,
m egjegyeznek. te m inden Ő t keresőre érvényes.
V annak bibliai jeleneteket ábrá B ízzál az Ú rban, terólad Ő meg
zoló képes kifestő lapjaink is. nem feledkezik!
E m ellett énektanítás folyik és
m egism erik az im ádkozás lé
C sulik A ndrea
nyegét, a hálaadást.

- Egy évvel ezelőtt úgy gon
doltuk, hogy érdem es lenne itt

tartani a központi Bányásznapot
abban az esetben, ha születik
korm ánydöntés s így konkrét jö 
vőképet tudunk vázolni a térség
ben élőknek és a V ért dolgo
zóinak.
Ez m ég nem történt
meg, döntés csak szeptem ber
15-re várható - m agyarázta K o
vács István.
Ö rvendetes
viszont, hogy
m egvalósult az elképzelés, hogy
egy rendezvény keretében hir
dessük m eg a Villam os - és a Bá
nyásznapot - tette hozzá. Erre az
igény több ízben felm erült az in
tegráció óta, m ost sikerült el
nyerni az érdekvédelm i szervek
és a területi igazgatóságok tám o
gatását.
- Úgy érzem, hogy olyan dön
tés előtt áll az ipar, a térség fejlő
dését m eghatározó szakm akul
túra, m ikor együtt kell “m enetel
n i” , a közös célokért kell közös
ünnepségeket is tartani. Ez a
szándék is kifejezi, hogy a villa
m os - és a bányászszakm a a cé
gen belül egységesen van jelen.

SPORT * SPORT * SPORT
Bakonyi Fruzsina, az oroszlá vettek részt, ahol első helyezést
nyi A m atőr K lub ifjúsági sporto ért el Kostyál Ágnes, Erdélyi
T ereptriatlon

Dóra, Erdős Ibolya, Kostyál Ta

O rszágos B ajnokságon első he

más és Németh Tamás, m ásodik
lett Oltványi Zoltán, harm adik

lója

az

egri

lyezést ért el. Fruzsina G yőrben

is rem ekelt. Első helyezett lett a Németh Adrienn.
nem zetközi O lim piai R em ény
ségek T riatlon V ersenyén. A
táv: 600 m úszás a D unában, 15

Jubileumi kosármérkőzést

km kerékpározás és 2500 m fu

rendeznek augusztus 28-án az

tás volt.

1988/89-es bajnoki idényre em 
lékezve a csepeli sportcsarnok

N agyatádon rendezték m eg a
teljes távú ( 3,8 km úszás, 180 km

ban.

A

gála

program jában

szerepel: C sepel H ungary Club -

km futás)

O roszlányi SE (NB II), Csepel

Triatlon O rszágos Bajnokságot.

SC - OBSK (nosztalgiamérkő

A versenyen 175-en indultak.

zés). M ásnap, augusztus 29-én a

A z oroszlányi Léhárt János 16.

visszavágó m érkőzés m egtekint

helyezett lett.

hető az oroszlányi sportcsarnok

kerékpározás,

42

ban.
A z O R T R I sportolói vasár
nap B akonysárkányon “ Sárkányi őrület” nevű futóversenyen
KRÓNIKÁS 3

ú

!>r*b s*{'í

’r/

fotó
(Te,S

E

■papír- játék

S

s
O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U. 78, S 36 3-2 48

FÖL YAMA TOS AKCIÓ A VÁROS LEGNAGYOBB
SZAKBÓL TJÁBANl
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek. - kiegészítők________

Füzetvásár tavalyi áron,
egész nyáron!
Tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók
és minden, ami a suliba kell.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

FILMKIDOLGOZÁS, AHOL
A MINŐSÉG SZÁMÍT!

HITELVASARLASI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. g 361-122/10-92

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

AF Ü Z € T és T n N S Z € R V á S 8 R Á

HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

az/í<p79t Irodatechnikában!
Diszperzit 16 I

2870,-Ft

H a ta lm a s v á la s z té k , a la c s o n y árak!
M inden k a p h a tó , am i az
is k o la k e zd é s h e z k e ll.

Hőszigetelő 10 m2 4200,-Ft

Az a k c ió b e c s e n g e té s után is ta rt,
a k é s z le t e rejéig !

Fűrészporos tapéta 33,5m
1075,-Ft
(3 tekercs feletti vásárláskor
+ 1 kg ragasztó ajándékba!)

Oroszlány, Rákóczi u. 78.
/A Polgármesteri Hivatal parkolójában/
Tel/Fax: 34-360-808,34-361-444/185

Tapéta ragasztó CMC
340,-Ft

V

y

VILLAMOS- ÉS BÁNYÁSZNAP
OROSZLÁNY,1999
SZEPTEMBER 3.

SZEPTEMBER 4.

(PÉN TEK )

(SZ O M B A T )

Koszorúzás! ünnepségek
12.00
13.30
13.30
14.15

B ánlnda- V erebely-szobor
Tatabánya - tem ető
M árkushegyi A knaüzeni
O roszlányi Bányászati
M úzeum
15.00 Tatabánya - V értanúk tere

17.30 Oroszlány - Fő tér
közben.
16.00 M enetparádé
16.30 Térzene a B ányász
K oncert Fesztivál Fúvószenekarral és a M azsorett
együttessel

Színpadi programok
MKK mögött
19.00 Jászai M ari Színház Show
Form ációs táncegyüttes
(M KK m ögött)
20.00 M írandolina
Táncegyüttes
(M KK m ögött)
KRÓNIKÁS

4

8 00 Sportversenyek
kerékpár, kocogóra,
kispuska lövészet,
kispályás labdarúgás,
teke, családi horgász
verseny, N em zetközi
Ifjúsági Judo verseny a
Sportcsarnokban

Színpadi programok
MKK mögött
10.00 Gánti Ifjúsági
Fúvószenekar
14.00 N arancsvirág
C ountry E gyüttes
16.00 “ Rock and Roll P arty”
Fenyő M iklós koncert
17.30 Sportversenyek
eredm ényhirdetése
18.00 Lepsénynél m ég m eg
volt...
B alázs Péter és Tahi
Tóth László szóló és
közös parádézása
20.00 “ Se veled se nélküled”
Balázs Pali élő
nosztalgia koncertje
22.00 Tűzijáték

NYÁRUTÓKISASSZONY HAVA
Augusztus 24.
Szent Bertalan apostol
napja
A néphagyom any szerint

Bertalannak napja m őszt
megmutatja. A Bertalan-napkor köpült vajnak gyógyító
erőt tulajdonítottak

KRQIIKAS

A
MONTÁZS

Oroszlányban már
tízezren olvashatják!

A U T Ó S -M O T O R O S

Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)

NAPONTA 6000 FT
KERESETI LEHETŐSÉG!
Érdeklődni:
hétfő-kedd 8-16 óráig
06 30 99 38868
ISSN 14n-4flű5

ISKOLA
EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰ
VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT.
OROSZLÁNY!

K R Ó K IK áS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
Sff Fax:366-524
HOroszlány, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszIanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
® 06-30-9-020-189

Nyomda:
MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kft.

Oroszlányi gyerekek az
RTL Klubban
www.oroszlanyi-kronikas.hu

Becsengettek
Á ltalános (iskolai) körkép
Az Arany János Általános
Iskolában 557 diák kezdte meg
tanulm ányait. K özülük 82 gyer
mek (négy osztály) először ült
iskolapadba szeptem ber 1-jén.
A z iskola idén hét kis létszám ú
osztályt indított. A tanulókra
összesen 53 pedagógüsi állás
hely jut
A képzésben változást jelent,
hogy a harm adik éve m űködő
L épésről-lepésre program m ellé
belépett a Z solnai-program is; e
szerint azok a volt G árdonyis
gyerekek tanulnak, akik koráb
ban is ebben az oktatási form á
ban vettek részt.
Csőre Imréné igazgatónő el
m ondta, hogy szaktanári hiány
nincs az iskolában, de jelenleg
m ég egy napközis pedagógusi
álláshely üres.
A felújítások nagy részével
végeztek. A blakokat m ázoltak,
folyosókat m eszeltek, teljesen
felújítottak három tanterm et, aj
tókat cseréltek a beépített szek
rényeken és a tom aöltözőkbe új
linóleum ot tettek. M ég tart a
hom lokzati ablakcsere és az eső
csatornák felújítása.
A József Attila Általános
m egbízott igazgatója,
Tóth Gábor tájékoztatott arról,
hogy az intézm énybe 613, - kö
zülük 80 első osztályos - diák
iratkozott be. 45 pedagógus dol
gozik az iskolában, szakos ellá
tásuk jó.
A felújítással részben végez
tek. M egjavították a tornaterem
tetőszigetelését,
elhelyeztek
négy új vizesblokkot az iskolá
ban, teljesen m egújult tizenkét
tanterem , s folyam atban van két
terein átalakítása és öt parkettacseréje.

kednek a tanulás világával. A
gyerekeket 63 pedagógus oktat
ja , neveli. Szaktanárban itt sincs
hiány - tájékoztatott az igazgató,

Hartrnann József.
A felújítások időszaka lezá
rult. K ifestettek kilenc tanter
m et, nyolcban linóleum ot cse
réltek, folyosókat m eszeltek,
szám os term et és irodát átalakí
tottak, s villanyszerelési m unká
kat végeztek.

A Jó zsef A ttila Á ltalános Iskola
3. a. osztályos tanulói az RTL
K lubban
já rta k
szeptem ber
1-jén. A 31 diákot a Szülői M un
kaközösség nevezte be az o rszá
gos csatorna K ölyökklub cím ű
reggeli m űsorába.
A gyerekeket osztályfőnök
ük, G yuga M ihályné és szülők
kísérték el Budapestre.
Az
oroszlányiak füzesabonyi kor
társaikkal versengtek Szám os
játék o s ügyességi vetélkedőn
tették próbára gyorsaságukat, ta
lálékonyságukat a résztvevők. A

tapadókorong-dobálást, a Spicegirls-táncot és hasonló produk
ciókat a kísérők egy külső helyi
ségből m onitoron át figyelték. A
gyerekek egy-egy versenyszám
után korongokat kaptak, m e
lyekből érdem es v o lt minél töb
bet gyűjteni. A reggel nyolc
órától délután egyig tartó játékos
küzdelem a “piros kalózok" ja 
vára dőlt el: a Jó z sef A ttila Á lta
lános Iskola tanulói 575:325
arányú fölényes győzelm et arat
tak a füzesabonyi sárga kalózok
felett.

1999. EVÍ BANYASZVILLAMOS NAPI
KITÜNTETETTEK

A z 5. Sz. Általános Iskola
tanulólétszám a 158 fő. Ebben az
intézm ényben nyolc elsős kezd
te m eg tanulm ányait szerdán
A z iskolában a nyári felújítá
si m unkák közül m eszelésre ke
rült sor . A z új tanévben m egújul
az udvar. S zeptem ber 4-én szál
lítják ide azokat a játékokat, m e
lyekre pénzt - 450 ezer forintot pályázat útján nyert az iskola.

M AGYAR KÖZTÁRSASÁG EZÜST
ÉR D EM K E R ESZ T
kitüntetés

Havelda Tamás bányaigazgató
M AGYAR K Ö ZTÁ RSA SÁG BRONZ
ÉRDEM KERESZT
kitüntetés

Kiss Gyula csapatvezető v á já r
Sánta Béla aknaüzem vezető főm érnök
A K épviselő-testület m eg
tárgyalta a távhőszolgálta

K IV Á L Ó B Á N Y Á SZ

tásról szóló rendeletter
vezetet, annak szövegét vi

Ferensitz Ferdinánd
Oroszlányi Külüzem gépészeti művezető
Freyler Károly
Márkusltegyi Akna csapatvezető vájár
Kardics István
Márkusliegyi Akna tervezési és fejlesztési főmérnök
Korponovics Imre
XX. Aknaüzem szakaszvezető vájár
Mózes Attila Központi Bányamentő Állomás bányamentő rajparancsnok
Remetei Imre
Mányi Aknaüzem vájár
Szálkái Sándor
ny. bányaigazgató

tára bocsátásra alkalm asnak
találta. A társasházi közös
képviselők a rendeletterve
zetet m egtekinthetik a Pol
gárm esteri H ivatal inform á
ciós irodájában. K érdéseik
kel a Polgárm esteri Hivatal
városfenntartási osztályve
zetőjéhez, Spitzner C sabá
hoz fordulhatnak, észrevéte
leiket
1999. szeptem ber
6-áig juttatíratják el a városfenntartási osztályra.

Iskola

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

Folytatás a 2. oldalon

^

FIGYELEM !

^

BÚTORVÁSÁR!
BODI BÚTOR
nV

A z 1998. évi E X PÓ N és az őszi BN V -n nagy sikert
aratott term ékeinket újabb típusokkal bővítettük.

Termékeinket termelői áron árusítjuk!
K árpitozott g a rn itú rá k (54 fele szövet), szekrénysorok.

Ifjú sá g i H itellevélre is.
A Ságvári Endre Általános
Iskolába já r a legtöbb diák.
813-an tanulnak az intézm ény
falai között. K özülük 105-en
kisiskolásként
m ost
ism er

A v ásár helye: O roszlány, M űvelődési K özpont, F ő tér I .

V

A v ásár ideje: szeptem ber 9-10. (csütörtök, péntek)
Nyitva: 10-17 óráig

1999. ÉVI BANYASZVILLAM OS NAPI
KITÜNTETETTEK

Történelmi pillanatokra emlékezve

Hagyományteremtő szlovák-magyar
ünnepség
tásoktól a határon átkelőknek.
V áltozott az idő, felism erték a
volt szocialista országok korm á
nyai, hogy együtt kell m űköd
nünk a K árpát-m edencében,
m ert csak így érhetünk el n a
gyobb eredm ényeket. N em hi
szem, hogy volna olyan politikai
erő Szlovákiában és M agyaror
szágon, am ely azt akarná, hogy
két, határm entén élő népet,
m elynek egy a nyelve, azonos a
kultúrája, újból el kell választa
ni.
E gondolatokat erősítette
meg a m agyar korm ányt kép v i
selő H arrach Péter szociális cs
családügyi m iniszter is.
- Ö rülök, hogy olyan kor
m ány tagja lehetek, mely nem
gátakat, hanem hidakat épít, m e
lyek összekötik a népeket. En
nek a két állam nak olyan
korm ánya van, m elynek eszm ei
sége az európai gondolattal azo
nos, és képes “ E urópába”
juttatni ezt a két országot. A m a
gyar korm ánynak érdek, hogy
Szlovákia is az U nió tagja le
- A régi rendszer elsősorban
gyen m inél előbb. Ezért dolgo
arra használta a határokat, hogy
zunk és nyújtunk segítséget,
elválassza a népeket. Sőt, az ak
hogy ezek a hidak, a határok
kori átkelőhelyeket úgy igye
szellem ivé váljanak, eltűnjenek,
keztek m űködtetni, hogy aki
s a népek egym ással úgy talál
egyszer átlépett, kedve se legyen
kozzanak Európában, hogy ne
azt m ég egyszer m egtenni. M ára
legyen szükség m ár hidakra
ez a parancsuralm i rendszer
sem.
m egszűnt. N em kell félni atroci

A Szalka-Letkés határátkelőhely 1994. augusztus 27-én
nyílt meg. A történelmi jelen
tőségű eseményre emlékeztek
szombaton az Ipoly völgyében,
a szlovákiai Szálkán. Az ün
nepségre meghívást kapott a
Máj ki Népfőiskolái Társaság
is, mely régóta ápolja a kap
csolatot az Ipolymenti Népfő
iskolával. Városunkat képvi
selte Nagy Elem ér Attila, a he
lyi Rákóczi Szövetség elnöke,
Keresztesi József, a Polgármes
teri Hivatal művelődési refe
rense, és Tóth J ó zse fié , a
Népfőiskola titkára. Az orosz
lányi delegáció több száz szlo
vák és magyar érdeklődővel
együtt hallgatta a határnyitás
jelentőségéről szóló ünnepi
felszólalásokat. Az öt évvel ez
előtti hídavató méltatására
felkért jeles személyek között
volt fíugár fíéla, a szlovákiai
Magyar Koalíció Pártja elnö
ke, a szlovák Parlament alelnöke is:

HÍREK, ESEMÉNYEK
■ C sipkekiállítás nyílt B ábolnán augusztus 28-án. A saját készítésű
kézim unkákat bem utatók között van az oroszlányi Troli Istvánná
is, aki Arany csipke-díjat nyert. A kiállítás szeptem ber 10-ig te
kinthető m eg a Kaszinóban.
■ Likerecz Gyöngyi aranyérem m el tért haza vasárnap a serdülők
szám ára rendezett E urópa-bajnokságról. A súlyem elő család legif
ja b b tagja im m ár harm adik alkalom m al állt E B -n a dobogó legfelső
fokán.
■Jubileumi kosármérkőzést rendeztek augusztus 28-án a csepeli,
29-én pedig az oroszlányi sportcsarnokban, az 1988/89-es bajnoki
idényre em lékezve. A két napos találkozó első m eccsén az O roszlá
nyi Bányász nyert 103-93-ra. A z oroszlányi m érkőzés viszont a
vendégeknek kedvezett, akik 86-89-re legyőzték a helyieket.

A Megyei Munkaügyi Központ
Oroszlányi Kirendeltsége állást kínál:
gépészmérnöknek, vegyészmérnöknek, állattenyésztő segédmunkásnak,
juhásznak, traktorosnak, varrónőnek, bőrvarrónak, biztosítási tanácsadó
nak, gyártósori összeszerelőnek, minőségellenőrnek, villamossági szere
lőnek, eladónak, lakatosnak, biztonsági őrnek, vendéglátó-ipari eladónak,
konyhai kisegítőnek. (Bővebb felvilágosítás a Központban.)
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Kurucz Miklós kőműves, Nagy
Sándor
frontm ester-helyettes,
Németh András villamos m űve
zető, Pándi István frontm ester he
lyettes, Pauer György kőműves,
Pintér Ferencné kereskedelmi
csop. vez., Sasfalvi Ferenc f. a. la
katos, Szabó Ferenc villanyszere
lő, Székely Ferenc főaknász,
Pozsár Ferenc Létesítményi Szlávik József f. a. villanyszere
Igazgatóság, karbantartási m ű lő, Sztancsik György gépész mű
vezető, Vargyai József környe
vezető
zetvédő, Vas Tamás lakatos,
Zám bó Béla biztonsági techni
Vezérigazgatói elismerő
kus, Zsebő Ferenc vá|ár.
Oklevél kitüntetésben
az lirőmüigazgatóság részéről:
részesül:
Babér Antal szállítási részlegve Becski József diszpécser, Bella
zető-helyettes, Baliga György vá Sándor villamos üzemirányító,
jár, Bállá István villanyszerelő, Horváth István művezető, Novak
Balogh Sándom é nnntaszedő Károly üzemlakatos, Pokovics
szakvezető, Benedek József szál József főenergetikus, Talabér
lítási
részlegvezető-helyettes, Dénesné szalagkezelő, Tímár
Bogatin György lakatos, Bordi Miklós művezető.
András
főaknász,
Bucsuházi a Gazdasági Igazgatóság részé
László f. a. lakatos, Czahesz Fe ről:
renc szakvezető vájár, Czeiner Blasek István csoportvezető,
B éla főaknász, Csányi Attila TH Igán Béláné bérelszámolási osz
hengerlő, Csiszár Éva mintavevő, tályvezető, Imeli János csoportDarabos
István
főművezető, vezető, Spmdler István csoport
D rexler János gépész részlegve vezető
zető-helyettes, Drotár István ío- a Létesítményi Igazgat(>ság ré
aknász, Folytek Zsolt villany széről:
szerelő, Gombkötő László elem Bíró József gépjárműszerelő,
zési csoportvezető, Hamar Tamás Buczkó János művezető, Kecskés
bányamentő
rajparancsnok, Sándor karbantartó lakatos, Nagy
Jaksity László f. a. lakatos, Vince raktáros, Schalkhamm er
Jánovszky Tibor villamos rész József esztergályos, Szabó Gyula
legvezető, Kovács Sándor scharf gépszerelő, Vargha Endréné kör
szerelő, Kovács Tibor vájár, nyezetvédelmi főmunkatárs.
VEREBÉLY DÍJ
Bükki G éza Erőm űigazgatóság,
kazános vez.
H ornyák István G azdasági Igaz
gatóság, gazdasági igazgató
K áldy Lajos Erőm űigazgatóság,
kereskedelm i oszt. vez.
K is István Létesítm ényi Igazga
tóság, kazán m űvezető

'

EBOLTAS
Oroszlányban
Felhívjuk Oroszlány város
ebtartóinak Figyelmét,
hogy az ebek 1999. évi veszett
ség elleni kötelező védőoltása
az alábbi helyeken és időpont
ban lesz:

1999. szeptember 07. (kedd)
8-12 óráig
Tűzoltószertár (Alkotmány u.)
1999. szeptember 09. (csütörtök)
8-12 óráig és 14-17 óráig
Vasutas Szálló (Borbála-telep)
1999. szeptember 10. (péntek)
8.30-10 óráig Tüzoltószertár
0.30-12 óráig Vasutas Szálló

Pótoltás: 1999. szeptem ber
17. (péntek)
9-10 óráig T űzoltószertár

A fenti időpontokban minden
ebtulajdonos köteles 3 hónapnál
idősebb kutyáját külön értesítés
nélkül az oltás helyére elővezetni.
Az ebek veszettség elleni oltási
díja ebenként 500,- Ft., melyet az
ebtulajdonosnak az oltás helyszí
nén kell kifizetni.
Az oltáskor az előző évi oltási iga
zolványt hozza magával
Az eboltás elmulasztása szabály
sértési eljárást von maga után.
Polgárm esteri Hivatni

Szól a Radír Rádió - Salamon Gyöngyivel
Lezárult a tévés korszak?
Oroszlánynak talán nincs is olyan
lakosa, aki ne ismerné - legalább
“látásból” -Salamon Gyöngyit. Az
újságírónő gimnazista korában
kezdett ismerkedni a televíziózás
világával. Először csak esti mesét
mondott, majd ifjúsági műsorok
vezetésével bízták meg, később
gyártásvezető lett, stúdióvendé
gekkel beszélgetett, az elmúlt há
rom évben pedig ő felelt a maga
zinműsorok tartalmáért, minősé
géért. Az Oroszlányi Televíziót
második otthonának érezte. Ti
zenhárom év után most mégis úgy
döntött: munkahelyet változtat.
Szeptember 1-jétől főállásban a
tatabányai Radír Rádióban dol
gozik, hírfőszerkesztőként.
- Tizenhárom évet egy munka
helyen végigdolgozni az újságírói
szakmában nem kis dolog. Rajtad
lávül az Oroszlányi Televízióban
már jó ideje nem volt olyan személy,
aki az indulásra, az első kísérleti
adásokra is tevékeny részesként em
lékezne. Hogyan emlékszel vissza a
kezdetekre?
- Harmadikos gimis voltam, mi
kor Varga Ágota - aki tudta rólam,
hogy szavalóversenyekre járok megkeresett, s kért, hogy az akkor
még kéthetenként jelentkező adás
ban mondjak mesét gyerekeknek.
Megtetszett ez a világ, s néhány hó
nappal később elvállaltam Szakács
Tiborra! együtt a Kukucskáló veze
tését. Ez egy fiataloknak szóló,
don’t worry-hangulatú műsor volt.
Aztán 1988-ban, mikor végeztem a
gimiben, az akkori főszerkesztő,
Gábor Péter ajánlotta fel a szer
kesztői állást. De végül ebbői nem
lett semmi, mert kiderült, hogy a fel
vételvezető veszélyeztetett terhes, s
közölte velem aPéter, hogy én gyár
tásvezető leszek. Tehát a fő tevé
kenység ez volt, később kezdtem el
mellette anyagokat szerkeszteni
Hosszabb lélegzetvételű ripor
tokat készítettünk, mint ma. Telje
sen más volt a műsorstruktúra. Az
emberek azt várták a helyi televízió
tól, hogy minél többször visszanéz
hessék magukat, ismerőseiket, ügy
gondolom, hogy az akkori igények
nek maximálisan megfelelt a televí
zió
Idővel ezen változtatni kellett.
Nőtt az emberek igénye a helyi hí
rekre, a helyi információkra, s így a
hetenkénti adásra. Már drágább
technikával dolgoztunk, mérlegeim
kellett, hogy egy eseményről az
összefoglaló 40 másodpercben vagy
8 percben készüljön Tudom, ez
időnként a nézőnek nagyon fájó, de

fel kell tudni mérni azt, hogy egy ki
sebb rendezvényen nem lehet ott a
több milliós technika órákon ke
resztül. És akármennyire is “csak”
helyi televízió, el kell fogadni a né
zőnek azt, hogy lehet, hogy neki
rendkívül fontos, hogy az unokája
lép fel pl. egy Anyáknapi rendezvé
nyen, de a város összes többi lakójá
nak nem az unokájáról van szó és ha
unja az adást, el fog kapcsolni a mű
sorról, ami a tévé halálát jelenti.
- Ha választani lehetett, hogy - a
konkrét példánál maradva - 8 per
ces vagy 40 másodperces anyagot
készíts, melyik műfaj vonzott in
kább?
- Valahogy rám jutottak mindig
azok a riportok, amik utánajárást
igényeltek. Lehet hogy azért, mert
már a gimnáziumban is az érdekelt,
hogy mi van a dolgok hátterében.
Szeretem megmutatni az emberek
nek az igazságot. Nem biztos, hogy
mindig sikerül, de azértigyekszem.
A híradózásnál nem kell annyira
vájkálni dolgokban, én meg ezt sze
rettem. Természetesen szívesen el
megyek például egy koszorúzási
ünnepségre is, de jobban szeretem,
amikor rá kell jönni, hogy hol van a
dolgok rákfenéje, amikor meg kell
találni azt a pontot, amikor meg tu
dom mutatni az embereknek, hogy
valaki most hazudik,
- Te kitől tanultad meg mindezt,
ki “adta át" a szakma fortélyait?
- Rengeteget tanultunk - talán
mondhatom ezt régi kollégáim ne
vében is -, a legelső főszerkesztőtől,
Gábor Pétertől, aki akkor az
MTV-néi volt rendező. Azt is ő taní
totta meg, hogy nem szabad félni a
hatalomtól. Egyébként szerintem az
Oroszlányi Televízió abban a tekin
tetben egyedülálló az országban,
hogy nem hatalomkiszolgáló. Egy
televízió akkor él és létezhet, ha
nem a hatalom szócsöve. Az újság
írónak az a dolga, hogy odafncskázzon, amikor kell és ezt a Péter
nagyon sokszor hangsúlyozta. Nagy
előnye volt talán az is, hogy nem he
lyi lakos volt, nem függött senkitől.
Ha neki azt mondták volna annak
idején, még a tanácsi rendszerben,
hogy holnapután nem tartunk igényt
a munkájára, akkor sem fakadt vol
na sírva, hiszen Budapesten volt fő
állása. Rengeteget jelentett, hogy
annak idején hogy nevelt bennün
ket. Gyakorlatilag tőle tanultam te
levíziózni.
- Erre az időszakra emlékszel
vissza a legszívesebben?
- Igen. Itt remek gárda volt. Egy
nagy családnak neveztem volna an
nak idején. Nagyon jó hangulat volt
és nagyon jól lehetett dolgozni.

Szakembereknek
sem
voltak
rosszak a munkatársak. Ezt jelzi,
hogy Varga Ágota szellemi szabad
foglalkozású, évente három-négy
dokumentumfilmet készít, melyek
kel díjakat nyer, a Szakács Tibi és a
Gombkötő Lajos pedig néhány év
vel ezelőtt a Nap Tévéhez mentek el
dolgozni.
- Nem vonzott, hogy te is máshol
próbáij karriert?
- De vonzott, lehetőségem is lett
volna több helyen, de az utolsó pil
lanatban mindig megtorpantam. Ép
pen azért, mert szinte az első
kapavágástól itt voltam, úgy érez
tem, mintha ez a tévé az enyém is
lenne. Majdnem az otthonom volt és
mindig úgy gondoltam, hogy itt a
helyem, itt kell tennem valamit Ez
az első munkahelyem Itt minden
négyzetcentiméterhez kötődöm va
lamiért. Emellett persze az is számí
tott, hogy jöttek ide új és értékes
emberek is, akiket nem akartam itt
hagyni.
- Alost mégis váltasz, saját elha
tározásból hagyod itt. a tévút, s ezzel
lezársz egy hosszú, tartalmas kor
szakol. Miért?
- Ez egy hosszú folyamat. A te
levízió belső ügyeiről nem szeret
nék semmit mondani. Szerintem ha
valaki végigkövette az elmúlt pár
hónapot, akkor lehetnek sejtései,

hogy mi az, amiért úgy döntöttem,
hogy nem biztos, hogy érdemes ne
kem itt még ugyanazzal az intenzi
tással,
igazságkereséssel
dolgoznom, mint ahogy dolgoztam
főállásúként több, mint 11 éven ke
resztül. Nem feladtam, nem elmene
külök,
de
úgy
érzem,
a
szélmalomharcnak nincs értelme.
Nagyon szép volt, nagyon jó volt,
tüskék biztos vannak bennem, de
nem gyulladnak be. Jó szívvel me
gyek el, s jeleztem, hogy külsősként
nagyon szívesen visszajárok.
- Szeptember 1-jétől a Radír Rá
diónál dolgozol, mint főállású mun
katárs, mire fordítod majd az
energiádat?
- A Radír Rádióhoz tartozik,
hogy ott is az első kísérleti adások
tól részt vettem a munkában, műsor
vezetőként
és
hírolvasóként,
természetesen csak másodállásban.
Az elmúlt egy évben rádióztam
rendszeresen, három hetente volt
hallható a hangom az éterben. Hó
napok óta próbáltak rábeszélni,
hogy váltsak, dolgozzam ott főállá
súként. Mostanra érett meg az elha
tározás, elfogadtam a felajánlott
hírfőszerkesztői állást. Tehát vi
szonthallásra a 97,8 Mhz-en!

Lovasi Andrea

O roszlány V áros Ö nkorm ányzata
PÁ L Y Á Z A T O T H IR D E T

KÖNYVVIZSGÁLÓI
feladatok ellátására, határozott időtartam ra.
F e lté te le k :
bejegyzett M agyar K önyvvizsgálói K am arai tagság,
„költségvetési” m inősítés,
legalább 5 év szakm ai gyakorlat
A p á ly á z a th o z c s a to la n d ó k :
szakm ai tevékenység részletes leírása,
képesítésről szóló oklevélm ásolat(ok),
kam arai tagság igazolása
P á ly á z h a tn a k :
term észetes szem élyek és gazdasági társaságok
egyaránt.
D íjazás m egegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
1999. szeptem ber 20.
A pályázatok elbírálására az 1999. októberi képviselő-testületi
ülésen kerül sor.

A feladatok ellátása 1999. november l. napjától történik.
A pályázatokat Oroszlány város polgármesteréhez
lehet benyújtani.
(2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78. sz.)
______________________________________________________
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. YAMATOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBOLTJÁBAN!
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlőborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők
1. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

Füzetvásár tavalyi áron,
Tollak, radírok, színesek, táskák, vo
nalzók és minden, ami a suliba kell.
F IL M K ID O L G O Z Á S , A H O L
A M IN Ő S É G S Z Á M ÍT !

HITELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
_ j .0 * ^
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 90# - 1300 V)*'3
Oroszlány, Fürst S. u. 13. S? 361-122/10-92_________ ^________

Színes filmkidolgozás I nap
alatt + Kodak ajándékfilm.
Z

A MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja
egy illetve több színben

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal
PÁLYÁZATOT HIRDET
a titkárságon határozott időre
TITKÁRNŐI
munkakör betöltésére.

-üzleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.

Fettételek:
felsőfokú ü g y in té z ő -titk á ri sz a k k é p e s íté s,
sz ö v eg sz e rk e sz tő i, g é p író i g y a k o rla t,
é rv é n y e s e rk ö lc si b iz o n y ítv á n y ,
s z a k m a i ö n é le tra jz ,
oklev élü l á so la t(o k )

|

\

v

N y o m d a : O ro s z lá n y , F clső tcicp
Í Í3 6 6 -5 2 4

Gyorsáéi gyakorlattal, idegen nyelvismerettel ren
delkezők
a pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek!

KRÓNIKÁS

A m unkakört 1999. év október hó I. napjától lehet betöl
teni.

O ro s z lá n y b a n m á r
tíz e z re n o lv a s h a tjá k !

Bérezés megegyezés szórhat, illetv e

Városunkban ez a lap jut el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!

a hatályos jogszabályok alapján.

A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez
(2841 Oroszlány, Pf. 9, itt.
2840 Oroszlány, Rákóczi F, u. 78.)
kell benyújtani.

Hirdetési díjaink:

Jelentkezési (beküldési, batáridő:

Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!

1999. év szep tem b er hó 15. napja.

HL BÉR

FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
S 362-404

M in d e n d isz p e r z ió s
fa lfe s té k r e és T itá n
te r m é k r e 5 %
kedvezm ény!
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B á n y á s z ü n n e p O r o s z lá n y b a n
- Összefonódott sorsunk, közös
érdekeink indokolttá teszik a kö
zös ünnepséget - e szavakkal
nyitotta meg a 49. Bányásznapot
Havelda Tamás. A bányászati
igazgató hangsúlyozta: más ez
az ünnep, mint a többi, mert ez
az első közös Villamos-és Bá
nyásznap Oroszlányban.
Az
együtt ünneplés célja, hogy az
oroszlányi és a tatabányai térség
közeledjen egymáshoz, s ezzel
kifejezik azt a szándékot is,
hogy a Vért-en belül az azonos
szakmakultúrák összetömörül
jenek.
Erre az összetartásra és meg
értésre a jelenlegi versenyhely
zetben szükség is van. Az
iparágat ma az egymásrautaltság
jellemzi. Eredményt csak jól
végzett, közös munkával lehet
elérni - hangsúlyozta Havelda
Tamás, aki célok közül legfon
tosabbként a retrofitprogram
megvalósítását emelte ki.
- Bízunk a kedvező, pozitív
döntésben - mondta -, mert ez a
térség dolgozóinak hosszú távú
megélhetését jelentené.
Lázár Mózes, a megyei köz
gyűlés elnöke optimizmusnak
adott hangot. A célt egy mondat
ban megfogalmazta: a Vért

szénbázisú villamosenergia-termelési szerződésének meg
hosszabbítása. Erre megvannak
az esélyek, van elegendő szénvagyon és közös elhatározás
-mondta -, de a továbbéléshez
szükség lesz létszámleépítésre a
jövőben is. Ezért is kell minél
több esélyt adni termelő vállal
kozások letelepítésére Orosz
lányban.
Az országgyűlési képviselő
ünnepi gondolatai után a
BDSzSz elnöke, Schalkhammer
Antal biztatta a dolgozókat kitar
tásra, s kívánta, hogy valósuljon
meg az elképzelés, s a bányászat
még sokáig adjon kenyeret a tér
ségben élőknek.
Takács Béla, a Gazdasági
Minisztérium nevében, szemé
lyesen Chikán Attila jókívánsá
gait tolmácsolta a Fő téren
összegyűlt embereknek.
Az ünnepség zárásaként a
bányászatban és a villamosenergia-iparban végzett több évtize
des munkáért járó kitünteté
seket, elismeréseket adott át Ta
kács Béla, valamint Holló Vil
mos, a Vért igazgatóságának
elnöke és Takács Károly vezérigazgató.

Kitüntették a bányászati igazgatót
A Központi Bányásznapi ün
nepségen, Gyöngyösön a Ma
gyar Köztársaság elnöke által
adományozott Ezüst Érmet ka
pott Havelda Tamás, bányászati
igazgató. Az érem több, mint 18
éves munka eredménye.
Havelda Tamás 1981-ben a
Bányamérnöki Egyetem elvég
zése után választotta munkahe
lyéül a Tatabányai Szénbányá
kat. Két évvel később került át
Márkushegyre, majd a XX-as
aknán dolgozott. Később ismét
Márkushegyre vezetett az útja.
Volt aknász, bányamester, cso
portvezető és termelési főmér
nök. Január óta bányászati

igazgató, azóta is a Vért-ért dol
gozik, de az elismerést nem
csak saját munkájának tulajdo
nítja.
- Az ezüstérem nem kizáró
lag nekem szól, ehhez kollégá
im, vezetőtársaim együttműkö
dése is kellett. A közeljövőben
is megteszünk mindent a cégért,
megpróbálunk megfelelni a ver
senypiaci helyzetnek - nyilat
kozta a bányászati igazgató.
- Bízom benne, hogy hoszszabb távon is megélhetést és
egzisztenciát fogunk tudni te
remteni a térségben élő mintegy
3-3500 embernek, legalább
2011-ig.

Milyen szálak kötik össze a franciaországi Grosbois és a magyarorszá
gi Majk kamalduli kolostorait? Kik és miért alapítottak cellákat
M ajkon? Hogyan éltek a szerzetesek? Ezekre a kérdésekre ad választ
az a könyv, melyet Oroszlány Város Önkormányzata adott ki, Majk és
Grosbois címmel. A kötet az 1995-ös majki társadalomtudományi
konferencia anyagát tartalmazza. Hivatalos bemutatója szeptember
3-án délelőtt volt, a m űem lékegyüttes refektóriumában.

Az ünnepélyes bemutatón részt
vett a szerzők közül R. Várkonyi
Ágnes történész, Fülöp Éva, Tö
rök József és Tusor Péter. A
vendégeket dr. Sunyovszki Ká
roly köszöntötte. Oroszlány pol
gármestere köszönetét mondott
az íróknak és a kötet megjelené
sében közreműködőknek. Hang
súlyozta a Majk múltjával fog
lalkozó tudományos munka je
lentőségét. A kötet tizenegy ta
nulmányt tartalmaz, három téma
köré csoportosítva, francia nyel
vű összefoglalókkal kiegészítve.
Az olvasó értékes információkat
kaphat a majki kamalduli rend
ről, a szerzetesek életéről, a ko
lostorkertről, a franciaországi
remeteségről, II. Rákóczi Ferenc
és a grosboisi rend kapcsolatá
ról, s az Esterházy-családról. A
szerzők munkásságának mélta
tása köré szőtte a jelent a polgármester köszöntőjében.
Tájékoztatott arról, hogy az
önkormányzat lemondott a
műemlékegyüttes használati jo
gáról, visszaadta azt a Kincstári
Vagyoni Igazgatóságnak, aki
nek joga és lehetősége van be
fektetőket keresni a majki épü
letegyüttes hasznosítására, fel
újítására. Dr. Sunyovszki Kár
oly bízik abban, hogy a barokk
műemlékegyüttes sorsa az eddi
ginél lényegesen jobbra fordul.

Ezt szeretné R. Várkonyi
Ágnes is, aki kimagasló lehető
ségeket lát Majkban, főként tu
risztikai szempontból.
- Majk különleges szellemi
séggel rendelkezik, értékes talál
kahely lehetne a szűkebb és a
tágabb régió számára is - magya
rázta. - Majk egyedülálló abból a
szempontból is, hogy összeköti
Franciaországot Magyarország
gal, történelmi múltja összekap
csolódik az egykori kamalduli
kolostorokon keresztül.
A szerzőnő éppen ezért bízik
abban, hogy a Majkról szóló új
kötet “nem lezár, hanem meg
nyit valamit”, s szeretné azt is,
ha legkésőbb 2003-ban ismét
helyt adna “a barokk csoda” tör
ténelmi-társadalomtudományi
konferenciának, s újabb kötet
látna napvilágot.
A most kiadott könyv tudo
mányos munka, mégis érthető,
érdekes olvasmány lehet a laiku
sok számára is. Éppen ezért fon
tos, hogy ne csak az Oroszlány
ban és környékén élők jussanak
hozzá, gondoskodni kell a meg
felelő körű terjesztésről - hang
zott el a bemutatón.
Ebben is szívesen vállalnak
munkát a szerzők, segítenek ab
ban, hogy a könyv eljusson a fő
városi könyvesboltokba, szakkönyvtárakba, iskolákba s tudo
mányos konferenciákra. L.A.

Nyilatkozat

Ennek értelmében működése
során erősíti a térségi szemléle
tet, a működési területéhez tarto
zó települések összehangolt
fejlesztését. Különös gondot for
dít a területén található nemzeti
kincsekre (Velencei-tó és Vér
tes), amelyek gondozása arány
talanul nagy terhet jelent az
érintett önkormányzatoknak, s
amelyeknek gondjai és védelmé
nek magasabb színvonalú bizto
sítása széles kört összefogást
igényel. Ennek megvalósításá
hoz a kistérségi képviselők a
kölcsönös előnyökre is tekintet
tel valamennyi érintett település
közreműködésére számítanak.

Két héttel ezelőtt beszámol
tunk arról, hogy megalakult a
Velencei-tó-Vértes Fejlesztési
Tanács.
A Tanács öt térségi képvise
lője - dr. Sunyovszki Károly,
Oroszlány város polgármestere,
Schmidt Ferenc (Mór), dr.
Palánky Klára (Martonvásár),
Kovács László (Vértesaljai tér
ség), Gálos László (Lovasberény) - szeptember 3-án a
Lovasberényben tartott egyezte
tésen közös nyilatkozatot foga
dott el.

Hobbikertészek

Igazgatósági ülés a Vért-nél
A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága szeptember 8-án tartotta
ülését, melyen hét napirendi pontot tárgyaltak.
Ezekből a leglényegesebbek:
- A társaság I-IV. havi gaz
dálkodásáról és VII. havi mű
szaki tevékenységéről szóló
tájékoztatót az Igazgatóság elfo
gadta, s a Vért I. félévi műszaki,
gazdasági eredményeit illetően
is elismerését fejezte ki.
- Részletesen foglalkoztak a
Szervezeti és Működési Sza
bályzattal, melyet az üzemi ta
nács és a szakszervezetek is
teljes egészében elfogadtak.
- A Tatabányai Fűtőerőmű
pályázatáról a tárgyalások elő
készítése folyamatban van. A
megvásárlásról szándéknyilat
kozatot tett a Prometheus Rt. és
a további működtetés elképzel
hető az ÉGÁZ-ÉDÁSZ konzor
ciumon belül is.
- A 2000. évvel kapcsolatos
felkészüléshez tartozik, hogy a
vállalat 45 millió forintot fizet a
számítástechnikai zavarok ki
küszöbölésére, plusz 30 millió
forintot a szoftver jogtisztaság
ra.

A Kertbarát Kör idén ünnepli működésének 25. évfordulóját. A ci
vil szervezet tagjai hobbikertészek, saját fogyasztásra termelnek
zöldséget, gyümölcsöt. Közös programjaik szeptemberben ter
ménybemutatóval kezdődnek. Az idei kiállításon több, mint har
- Az ülésen természetesen mincán adtak ízelítőt munkájuk gyümölcséből, a Polgármesteri
szó volt a Vértesi Erőmű Rt. Hivatal aulájában.
retrofit programjával kapcsola
tos kormánydöntésről is. Az
MVM Rt.-vei közösen adtak be
Ö s z tö n d íj
a Gazdasági Minisztériumhoz
előterjesztést, mely bemutatja,
a z 5. sz . is k o lá s o k n a k
hogy számítások szerint 13,6
Mrd forint pozitív eredmény ke
letkezik, ha nem zárják be az
Az 5. Sz. Általános Iskola kapnak. A Közalapítvány az
erőművet 2004-ben, hanem harminc tanulója nyert az első félévi részletet egy összeg
megvalósítják a retrofitot.
1999/2000-es
tanévre
kiírt ben, szeptemberben küldi a gye
- A lencsehegyi szénátvétel Czinka Panna ösztöndíj és tanu rekek
nevére.
Erről
lel kapcsolatban az MVM lást támogató pályázaton. A tá természetesen a szülők is tud
Rt.-vel egyeztetve nyilatkozni
mogatási
lehetőségről
a nak, hiszen a pályázatok beadá
fog a Vért, hogy 2000.1. félévé
Pályázati Figyelőből értesült az sa előtt - az igazgató által
ig mennyi ásványvagyont tud
iskola. Harmincegy diákot ne hitelesített bizonyítványmásolat
átvenni.
veztek
be, akiknek előző év végi és az önéletrajz mellett - aláírá
- Döntöttek arról is, hogy a
tanulmányi
átlaga 3,5 fölött volt. sukkal hozzájárultak a részvétel
Vért egyik üdülőjének, a balaA
Magyarországi
Cigányokért hez. Az iskola igazgatónője,
tongyöröki Hotel Panorámának
Közalapítvány
három
kategóriá Iván Lászlóné bízik abban, hogy
II. ütemű beruházására 39 millió
ban
hirdetett
eredményt.
Akik ez a lehetőség húzóerő lesz a di
forintos tőkeemelést hajtanak
végre. A felújításhoz a BDSzSz nek tanulmányi eredménye 4,5 ákoknak, ugyanis a támogatás
is hozzájárul 32 millió forinttal. felett volt, havonta 6.000 forint mértéke a félévi iskolai ered
támogatásban részesülnek az ménytől függően jövőre növel
idei tanévben. A 4,0 - 4,5 között hető, de csökkenthető is, sőt,
teljesítők 4.000 forintot, 3,5 - meg is vonható.
4,0 átlagúak pedig 3.000 forintot
L.A.

Vadvízország
A Ságvári Endre Általános Isko
la
26
diákja
Szemcinné
Dubovniszki Andrea vezetésével
természetvédelmi táborban vett
részt. A földrajz és biológia iránt
érdeklődők egy hetet töltöttek a
Túr folyó mellett, Garbolcon. A
Vadvízország elnevezésű tábor
nak a környezet megismerése,
az erdő, a rét, és a vízpart nö
vény- és állatvilágának tanulmá
nyozása volt a célja.

A résztvevők túráztak a Túr
holtágában, lovagoltak, íjászat
tal foglalkoztak, előadásokat
hallgattak solymászatról, va
dászkutyákról, madárgyűrűzésröl, mikroszkóppal növényeket,
lepkeszárnyat, madártollat vizs
gáltak, s a tanultakról a tábor zá
rásaként játékos formában,
vetélkedőn adtak számot.
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Tanfolyam a hatékonyabb tanulásért
„Megismerési képességeket fej
lesztő program” indítását tervez
te a Ságvári Endre Általános
Iskola egyik pedagógusa, Pap
Lászlóné, majd elküldte az isko
lákba a felhívást és egyben a
programról szóló ismertetőt.
Célja a segítségnyújtás a tanu
lásban egyénre szabott techni
kák alapján.
- Az iskolákban a tananyag le
adása mellett a tanulási módsze
rek elsajátítására szinte nem is
jut idő - magyarázta a tanító,
így azoknak a 6-14 éves gyere
keknek a jelentkezését várják,
KRÓNIKÁS 2.----------------------------------------------

Felhívjuk mindazok figyelmét, akik Iglói Gyulánál jelentkez
tek az Érdekvédelem a lakosságért városi civil szervezetben
való részvételre, hogy az alakuló közgyűlést szeptember
14-én, kedden 16 órakor tartjuk a Művelődési Központban.
A szervező Bizottság

- akik sok időt töltenek a tanu
lással, s az erőfeszítésnek nincs
látható jegyekben is tükröződő
eredménye,
- akiknek egy-egy tantárgy
vagy terület elsajátítása nehezen
megy (pl. történelem, évszámok
megjegyzése),
- s akik ugyanolyan jó képes
ségűek, de egyéb számos elfog
laltságuk miatt kevés idejük van
a felkészülésre.
A tanfolyam minimum 10 fő je
lentkezése esetén indul.

EBOLTÁS Oroszlányban^
Felhívjuk Oroszlány város ebtartóinak figyelmét,
hogy az ebek 1999. évi veszettség elleni
kötelező védőoltás pótoltása
az alábbi helyen és időpontban lesz:
1999. szeptember 17. (péntek)
9-10 óráig Tűzoltószertár
A fenti időpontokban minden ebtulajdonos köteles 3 hónapnál
idősebb kutyáját külön értesítés nélkül az oltás helyére elővezetni.

Az ebek veszettség elleni oltási díja ebenként 500,- Ft., melyet
az ebtulajdonosnak az oltás helyszínén kell kifizetni.
Az oltáskor az előző évi oltási igazolványt hozza magával.
Az eboltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
Polgárm esteri Hivatal

“Az kell, hogy együtt gondolkodjon az egész stáb”

Vattacukor, Törmelékturkálók,
Szakítópróba és a többiek
Filmet nem csak néz, készít is: Varga Ágota
"... Varga Ágota szerkesztő-rendezőt ösztöne és jó szerencséje - reméljük, tart még - a mi hazánk egyik, előttünk
eddig ismeretlen bugyrába vezette: a tatai Öregtó Klubba, L. László cigányvajda 50. születésnapjára...Senki nem
szégyellt itt semmit, senki nem rohant fedezékbe, nem inzultálták a tévéseket. Ebből a néző arra következtethetett,
hogy az alvilág működése Magyarországon teljesen legális... Mulatságos és hátborzongató volt Varga Ágota film
je. Ez az egy helyben álló kamera mindent elmondott arról, amiben élünk... "
így írt Bruck András az Elet és Irodalomban Varga Á gota Oroszlányban élő rendező egyik dokumentum
filmjéről, melyet “CSINTO, a vajda születésnapja” címen mutattak be a Hálóban az M T V l-en, 1998-ban.
A nagy vihart kavart alkotás előtt és után is született számos olyan mű, melyet értékelésre, s főként m élta
tásra érdemesnek tartottak újságírók, szakértők. Varga Ágota az elmúlt kilenc évben 29 fdmet készített,
melyek közül nyolcat díjjal ismertek el, s legtöbb filmje sikert aratott filmszemléken, rangos bemutatókon,
fesztiválokon. A rendezőnő legújabb produkciójáért, az “Eksön”-ért a közelmúltban UNESCO díjat vett
át a Nemzetközi Tudományos Filmfesztiválon, ahol 35 ország 86 filmmel szállt versenybe.

E lis m e r é s e k
Pénzjutalmat
vett
át
dr.
Sunyovszki Károly polgármes
tertől Kiss Balázsné, az oroszlá
nyi óvodák vezetője, 30 éves
munkájáért, Dés Józsefné, a Pe
tőfi Óvoda vezetője, 30 éves
munkájáért
és
Kukovecz
Jánosné, a Borbála telepi Óvo
dában dolgozó dajka, 25 éves
munkájáért.
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- Az Eksön a játékautomata-fúggő gyermekeket mutatja be.
Az ötlettel a Magyar Mozgókép
Közalapítvány Népszerű Tudomá
nyos Kuratóriumánál pályáztam. A
forgatást komoly kutatómunka előz
te meg. Hosszú órákon keresztül
bújtam a szakirodalmat a Széchenyi-könyvtárban. A játékfüggés bi
ológiai és társadalmi okait és
összefüggéseit szerettem volna ki
keresni a könyvekből. Sok az írott
anyag a különböző szenvedélybe
tegségekről, illetve a felnőttek já
téktermi függéséről is találtam
anyagot, de a gyerekek és ajátéktermek kapcsolatával semmilyen
könyv nem foglalkozik. Én mégis
úgy éreztem, nem lehet elmenni a
téma mellett, hiszen naponta talál
kozunk ezzel a problémával.
- Afilm 47 percben tárja elénk a
valóságot. Ahhoz, hogy a nyers
anyagból ilyen hosszúságú, össze
függő alkotás szülessen, hány napos
forgatás volt szükséges?
- Tíz napot dolgoztunk budapes
ti játéktermekben, de magát a forga
tást legalább ennyi szervező munka
előzte meg. Nagyon sok engedélyre
volt szükség a forgatáshoz. Gyer
mek-megszólalókról kellett gondos
kodni, s ehhez a szülők írásbeli
engedélye is kellett. A filmben van
nak olyan riportalanyok is, akik nem
tudtak a forgatásról, ők spontán
megszólalók. Az asszisztens felada
ta volt, hogy ilyenkor utólag kérje a
fiatalkorú szüleinek belegyezését a
riporthoz. Elég körültekintő asszisz
tensi munka kellett ehhez. Nekem
ezekre a dolgokra nincs gondom,
mint ahogy az asszisztens, úgy az
operatőr (Markert Károly), a hang
mérnök (Faludi Sándor) és a vágó
{Kovács Béla) is profik. Az ország
egyik legjobb dokumentumfilmes
stábjával dolgozom. Egymás gon
dolatait is ismerjük. Nem kell külön
arra figyelnem, hogy például az
operatőr hogy vesz fel egy képet.

Maximálisan tudok koncentrálni a
helyzetre, illetve az emberre, akivel
beszélgetek. De természetesen,
hogy mit kérek, s mi a végered
mény, hogy valóban választ kapjak
arra, amire kíváncsi vagyok, az az
én felelősségem. S eltökélten ra
gaszkodom is ahhoz, hogy kiderül
jön egy-egy dolog mögöttes
tartalma.
- Honnan merítesz ötletet, mitől
függ, hogy mivel szeretnél foglal
kozni?
- Ha valamilyen téma eszembe
jut, fel szoktam jegyezni. Természe
tesen olvasok újságot minden nap,
érdeklődöm, mi történik Magyaror
szágon és megpróbálom a hír mö
göttesét megtalálni. Nem vonz,
hogy napi eseményekről, szenzáci
ókról tudósítsak, amit megtesz min
den országos csatorna. Ez nem az én
világom. Inkább az érdekel, amivel
senki nem foglalkozott, de a hírek, a
sorok mögött ott van. Például itt volt
a súri apácaügy. Napokon keresztül
minden híradóban szóltak és min
den újságban írtak róla. És az ügy
legfontosabb szereplője, az az apá
calány, akit megszöktetett az édes
anyja, meg nem szólalt sehol. Úgy
gondoltam, “most jövök én”. Meg
kerestem a püspökséget, s eljutot
tam a lányhoz és a szüleihez.
Megszólaltattam őket. Ezért a fil
mért kaptam tavaly decemberben
Tolerancia-díjat. Persze, ehhez ki
tartás is kellett. A lány címének
megszerzésétől kezdve egészen ad
dig, hogy volt türelmünk körbejárni
az egész falut, megtalálni azt a he
lyet, ahonnan rá lehet látni a kertre, s
megleshetjük az apácákat. Ez csak
egy-két momentuma a munkának.
De ehhez is az kell, hogy együtt
gondolkodjon az egész stáb, ne csak
a rendezőnek, a riporternek legyen
fontos a film, amin dolgoznak. Csak
így lehet nívós dolgokat csinálni.
- Hol tanultál televíziózni?

Oroszlány Város
Önkormányzata
PÁLYÁZATOT
HIRDET

\
\

- 1986 februárjában kezdtem az
Oroszlányi Városi Televíziónál. A
húgom biztatására próbáltam meg a
szerkesztői munkát. Abban az idő
ben a főszerkesztő Gábor Péter
volt, aki a Magyar Televízió belpo
feladatok ellátására,
litikai szerkesztőségén dolgozott fő határozott időtartamra.
állásban. Tőle tanultam a szakmát.
Kifejezetten jó érzékkel tanított
Feltételek:
minket. Olyan főnök volt, aki min
bejegyzett Magyar
dig megmondta kerek-perec, hogy
Könyvvizsgálói
mi miért nem jó, anélkül, hogy az
ember személyisége változott vol
Kamarai tagság,
na. Ez kellett is, mert az önkontroll
„költségvetési”
és a családi kontroll nem mindig re
minősítés,
ális. Persze sokszor rosszul esett,
amikor valamit elszúrt az ember és
legalább 5 év szakmai
azt a szemébe mondta, de ha a kriti
gyakorlat
ka építőjellegű, az ember túllép raj
A pályázathoz
ta és erősebb az az érzés, hogy én ezt
csatolandók:
most jól akarom csinálni.
Élveztem ezt a munkát, a nehéz
szakmai tevékenység
ségek ellenére. Nagyon kezdetleges
részletes leírása,
körülmények voltak az elején,
képesítésről szóló
VHS-technikával dolgoztunk, órá
kig vágtunk az Újszászi Tibivel egy
oklevélmásolat(ok),
rövid anyagot is. Még nem volt stú
kamarai tagság
dió, a Polgármesteri Hivatal egyik
igazolása
termében kaptunk helyet. De így is
Pályázhatnak:
működött a televízió.
Közben elvégeztem a Bálint természetes személyek és
György Újságíró Iskolát, s amikor
gazdasági társaságok
csak lehetett, beneveztem megyei és
egyaránt.
országos
megmérettetésekre.
Díjazás megegyezés szerint.
1988-tól az MTV rendszeresen kö
zölte
riportjaimat,
filmjeimet.
A pályázat benyújtásának
1992-ben lettem szabadúszó. Ez azt
határideje:
jelenti, hogy csak azzal a témával
1999. szeptember 20.
foglalkozom, ami engem igazán ér
A pályázatok elbírálására az
dekel, s keresem a lehetőségeket,
1999. októberi képviselőhogy hol lehet ezt megcsinálni. Ta
testületi ülésen kerül sor.
valy nyolc alkotásom volt, ebből
négy nagyfilm. Jelenleg két nagy A feladatok ellátása 1999. no
vember 1. napjától történik.
film előkészítésén dolgozom az
MTV Háló című dokumentum mű
A pályázatokat Oroszlány
soránál, ahol rendszeresen készítek
város polgármesteréhez
kisfilmeket. Mindezek mellett he
lehet benyújtani.
tente átlagban egy teljes napon aktív
(2840 Oroszlány,
nagymama vagyok.
Lovasi Andrea y Rákóczi Ferenc u. 78. sz.) J
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Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal
PÁLYÁZATOT HIRDET
a titkárságon határozott időre
TITKÁRNŐI
munkakör betöltésére.
Feltételek:
felsőfokú ügyintéző-titkári szakképesítés,
szövegszerkesztői, gépírói gyakorlat,
érvényes erkölcsi bizonyítvány,
szakmai önéletrajz,
oklevélmásolat(ok)
Gyorsírói gyakorlattal, idegen nyelvismerettel ren
delkezők
a pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek!
A munkakört 1999. év október hó 1. napjától lehet betöl
teni.
Bérezés megegyezés szerint, illetve
a hatályos jogszabályok alapján.
A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez
(2841 Oroszlány, Pf. 9, ill.
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.)
kell benyújtani.
Jelentkezési (beküldési) határidő:
1999. év szeptember hó 15. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
1999. szeptember 30.

HUBER
FESTÉKBOLT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
ffi 362-404

Minden diszperziós
falfestékre és Titán
termékre 5%
kedvezmény!

KRÓNIKÁS 4.

A
MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
TSKOLA
EGESZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰ
VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT.
® 363-600

A MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja egy illetve több színben
-üzleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.
,

Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
©366-524
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Szeptember
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Iskolakezdés a Kölyök Klubban
Szeptember 18-án és 26-án oroszlányiak a tv-ben

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

Sikeres pályázat
Az oroszlányi önkormányzat soron kívüli pályázatot nyújtott be
a millenniumi kormánybiztoshoz a 2000. évi majki rendezvé-

nyék támogatására. A pályázatot
elbírálták, s a kért összeget, 629
E forintot megítélték az önkor
mányzat részére.

r

Átadják a hulladéklerakót
Szeptember 22-én kerül sor a
legjelentősebb,
folyamatban
lévő városi beruházás (összköltsége 550 millió forint), az oroszlányi
regionális-kommunális

hulladéklerakó átadására. A
hulladéklerakót Pepó Pál kör
nyezetvédelmi miniszter adja
majd át az üzemeltetőnek,

Vendégek Kuhmoból
Tizenhárom tanuló és három felnőtt érkezik Oroszlányba a finn
testvérvárosból
szeptember
20-án. A vendégek kifejezetten a
magyar iskolarendszer tanuhnányozására kaptak európai uniós
támogatást, ezért itt elsősorban
az iskolákkal, tanulókkal, és pe-

dagógusokkal kívánnak megismerkedni. Oroszlányi program
jaik előkészítője és koordinálója
a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola,
A finnek négy napos itt-tartózkodásáról a Krónikás következő
számában tájékoztatást adunk.

3 millió forint a
középiskoláknak
Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola a Munkaerőpiaci Alap
decentralizált keretéből 3 millió
forint támogatást kapott elektronikai laboratóriumának fejlesztésére.

ígéretesebb. A gyerekek a mese
játékban újra magukra találtak,
bátorságot merítettek a produk
cióból, majd sorra gyűjtötték a
mérföldeket a vidám, erőt pró
báló, figyelmet, gyorsaságot és
ügyességet igénylő játékokban.
A rossz kezdés után a csapat le
küzdötte hátrányát, majd meg
szerezte a vezetést és 525:375
arányban győzött.
Áz 5. b. csapata sem hozott
szégyent az iskolára. Színvona
las előadást produkáltak Kotyr
-Torgai a veréb c. mese előadá
sával, valamint a tánccal (Venga
Boys: We like to party). A csa
pat találékonyságát bizonyította
a lehetetlen tárgyak beszerzése
is: egy világító sodrófával lepték
meg a műsor szervezőit. A vég
eredmény: a debreceni Kazinczy
Ferenc Általános Iskola diákjai
val szemben 600:450 arányú
győzelmet arattak az oroszlányi
ak.
Minden gyerek tudásának és
képességének legjavát adta. Kö
szönet a szülőknek a felkészítés
ben nyújtott segítségért!
A harmadikos gyerekek ver
sengését szeptember 18-án, az
ötödikesekét 26-án tekinthetik
meg az RTL Klub csatornáján
reggel 7—-kor.

Útépítések és felújítások

- Több, mint egy hete kezdődtek
a munkák a Rákóczi Ferenc
úton.
Az
elöregedett
aszfaltburkolatot az útkezelő, a
A Lengyel József Gimnázium
Komárom-Esztergom megyei
és Szakközépiskola a Munka
Közútkezelő Kht. újítja fel.
erő- piaci Alap decentralizált
keretéből 3 millió forintot kapott
- Szeptember-októberben várha
22 darab komplett számítógép
tóan elkészül a “Maszeksor” beszerzésére.
Takács Imre út közötti járda, il

Németországi vendégek
Oroszlányban
A németországi, BadenWürtenberg tartományban fekvő
Plochingenből Engen Beck pol
gármester megbízásából és az
evangélikus énekkarral történő
kapcsolattartást célozva küldött
ség járt városunkban, hogy az
önkormányzattal közösen ké
szítsék elő a két város együttmű
ködési megállapodásának orosz
lányi hitelesítését. (A plochingeni Városházán, a Magyar Nap
alkalmából tavaly júliusban írt
alá öt évre szóló együttműködési

Az oroszlányi József Attila
Általános Iskola két osztályának
tanulói az RTL Klub Kölyök
Klub műsorában kezdték az idei
tanév első napjait. Szeptember
1-jén a 3. a., (osztályfőnökük
Gyugáné Viczena Ilona), 2-án az
5. b. (osztályfőnökük Magyarné
Seregi Borbála) osztályok ver
sengtek minél több tengeri mér
föld megszerzéséért.
Az osztályok augusztus ele
jén kaptak tájékoztatást a várha
tó feladatokról. Ebből három
játékra - mesejáték, kvíz, tánc előre fel kellett készülni. A har
madikosoknak Kenyáról, az ötö
dikeseknek Pakisztánról kellett
előzetesen minél több informá
ciót összegyűjteniük. Ez azt je
lentette, hogy a szereplő gyere
kekre komoly munka várt a szü
netben.
Az ügyességi játékok telje
sen újak voltak az eddig látottak
hoz képest. Az pedig, hogy
valóban melyik játékban próbál
hatják ki magukat a gyerekek,
csak közvetlenül a felvétel előtt
derült ki.
A harmadikos piros kalózok
az első két feladatban alulma
radtak a füzesabonyi sárga kaló
zokkal szemben. No, de amilyen
volt a kezdet, a folytatás annál

letve a volt Rigó cukrászda mö
götti parkoló megközelítését
szolgáló bekötőút aszfaltozása.
- A tervek szerint október 15-ére
készül el a 29 milliós önkor
mányzati költséggel megépülő
ipari park II. út, azaz a Handler
Kálmán utcát a Táncsics Mihály
úttal összekötő szakasz.

Testületi előzetes

Jövő héten kedden 13 napirendi pontot tárgyal Oroszlány Város
Önkormányzata Képviselő-testülete. A képviselők többek között
beszámolót hallgatnak meg a költségvetés I. félévi teljesítéséről,
tárgyalnak a távhőfejlesztés I. üteméről, megvitatják a város sportszerződést Székely Antal és koncepcióját, módosítják a helyi adókról szóló önkormányzati ren
Eugen Beck) A tervek szerint deletet s kinevezik az aljegyzőt.
1999. november 3-án, ünnepé
lyes keretek között kerül sor a
ratifikálásra. Ezzel egyidőben az
evangélikus gyülekezet vendé
geként Oroszlányba látogat a
plochingeni fúvószenekar, és az Szeptemebr 9-én este lakossági férfit találtak. A rendőrség tájéünnepélyes aláírást megelőzően bejelentés érkezett a rendőrség- koztatása szerint B. Z., 44 éves
térzenével szórakoztatja majd az re, miszerint holttest fekszik az oroszlányi lakos az aknában
egyik oroszlányi szerelőakná- lévő 1-1,5 méter mély vízbe fuloroszlányiakat.
A részletes programról a ké ban. A hír igaz volt, a Mészáros ladt bele. A holttesten idegenkeSörház melletti kishíd alatt egy, zűségre utaló nyomot nem
sőbbiekben hírt adunk.
körülbelül három hete elhunyt találtak.

Holttest az aknában

Jövő héten rendezik meg Siófokon a XXVIII. Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozót, melyet idén a Vértesi Erőmű Rt. szervez. A
négynapos programról terveink szerint a későbbiekben képes tudó
sítást közlünk.

Újabb területszépítési akció
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége által szervezett “Három Szombat” elnevezésű közterület-szépítési versenyen való részvételre hívja fel a lakosságot. A verseny
az év három szombatján végzett 4-4 órás közös munkát jelent, melynek
következő időpontja: szeptember 18 .
Ezen a napon a
1. Rákóczi F. u. 20-22-24. sz. lakóépület előtti terület,
2. Rákóczi F. u. 28-30. sz. épület előtti terület,
3. volt Rigó Jancsi cukrászda mögötti terület
füvesítését végezhetik el.
Fűmagot és korlátozott számban szerszámot a Polgármesteri Hivatal bizto
sít. Találkozás az egyes helyszíneken 7—-kor.

A hátrányok minden tanulónál másképp jelentkeznek

Fejlesztő program az 5. sz. Iskolában
Az iskolaköteles kor elérésekor
minden nagycsoportos óvodás
szintfelmérőn vesz részt, mely alap
ján szakbizottság dönt arról, hogy a
gyermek alkalmas-e a hagyomá
nyos tanrendű általános iskolában
való tanulásra, vagy ennél speciáli
sabb foglalkozást igényel. Orosz
lányban ez az intézmény az 5. sz.
Általános Iskola, ahol tanulásban
akadályozott diákokat oktatnak.
Őket speciális módszerekkel tanít
ják a gyógypedagógusok.
Valamint különböző fejlesztő
foglalkozásokon vesznek részt azok
a gyermekek, akik valamilyen terü
leten elmaradással küzdenek.

irányokat. A téri orientáció fejlesz
tését nagyon sok játékos feladattal
sajátítjuk el. A következő lépés a be
szédhangok kiejtésének gyakorlása.
Amíg nincsenek meg a tiszta han
gok és összekeveri az azonos helyen
és azonos módon képzett hangokat,
addig nem tudunk belekezdeni az
olvasás-írás tanításába. Ezt logo
pédián, légzéstechnika gyakorlásá
val, hangutánzással, hangok játékos
ejtésével korrigáljuk.
Fontos az is, hogy a gyermek ne
érezze kényszernek ezeket a felada
tokat, felszabadult legyen, öröme
teljen a gyakorlatokban - magyaráz
za Kertész Ágnes.. - Ha valamit nem
tud, vagy éppen nem akar teljesíte
ni, akkor ha csendben ül és figyel, s
mikor kedve támad, bekapcsolódik
a többiek munkájába.
- Felső tagozatban sem szűnik
meg a logopédiai kezelés - magya
rázza Molnár Rózsa, - de új irá
nyokat kap a fejlesztés. Ötödikes
kortól már elsősorban nem a be
szédhibajavítása a cél, hanem az ol
vasás, a helyesírás és a szövegértés
fejlesztése. Ebben nagy segítség,
hogy az iskola néhány hónapja pá
lyázaton nyert pénzből számítógé
peket vásárolt, a helyesírás és a
szem-kéz koordináció fejlesztésére.
Eközben is nagyon lényeges, hogy a
gyerek úgy érezze, hogy játszik.
Soha nem parancsoljuk meg senki
nek, hogy olvasson vagy másoljon,
sokkal inkább kérünk. Rengeteg
rejtvényes feladatlapot használunk,
ami szintén szórakoztató a gyere
keknek.
- Az értékelésnél is ügyelünk arra,
hogy ne azt hangsúlyozzuk, ami
nem sikerült, hanem arra fordítsunk
több szót, amit jól oldott meg a
gyermek. Fontos, hogy sikerélmé
nye legyen. -fűzi hozzá Buta Gabri
ella, aki diszkalkuliát oktat. -

Varga Józsefné
mozgásfej
lesztésselfoglalkozik:
- Ezeknél a gyerekeknél a kis
gyermekkorban kimaradtak bizo
nyos funkciók, vagy nem volt lehe
tőségük megfelelő ideig gyakorolni.
A fejlődési lépcsők felgyorsulása
kimaradáshoz vezet, melyeket ké
sőbb nem tud pótolni, nem térhet
vissza ide, mert környezete az élet
kornak megfelelő viselkedést vár el.
Ez a korai fejlődési deficit az iskolá
ba lépés környékén válik nyilvánva
lóvá. (Nem tud egy tanulási órát
végigülni, gyenge a rajzolás, be
szédprobléma, mozgásos ügyetlen
ség, kézhasználat kialakulatlansága)
Ebben a mozgásfejlesztő program
ban pótolhatja azokat a helyzeteket,
amelyeket korábban átugrott. (Kú
szás, mászás, ringatózás) A terápia
lépései: testtartási reakciók norma
lizálása, nagymozgások fejlesztése,
majd a finommotorika fejlesztése,
az egyensúlyi helyzet normalizálá
sa, a test két oldalának összerende
zése.
- Pedig az irányok tudatosítása
nélkül nem lehet megtanulni írni és
olvasni sem, hiszen az olvasás, írás
iránya balról jobbra halad, s ezt fon
tos tudniuk - kapcsolódik a beszél Folytatjuk!
getésbe Kertész Ágnes. - Az óra
elején néhány percig gyakoroljuk az
KRÓNIKÁS 2
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PÁLYÁZATOT HIRDET
A Pénzügyi Osztályon

KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORTVEZETŐI
munkakör betöltésére.
Feltételek:
magyar állampolgárság;
közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szer
zett egyetemi, főiskolai végzettség vagy felsőoktatási intéz
ményben szerzett felsőfokú iskolai végzettség és felsőfokú
pénzügyi-számviteli szakképesítés;
legalább 5 éves pénzügyi gyakorlat;
érvényes erkölcsi bizonyítvány;
szakmai önéletrajz, oklevélmásolat(ok);
Költségvetési gyakorlattal, számítógépes ismerettel rendelkezők
a pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek!!!
A munkakörre azok is jelentkezhetnek, akik jelenleg pénz
ügyi-számviteli képesítéssel nem rendelkeznek, de azt a közeljö
vőben (félévben, egy éven belül) megszerzik.
A munkakört 1999. október hó 1. napjától lehet betölteni.
Bérezés megegyezés szerint, illetve a hatályos jogszabályok
alapján.
A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez kell benyújtani.
Jelentkezési határidő:
1999. év szeptember hó 20. napja
A pályázatok elbírálásának határideje:
1999. szeptember 30.

Tanulást segítő tanfolyam indul Oroszlányban, ál
talános iskolások részére.
Szülői értekezlet és játékos bemutatkozók helye:
József A. Ált. Isk.: 1999. szept. 17. péntek, 17 óra
Arany J. Alt. Isk.: 1999. szept. 20. hétfő, 17 óra
Ságvári E. Ált. Isk.: 1999. szept. 21. kedd, 17 óra
Előző számnunkban olvashattak írást Varga Ágotával.
Varga Ágota jelentősebb filmjei, illetve fontosabb elismerések:

- 1987. III. Országos Videoszem le, a “Nincs erőm gyengének mutatni
magam” c. filmért a FILMFŐIGAZGATÓSÁG DÍJA.
- 1990. IV. Országos Videoszem le, az “íme az Ember!” c. portréfilmért a
M AGYAR TELEVÍZIÓ FŐDÍJA

-1990. Telefaktum, Televíziós Publicisztikai és Dokumentumfesztivál, “A
szénnek ára van” - két tételben c. riport-dokumentumfilmért a
FESZTIVÁL VÉDNÖ KÉNEK DÍJA: SAM SUNG DÍJ.

- 1993. TOLERANCIA DÍJ KÜLÖNDÍJÁT kapta az MTV OPÁL, két
kisdokumentum szerepelt a benevezett nyolc film között.
1994.
25.
M agyar
Filmszemle,
LEGJOBB
DOKU
M ENTUM M ŰHELY DIJAT kapott az MTV OPÁL, két hosszú filmé

szerepelt.
- 1995.26. M agyar Filmszemle, két filmmel nevezett, mindkettő szerepelt

a versenyprogramban: “Gyerekgyilkosok”, Integráltak".
- 1996.27. Magyar Filmszemle, két filmé szerepelt a versenyprogramban:
“Kilakoltatás”, “Törmelékturkálók”. (MTV HÁLÓ)
- 1997. Alpok-Adria Filmfesztivál, Trieszt. Meghívást kapott a “Gyere
kei gyilkosa” c. dokumentumfilmmel.
- 1997. 28. Magyar Filmszemle, benevezett filmé “Magyar találmány”
címmel szerepelt a versenyprogramban.
- 1998. 29. M agyar Filmszemle, KÜLÖNDÍJ a dokumentumfilmes zsű
ritől a Szakítópróba c. filmért.
- 1998. TOLERANCIA DÍJ I. HELYEZÉSE televíziós kategóriában
“Zsuzsa, a súri apáca” c. filmért. (MTV HÁLÓ)
- 1999. 30. Magyar Filmszemle, benevezett filmé “Csinto, a vajda szüle
tésnapja” címmel szerepelt a versenyben.

Hitvallása: nem enged a
fényesség csábításának
Rem egő kézzel gyárt bútorokat az oroszlányi bányász
Budai Imre napjai nagy részét kertjében tölti. Mégsem a zöld
ségtermesztés vagy gyiimölcsafaültetés a hobbija. Szenvedélye
a fafaragás. Kis műhelyében naphosszat fúr-farag, vés és csi
szol. Neki a fafaragás minden egyes mozzanata sikerélményt
nyújt - mondja. így van ez több, mint 15 éve, bányabalesete óta.
- A Tisza-Körös-Maros közéről,
a Viharsarokból származom.
Sok lehetőségem nem volt a ta
nulásra. Apám becsületes, tisz
tességes ember, de még írni sem
tudott. Engem az ország délkele
ti részéből a bá
nya
vonzott
Oroszlányba.
14 éves ko
rom óta “nagy
korú” vagyok. A
helyi Vájáriskola
elvégzése után a
XX-as
aknán
kezdtem dolgoz
ni. Aztán 1978.
november 8-án
egy rossz óra,
egy rossz perc
teljesen
más
irányba fordítot
ta az életemet. A
bányában baleset
ért, elvesztettem
a fél lábam. Leszázalékoltak.
Ezután két évig szinte semmi
mást nem csináltam, csak otthon
olvastam. De akárhogy szeretem
is a könyveket, a harmadik év
ben már ez is unalmassá vált.
Két lányom kicsi volt, tanítani,
nevelni kellett őket, s nem élhet
tem így örökké.
- S miért éppen a fafaragás mel
lett döntött?
- Családi hagyománya nincs
a fafaragásnak, de nekem min
dig tetszettek a kézműves foglal
kozások. Bányásznak egyébként
sem illettem be igazán, én min
dig úgy éreztem. Sovány, sá
padt, halk szavú ember voltam.
A fizikai nehézségek mellett
ezért is fordultam teljesen más
irányba. Számba vettem a kéz
műves mesterségeket, illetve
azokat a tevékenységeket is, me
lyek kézügyességet igényelnek.
Különösebben jó rajzoló soha
nem voltam, a baleset óta egyéb
ként is annyira remeg a kezem,
hogy nem tudok egyenes vonalat
húzni. Még a fél decis poharat,
vagy a levesestányért sem tu
dom megfogni, mert kilötyögtetem a tartalmát, úgy citerázik az
ujjam. Tehát a rajzolásról min
denképpen le kellett mondanom.
Hasonlóképpen a festésről is. A
kerámia tetszik ugyan, de fel
használási lehetősége korláto
zott. Kerámiából nem lehet

ágyat, szekrényt csinálni. A
hímzés is behatárolt. így gon
doltam, megpróbálkozom a fá
val. Hiszen annak végtelen sok
gyakorlati és díszítő funkciója
van.

- Mi volt az első munkája?
- Egy egyszerű dobozka.
Még ma is megvan. Később vá
zákat, poharakat faragtam, majd
a lányaim babáinak készítettem
játékbölcsőt és hasonlókat. Elég
nagy munka volt a kertbe vezető
székely kapu kifaragása is, né
hány évvel ezelőtt. Jelenleg bú
torokat gyártok. Otthon, a lakás
tele van faragott bútorokkal, tár
gyakkal. Az asztalt, a széket, a
szekrényt, mind én készítettem.
Másik nagy munkám kisebbik
lányom fodrászüzletének teljes
berendezése volt. Három évig
dolgoztam a fésülködőasztalok
kal, székekkel, és a kiegészítők
kel.
- Ki volt tanítója?
- Autodidakta módon, illetve
a Tatán élő Cs. Kis Ernő szak
körében tanultam. Véleményem
szerint a ma élő fafaragók közül
Ernő az egyik legjobb. Ha 500
évig élek, sem fogom utolérni. O
a példaképem, s igyekszem min
dig a lehető legjobbat kihozni
magamból.
- Eladásra is gyárt bútorokat?
- Nem. Csak saját használat
ra, illetve rokonoknak. A kézi
munka szinte megfizethetetlen.
Nem is beszélve a fa áráról.
Most például egy hatalmas fran
ciaágyat készítek. Kb. fél évi
munkám lesz benne, mire elké
szül. Mit kérjek érte? Az ilyet

Fajátékokkal gazdagodott az 5.
sz. Általános Iskola udvara.
Mérleghintát, asztalt, tíz padot
és három komplett játszóeszközt
állítottak fel az épület mögött
múlt héten szombaton. A beru
házásra három különböző hely
ről kaptak pénzt. A Telemázlin
280.000 forintot nyertek, a helyi
önkormányzat 100.000 forinttal,
a Ganz Alapítvány pedig 50.000
forinttal támogatta a fejlesztést.
Az eszközök beszerzése, szállí
tása és felállítása, összesen
legfeljebb a gyermekének adja 414.000 forintba került.
az ember.
- Milyen fafajtákat használ?
- Ezt az ár is behatárolja.
Legjobbak a gyümölcsfák. Amit
pedig nagyon nem szeretek, az a
nyár. Erről
mindig
eszembe jut
a vicc: a szé
kely ember
dicsekszik,
hogy olyan Érdekvédelem a lakosságért
éles
kése
van, hogy rá Kb. egy hónappal ezelőtt kezde
ejti a hajszá ményezte Iglói Gyula a lakossá
lat
és gi érdekképviselet létrehozását,
keresztben
s a kezdeményezését egyre több
kettévágja.
támogató követte. Szeptember
Mire a másik 14-én, kedden délután 4 órakor
mondja: az 27 közös képviselő jött össze az
semmi,
az Érdekképviselet a lakosságért
övé olyan, elnevezésű civil szervezet ala
hogy hosszá kuló közgyűlésén a Művelődési
ban
ketté Központban. A megjelentek kb.
vágja. Bizony, a nyárfához is 1500 lakást, illetve családot kép
ilyen éles szerszám kell.
viseltek.
- Kb. hány eszközzel dolgozik?
Az alakuló ülésen a tatabá
- Pontosan meg nem tudnám nyai, hasonló elnevezésű érdekmondani, de elég bő a készlet. képviselet titkára, Mészárovics
Többségét én magam gyártom, József né tájékoztatta az érdeklő
mert a faragáshoz számos mére dőket a lehetőségekről. Az
tű és formájú kés, véső, fűrész és oroszlányiaknak dönteniük kel
csiszoló kell. Mindezt boltban lett, hogy önálló szervezetet
nem lehet megkapni. Az apró hoznak létre, vagy csatlakoznak
szerszámok mellett vízszintes és az 1994-ben, Tatabányán meg
függőleges csiszológépet is ké alakult „ÉLÉT” -hez, s annak
szítettem. A gyalugépet viszont önálló csoportjaként működnek
vásároltam. 15 évvel ezelőtt a városban. Szinte mindenki a
húszezer forintért! Azt hittem, a tatabányaihoz történő csatlako
szívem meghasad, dehát szük zást támogatta, az elmúlt 5 év
ség volt rá.
alatt megszerzett tapasztalatokra
- Családja hogyan értékeli az ön hivatkozva, ám a legfontosabb
hobbiját?
érvet épp a készülő távhőren- Ez már nem is egyszerűen delet módosítása adta: ha ugyan
hobbi. Élethivatás, mely tökéle is az oroszlányiak önálló szerve
tesen elszórakoztat engem. Min zetet hoznak létre, a képviselőden perce sikerélményt nyújt. S testület a módosításnál nem kö
ez nagyon fontos, bármit is csi teles kikérni az érdekképviselet
náljon az ember. Ehhez termé véleményét, mivel nem felelnek
szetesen az is kell, hogy az meg a törvényben meghatározott
embert elismerje a környezete. minimum 3 éves működésnek,
Ebben benne van a feleségem és így viszont oroszlányi csoport
a lányaim kölcsönös szeretete is. ként működnek, a rendeletalko
A faragás mellett a család tölti tóknak kötelességük lesz a civil
ki az életem. Mindig idilli csalá szervezettel előzetesen egyeztet
di életre törekedtem. Mert kell ni a rendeletmódosítást.
egy hely, ahol nincs örökös harc
A közel két órás megbeszélé
és veszekedés. Ez nálunk az ott sen egyöntetűen a tatabányaiak
hon. A béke szigete ott van a hoz történő csatlakozás mellett
négy falon belül.
döntöttek. A csoport elnöke
szintén szavazással Iglói Gyula,
Lovasi Andrea titkára Németh József lett.
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EGESZ EVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!

2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők

Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák,
vonalzók, irodai eszözök, naptárak,
határidőnaplók, nyomtatányok.

1. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2
HITELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. ® 361-122/10-92
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Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET
az Oroszlány, Fürst S. u. 20. szám
alatti
volt irodaépület
családok átmeneti otthonává
történő
átalakítására.
A munkaterület rendelkezésre áll,
a kért befejezési határidő:
1999. december 31.
A pályázatok beadási határideje:
1999. szeptember 24. 10,00 óra
A pályázati dokumentáció 10.000,-Ft+Áfa befizeté
se ellenében 1999. szeptember 13-ától megvásárol
ható a polgármesteri hivatal városfenntartási
osztályán munkanapokon 13-16 óráig.
Továbui információ kérhető Spitzner Csaba osz
tályvezetőnél és Varga Szilárdné beruházási ügyin
tézőnél a polgármesteri hivatal I emelet 37.
irodájában, vagy a (34) 361-444/145,146-os
telefonszámon.
L

Az Oroszlányi Lakásszövetkezet épületek
üzemeltetésében jártas
műszaki ügyintézőt
keres 4 órás munkaidő
betöltésére.
Lehet nyugdíjas is.
A jelentkezéseket rövid
szakmai bemutatkozás
sal kérjük a Lakásszö
vetkezet telephelyén
írásban leadni
1999. 09. 30-ig.
Bérezés megegyezés
szerint.
KRÓNIKÁS 4.

A
M ONTÁZS
AUTOS-MOTOROS
ISKOLA
EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉPJÁRMŰ
VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT.
© 363-600

A MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja egy illetve több színben
-üzleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.
Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
©366-524

KRÓNIKÁS
Oroszlányban már
tízezren olvashatják!
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)

Digitális másolás
30 példány
felett:
A/3 egy oldalas: 9,-Ft,
két oldalas: 14,-Ft
A/4 egy oldalas: 5,-Ft,
két oldalas: 9,-Ft
a
MONTÁZS PRESS
nyomdájában.
@366-524
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őszelő,
Szent Mihály hava
OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
M ONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
S Fax:366-524
ElO roszlány, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszIanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
S 06-30-9-020-189
Nyomda:
M O NTÁZS PRESS
N yomdai Szolgáltató Kft.
ISSN 1419-4805
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Átadták a regionális hulladéklerakót
Oroszlány határában
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Adómentesség a befektetőknek
Oroszlányban
Oroszlány Város Önkormányzata tíz éves mentességet biztosít
az iparűzési adó, a vállalkozók kommunális adója és az épít
ményadóvonatkozásában azoknak a befektetőknek, akik a be
ruházásba legkevesebb 70 millió USD-nak megfelelő összeget
fektetnek be és ezzel legalább ötszáz főt foglalkoztató új mun
kahelyet teremtenek - többek között erről határoztak az orosz
lányi képviselők tegnapi ülésükön.
Az oroszlányi képviselők szep
tember 21-én délután 13 napi
rendi pontot tárgyaltak. A két
ülés közötti fontosabb esemé
nyekről szóló tájékoztatás után
elfogadták a költségvetés 1. fél
évi teljesítéséről szóló előter
jesztést.
- Az első félévi gazdálkodás a
költségvetés
helyreállított
egyensúlyát mutatja. Sikerült
úrrá lenni a napi likviditási gon
dokon - értékelte az első féléves
gazdálkodást dr. Sunyovszki
Károly polgármester.
Juhász József szerint viszont
a költségvetés jelenleg is nagyon
feszes, “hurráoptimizmusra nem
ad okot”. A képviselő hozzászó
lásában felvetette a Városi Kö
zépfokú Kollégium helyzetét.
- Mivel az önkormányzat fel
adata a költségcsökkentés is,
ezért érdemes lenne a közeljövő
ben napirendre tűzni a nem tel
jes kihasználtságú intézmény
működéséről szóló előterjesztést
- magyarázta.

- Erre még az idén, várhatóan
november-december hónapok
ban sor kerülhet, a város oktatási
koncepciójának újratárgyalása
kor - válaszolt a polgármester.
A továbbiakban módosították
a helyi adókról szóló önkor
mányzati rendeleteket. Ennek
értelmében tíz évre mentességet
kap az iparűzési-, építmény-, és
vállalkozók kommunális adója
fizetése alól az a befektető, aki
70 millió US $-nak megfelelő
forintot érétkű beruházással gaz
dagítja Oroszlányt, s minimum
500 főnek biztosít munkahelyet.
A polgármester elmondta: tár
gyalnak befektetőkkel, bízik ab
ban, hogy az adókedvezménnyel
lényegesen javítható a város
foglalkoztatási helyzete, s hogy
a rendelet elősegíti az ipari park
területén létesítendő beruházá
sokat, meggyorsítja az ipartele
pítést, a munkahelyteremtést.
Az előterjesztést a képviselők
egyhangúlag elfogadták.
Folytatás a 2. oldalon

Agrárfórum
Agrárfórumot tartottak a Polgármesteri Hivatalban szerda délután. A rendezvényen Gyimóthy
Géza, az Országgyűlés alelnöke
és dr. Tamás Károly, a Földmű
velésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium közigazgatási ál-

A lerakó átadásán polgármeste
rek, települési képviselők és önkormányzati szerveknél dolgo
zók vettek részt. Kávási Sándor
államtitkár ünnepi beszédében
hangsúlyozta: örül, hogy olyan
létesítmény avatásán lehet jelen,
mely a hazai normákon át jól
megfelel az Európai Unió csat
lakozási előírásainak is. Remé
nyét fejezte ki az iránt is, hogy a
regionális hulladéklerakó képes
lesz arra, hogy a jelenkornak
megfelelő műszaki színvonalon

lássa el egy nagy térség lerakási
problémáit.
Spitzner Csaba, az oroszlányi
Polgármesteri Hivatal városfenntartási osztályának vezetője
elmondta: a lerakó kapacitása
400-450 ezer köbméter, ami azt
jelenti, hogy tizenöt éven ke
resztül, 90 ezer ember által la
kott területről szállíthatják ide a
hulladékot.
Oroszlány, Tata, Komárom és
környéke, valamint Pusztavám
térsége jelenti a regionalitást.
Fontos, hogy az országban mi
nél több,
az orosz
lányihoz
hasonló
regioná
lis lerakó
épüljön vélte az
államtit
kár.
Folytatás
a 2.
oldalon

Oroszlány - Vágsellye
Együttműködési megállapodás

Hétfőn délelőtt újabb együttműködési megállapodást írt alá
Oroszlány és Vágsellye polgármestere. A rövid- és hosszú távú
szerződéssel a két település lakosságának baráti kapcsolatait,
Haraszthegyi utca, a Dózsa Gy. önkormányzatai közös cselekvését kívánják erősíteni.
úti garázsok területének közvilá
A szlovákiai Vágsellye és vákok egyaránt. Fontos, hogy
gítása is megoldódik. A 80 mil
lió forintos önkormányzati Oroszlány között 1993 óta mű tudjanak egymásról - magyaráz
beruházás révén megtakarítás ködik testvérvárosi kapcsolat. ta Oroszlány testvérvárosának
138.816 kW, amely a jelenlegi Az elmúlt években számos lehe elöljárója, Július Morávek, pol
közvilágítási tarifával számolva tőségük nyílt a két település la gármester.
A már meglévő kapcsolatokat
1.048.096 forint nettó megtaka kóinak a találkozásra.
Vágsellyén
tudnak
a
polgá
a
jövőben
is ápolni, erősíteni kí
rítást eredményez.
rok erről a kapcsolatrendszerről. vánja a két település vezetése,
Évente kb. kétszázan látogatnak ezért szeptember 20-án két
Sellyéről Oroszlányba, s a talál együttműködési megállapodást
kozások természetesen kölcsö írt alá Oroszlány és Vágsellye
nösek. Járnak ide halászok, polgármestere.
A hosszú távú szerződés
lamtitkára tartott előadást. A sportolók, rendőrök, kulturális
téma az agrárszektort érintő tör egyesületek, mazsorettek, ének 2005-ig rögzíti az együttműkö
dés lehetőségeit az önkormány
vényalkotás időszerű kérdése, a karok és fúvószenekarok.
Fontosak ezek az alkalmak, zati szervek, a kultúra, a sport,
nemzeti földalap létrehozása, a
hiszen a két települést csak 100 az idegenforgalom és az ökoló
kistermelők és a megye mezőkm választja el egymástól, s gia terén.
gazdaságának helyzete volt.
mind Vágsellyén, mind Orosz
Folytatás a 2. oldalon
lányban élnek magyarok és szlo

Világos város
Az ÉDÁSZ Rt. a városban mű
ködő 1146 darab korszerűtlen
lámpatest helyett 1322 darab
korszerű, energiatakarékos lám
patesteket szerel fel és jelentős
számú lámpatestet újít fel a kö
zeljövőben. így eddig ellátatlan
területek, pl. a Malom-tér, a
Mindszenti út, a Karinthy utca, a

Szeptember 22-én délelőtt volt a hivatalos átadása az Oroszlány
határában épült regionális hulladéklerakónak. A lerakó kb. 15
évre biztosítja az Oroszlány, Tata, Komárom és környékén ke
letkezett hulladék lerakását.

Átadták a regionális hulladéklerakót
Oroszlány határában
Folytatás az 1. oldalról
- Ma Magyarországon a statisz
tika
szerint
sokkal
több
szennyező anyagot termelünk,
mint azt a szükségletek azonos
színvonalon történő kielégítése
indokolná, ezért az elsődleges
feladatot a természeti erőforrás
okkal való takarékos és haté
kony gazdálkodás jelenti magyarázta.
- A települési hulladékok kö
rében évente 4 millió tonna szi
lárd hulladék keletkezik. A
hulladék összetétele a fogyasz
tói szokások és az életmód, a ter
mékösszetétel és a csomagolástechnika változásaival összefüg
gésben jelentősen módosult, a
képződő hulladék mennyisége
pedig folyamatosan lassú emel
kedést mutat. A mintegy 2700
kommunális hulladék-lerakó
helynek csak 30%-a felel meg
többé-kevésbé az előírásoknak,
és jelentős az olyan lerakók szá
ma, melyek, mint potenciális
környezetszennyezők vehetők
számításba. A folyamatosan ke
letkező hulladékok kezelése
mellett el kell érni a korábbi idő
szakban okozott károk mérsék
lését, melyek a hulladék hely
telen kezeléséből adódtak. Fo
kozni kell az illegális lerakók és
a környezetvédelmi követelmé
nyeknek nem megfelelő lerakók
felszámolását - tette hozzá Kávási Sándor.
Az állam és ezen belül a kör
nyezetvédelmi tárca pénzügyi
forrásokkal kívánja segíteni a
környezetvédelmi programban
szereplő hulladékgazdálkodási
feladatok megvalósítását. Ennek
keretében a Központi Környe
zetvédelmi Alaptól 1997-ben 12
térségi lerakó kapott 1,446 milli
árd forint támogatást, mely 89
település mintegy 410 ezer lako
sának lerakási
problémáját
oldja meg.
Az
1998-ban
megkezdett
céltámogatás
sal megvaló
suló 10 térségi
lerakó 162 te
lepülés közel
430 ezer lakó
jának hulladé
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kát fogja kezelni. 1999-re 1,5
milliárd, míg 2000-re eddig 2,88
milliárd forint céltámogatási
összeget ítéltek meg önkor
mányzatoknak sikeres pályáza
tok alapján.
Az oroszlányi beruházás egy
évvel ezelőtt kezdődött, 1998.
augusztusában kötöttek szerző
dést a kivitelezővel, az Altéira
Építőipari Kft.-vel. A lerakó 550
millió forint bruttó költséggel
készült el. Ennek 10%-át az önkormányzat fedezte, 40%-át céltámogatásként kapta a város,
50%-át pedig a Környezetvédel
mi Alap célelőirányzata támo
gatta, 30% vissza nem térítendő,
20% visszatérítendő kölcsön
formájában.
A lerakó műszaki-technikai
kérdéséről Spitzner Csaba adott
tájékoztatást. Elmondta, hogy a
lerakót többszörös védelemmel
látták el a vízbeszivárgás ellen.
Hiszen a hulladéknál az a legve
szélyesebb, amikor abból a víz
kimossa a szennyező anyagokat
és az bekerül a talajba. Ezért há
romszoros ún. agyagpaplan-védelemmel látták el a kazettát.
3-szór 20 cm agyagot terítettek
le, döngölték el. Ezt tömörítet
ték, majd ráhúztak egy 1 cm vas
tag műanyag fóliát, melyet
összehegesztettek. Ez képezi a
vízszigetelő réteget, melyre
geotextíliát fektettek. Ún. moni
toring rendszer fokozza a védel
met. A kazettába érzékelők
vannak elhelyezve, melyek jel
zik, ha nedvesség kerül a terület
re. így centiméter pontossággal
ki lehet számítani, hol lyukadt át
a fólia és így az azonnal javítha
tó.
A hulladéklerakó üzemelteté
sét az OTTO Rt. végzi.

Adómentesség a befektetőknek
Oroszlányban
Folytatás az 1. oldalról

Nem volt módosító javaslat a
piacokról és vásárokról szóló
előterjesztés tárgyalása során
sem. Egyetértettek abban, hogy
meg kell szüntetni a Rosenberg
utcai piacot, s az ún. lengyel-pi
ac területét célszerű kijelölni
mind az élelmiszerpiaci, mind a
zöldség-gyümölcs piaci és kira
kodóvásári funkcióval.
A legtovább a városi sportkoncepciót tárgyalták a képvise
lők. Dr. Simyovszki Károly
bevezetőként elmondta: a cím
mel ellentétben nem teljes sportkoncepcióról van szó, hanem
egy kidolgozásra váró vázlat
előterjesztéséről. A hosszas vita,
majd egyeztető szünet után a tes
tület a következő határozatot
hozta:

1. Pályázatot ír ki a halasztha
tatlan sporttelepi beruházások
megvalósítására.
2. Utasítja a polgármestert,
hogy írjon ki a létesítmény hasz
nosítására pályázatot az értéke
sítés
lehetőségének
feltüntetésével.
3. Ad hoc bizottságot hozott
létre a sportkoncepció elkészíté
sére. A bizottság elnöke Matajsz
Gábor, tagjai: Jugovics József,
Modrián Vilmos, Veilandics
Béla, Kardics István. Az elké
szült koncepciót társadalmi vitá
ra kell bocsátani.
4. A sporttelep jelenlegi mű
ködtetőjével az üzemeltetési
szerződést
1999. december
3 1-ig meg kell hosszabbítani.
A továbbiakban, estébe nyúló
zárt ülésen döntöttek az aljegyző
- Kormosné Kovács Katalin - ki
nevezéséről.

Oroszlány - Vágsellye
Együttműködési megállapodás
Folytatás az 1. oldalról

A kulturális együttműködés
magában foglalja a műsor- és in
formációcserét a városi kábelte
levíziók között,
kiállítások
szervezését egymás városaiban,
kulturális- és művészeti csopor
tok kölcsönös felléptetését, ko
molyzenei hangversenyek szer
vezését. Az ifjúságot is bevon
nák a programokba sportesemé
nyeken, táboroztatásokon, üdül
tetéseken keresztül. Fontos az
együttműködés kibővítése a kör
nyezetvédelem területén is - áll
az írott anyagban.
A rövid távú megállapodás az
idei és a jövő évi programokat
tartalmazza.
A két város szervezésében a leg
közelebbi találkozó november
3-án lesz. Ekkor Vágsellye képviselő-testülete és szólistái ér
Lovasi Andrea keznek a városba. A további
tervekben szerepel többek kö
zött:

- Vágsellye szólistáinak fellépé
se Oroszlányban az adventi kon
certen,
- Oroszlány Város Rendőrkapi
tánysága labdarúgó-csapatának
részvétele a vágsellyei Városi
Rendőrség által rendezett futballtornán,
- a városi kábeltelevíziók audio
vizuális információcseréje,
- a két város magánvállalkozó
inak találkozója,
- a vágsellyei Kultúrközpont
folklór együttesének fellépése az
oroszlányi Szlovák Napokon,
- a vágsellyei Big-Band Zenekar
fellépése a millenniumi ünnep
ségeken,
- gyermektábor szervezése a bű
nözés és kábítószer-függőség
megelőzése céljából (Vágsellyei
Városi Rendőrség, Oroszlányi
Városi Rendőrkapitányság),
- Vágsellye és Oroszlány váro
sok közös küldöttségének láto
gatása a finnországi Kuhmoba.

HÍREK, ESEMÉNYEK
♦ A Könyvtári Napok keretében
mutatja be Majk történetéről írt
könyvét Kristófné Dulay Mária
(volt majki gondnok-idegenve
zető). A könyvbemutató helye:
Művelődési Központ, ideje:
szeptember 25. 16—.
♦ Állásbörzét rendeznek a Bá
nyász Klubban szeptember
28-án. Az érdeklődők reggel 8

órától délig találkozhatnak a
munkavállalókat kereső cégek
képviselőivel.
♦ Beindul a felnőttképzés az 5.
sz. Általános Iskolában. A nyolc
osztályról szóló bizonyítvány
megszerzéséért
iskolapadba
ülők számára az évnyitót októ
ber 1-jén tartják.

„3 SZOMBAT”
Takarítási akció

“Ismerd meg hazád történelmét!”

Somogybán jártunk...

Öt hónappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy sikertelen volt a területszépítési akció. A “Három Szom bat” elnevezésű versenyfelhívásra
mindössze négyen jelentek meg a városi tó partján. Az akció második
állomása is csak ennél valam ivel több embert mozgatott meg. Szomba
ton két fő, szépítendő területet jelöltek meg a szervezők.

Szeptember 18-án délelőtt a volt
Rigó Jancsi cukrászda mögött
oroszlányi lakosoknak kellett
volna dolgozniuk, a Polgármes
teri Hivatal felhívása értelmé
ben. A Hivatal a Magyar
Település- és Területfejlesztők
Szövetsége által szervezett közterület-szépítési versenyre jelöl
te meg ezt a környéket.
- Az érintett területek környé
kén lévő lakások mindegyikébe
dobtunk be felhívást, kérve a la
kókat, hogy jöjjenek el és segít

senek - tájékoztatott Spitzner
Csaba, a városfenntartási osz
tály vezetője.
Ennek ellenére ezen a terüle
ten a lakók, s így a fuvesítési
munkák is elmaradtak.
A
Rákóczi
Ferenc
u.
20-22-24., 28-30. sz. épületek
előtt viszont dolgoztak. Padokat
és mászókákat festettek, terepet
rendeztek, parkosítottak - körül
belül tizenöten a környék lakói
közül.

A hátrányok minden tanulónál másképp jelentkeznek II.

Fejlesztő program az
5. sz. Iskolában
Az iskolaköteles kor elérésekor minden nagycsoportos óvodás
szintfelmérőn vesz részt, mely alapján szakbizottság dönt arról,
hogy a gyermek alkalmas-e a hagyományos tanrendű általános
iskolában való tanulásra, vagy ennél speciálisabb foglalkozást
igényel. Oroszlányban ez az intézmény az 5. sz. Általános Isko
la, ahol tanulásban akadályozott diákokat oktatnak. Őket spe
ciális módszerekkel tanítják a gyógypedagógusok. Valamint
különböző fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt azok a gyer
mekek, akik valamilyen területen elmaradással küzdenek.
A számok világában sokszor ne
hezen igazodik el az átlagképességü tanuló is. Ebben az
iskolában ez több gyereknél hat
ványozott. Itt is a játékos formá
ra törekszünk. Számos érdekes,
színes eszközzel próbálunk ked
vet ébreszteni a számoláshoz
sok-sok mozgásos, cselekvéses
formában. Persze, a segédeszkö
zökkel való bánás sem könnyű tájékoztat Varga Józsefné, aki a
tornaterm i mozgáskoordináció
mellettfinommozgásra is tanítja
a diákokat. - Ezeknek a gyere
keknek kiskorukban szinte sem
miféle építőjátékot nem adtak,
amivel elősegítették volna a fi
nom kézmozgás kialakulását.
Ezért gondot okoz a helyes ceru

zafogás is. Rengeteg olyan jelle
gű feladatot végzünk, ami a kéz
ügyességet
segíti
elő.
Gyurmázunk, papírt tépkedünk
apró darabokra, galacsint gyú
runk, gyöngyöt tűzünk, termé
nyeket gyűjtünk és ragasztunk.
- S eközben még arra is figyel
nek pedagógusaink, - egészíti ki
Iván Lászlóné igazgatónő és
Vecserdi Jenöné igazgatóhe
lyettes -, hogy kellő toleranciát
tanúsítsanak, emberséget és sze
retet nyújtsanak a gyerekek felé,
akiknek többsége ingerszegény
környezetből került az 5. sz. Ál
talános Iskolába.
Lovasi Andrea

SPORT
csapat 170 versenyzője közül az
oroszlányiak 9 arany-, 4 ezüst
ös 3 bronzérmet szereztek.
Aranyérmesek formagyakorlat
ban: Fiié Natália, Fekete Kop
pány, Urszán István, Simon
Kinga, Stettner Péter.
Aranyérmesek
küzdelemben:
Karate
Megyei szintű karate versenyt Csízi Szabolcs, Fekete Koppány,
rendeztek szeptember 19 - én az Urszán István, Pöck Péter.
oroszlányi Sportcsarnokban. 12
Judo
Az Esztergomban megrendezett
Diák Területi Bajnokságon az
oroszlányi Szigetvölgyi Brigitta
és Holló Zsolt első helyezést ér
tek el.

A Rákóczi Szövetség egyik fő célkitűzése: Ismerd meg hazád tör
ténelmét, költők, írók, Magyarország hírnevét szolgáló, kiemelke
dő személyiségek múltját! Ennek szellemében indultunk útnak
szeptember 18-án is Somogy megyébe.
Utunk első állomása a Balaton
déli partján Szántódpuszta volt.
Ez a majorság érintetlen állapot
ban őrizte meg a XVIII.-XIX.
századi földesúri gazdálkodás
múltját, épületeit. A történelem
során már az 1200-as évek ele
jén említik ezt a pusztát, mint
Benedek-rendi
ingatlant.
E
puszta már az 1700-as évek kö
zepén megállóhelyként szolgált,
a csárda mellett pihentek meg a
postakocsi-járatok. Itt élt az
1780-as években Pálóczi Hor
váth Ádám, aki régi népi dalo
kat, nótákat gyűjtött, - a Balaton
költőjeként tartották számon.
A puszta legszebb része a fö
léje emelkedő dombon 1735ben épült Kristóf-kápolna. Itt
látható az utasok, autósok és ha
jósok védőszentjének, Szent
Kristófnak bronzszobra. A ká
polnát értékes Somogy megyei
kegytárgyakkal rendezték be, to
vábbra is egyházi célokat szol
gálva.
A kápolna elől igen szép kilá
tás nyílik a Tihanyi-félszigetre
és a Balatonra.
Szántódpuszta után Zala
községben a Zichy Mihály Em
lékmúzeumot tekintettük meg.
1820 körül épült egyszintes ne
mesi kúria a múzeum. Berende
zése Párizsból került haza, en
nek nagy része még Oroszor
szágból származik. Zichy Mi
hály szülőházának műtermét
családja a százéves születési év
fordulóra 1927-ben Zichy Mi
hály Ereklyemúzeummá nyil
vánította, amelyben képek,
fegyverek, bútorok és relikviák
voltak. A II. világháború viszon
tagságai során számos értéknek
nyoma veszett. A művész leve
lezésének nagy része is elpusz
tult. Teljes műemléki felújításá
ra és múzeumi hasznosítására
1979-ben került sor.
A múzeumba lépő látogatót
egy hosszú terem fogadja,
amelyben áttekintést kap Zichy

festészetéről.
Monumentális
képei művészetének egy-egy fe
jezetét jelzik. Külön terem őrzi a
dokumentumokat, a családtagok
emlékét. A fényképek, levelek
nagy vonalakban a festő életútját
követik nyomon. Jelentősebb ré
szük a művész párizsi életéből
való.
A könyvtár ezernyi kötetéből
következtethetünk Zichy magas
színvonalú műveltségére, széles
látókörére.
Megtaláljuk
itt
Arany János balladáinak, Petőfi
Sándor verseinek, Madách Imre
tragédiájának illusztrációit. A
könyvek mellett láthatunk bra
vúros faragású keleti bútorokat,
Zichy bölcsőjét és rajzasztalát.
A feltámasztott állványon egy
befejezetlen mű: cári tisztek egy
csoportját ábrázoló színes rajz
utal a festő több mint fél évszá
zados oroszországi működésére.
Utunk következő állomása Tab
község volt, ahol Nagy Ferenc
fafaragó művész, a Népművé
szet Mestere született. Állandó
kiállításának témaköre a falusi
élet embere, eseményei.
Visszafelé Balatonszárszó
felé vettük utunkat, ahol a József
Attila Emlékmúzeumot tekintet
tük meg. A szobákban berende
zett
kiállításon
végigvonul
előttünk a költő életútja, egészen
a szárszói tragédiáig. Az utolsó
teremben élete végét szimboli
záló vasúti sín zárja a múzeu
mot.
A program Szólódon a löszpin
cékben folytatódott, borkósto
lással. A pincében a szóládi tele
pülési képviselőkkel való kötet
len beszélgetés során szóba
kerültek a közélet helyi kérdései,
a település további tervei, főként
a falusi turizmus adta lehetősé
gek kihasználásával. E jól sike
rült találkozás után a jövőben
kölcsönösen tartjuk majd a bará
ti kapcsolatokat.
Cser na András né

Tereprendezés a
Gyermekotthon udvarán
A Gyermekotthon udvarán néhány nappal ezelőtt fa mászókákát állítottak fel. A beruházást,
újítást közel egy hónapos tereprendezés előzte meg. Áz
1974-ben készült sportudvaron a
régi fűmagokat és a gyomot tel-

jesen kiirtották, friss termőföld
dél töltötték fel a területet, s
most parkosítanak. A munka
költségét és a játszóeszközök
beszerzését, - összesen hat millió forint - a Fővárosi Önkor
mányzat finanszírozza.
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YAMA TOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBÓL TJÁBANl
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők
I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/in2
HITELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
361-122/10-92

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Lakossági Osztályon

OSZTÁLYVEZETŐI
munkakör betöltésére
Feltételek:
- igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi
doktori képesítés,
- érvényes erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- oklevélmásolat!ok),
- vezetői gyakorlat, számítástechnikai ismeretek az állás
betöltésénél előnyt jelentenek

EGÉSZ ÉVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!
Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

Játékok nagy és
egyre nagyobb választékban!
FILMKIDOLGOZÁS, AHOL A MINŐSÉG SZÁMIT!
H
h
i ; ^
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfüm,

Á MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja egy illetve több színben
-üzleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.
Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
@366-524

j

A munkakört 1999, év október hó 1. napjától lehet betölteni
Bérezés megegyezés szerint,
illetve a hatályos jogszabályok alapján.

A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez
(2841 Oroszlány, Pf. 9, illetve
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.)
kell benyújtani.
Jelentkezési (beküldési) határidő:
1999. év szeptember hó 29. napja
A pályázatok elbírálásának határideje:
1999. szeptember 30.
Az Oroszlányi Lakásszövetkezet épületek
üzemeltetésében jártas
műszaki ügyintézőt
keres 4 órás munkaidő
betöltésére.
Lehet nyugdíjas is.
A jelentkezéseket rövid
szakmai bemutatkozás
sal kérjük a Lakásszö
vetkezet telephelyén
írásban leadni
1999. 09. 30-ig.
Bérezés megegyezés
szerint.
KRÓNIKÁS 4.

A
M ONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA
EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA
A
GÉP JÁRMI
VEZETÉST
MEGTANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT.
@ 363-600

KRÓNIKÁS
%

Oroszlányban már
tízezren olvashatják!
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)

Digitális másolás
30 példány
felett:
A/3
oldalas: 9,-Ft,
két oldalas: 14,-Ft
AJAégy oldalas: 5,-Ft,
két oldalas: 9,-Ft
a
MONTÁZS PRESS
nyomdájában.
@366-524

Szeptember:
rr
mr r
őszelő.
Szent Mihály hava
OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
M ONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
S F ax :3 6 6 -524
H O roszlán y, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszlanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
® 06-30-9-020-189
Nyomda:
M O NTÁZS PRESS
N yomdai Szolgáltató Kft.
ISSN !Ml=l-HaOS

9771419 480004
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Munkahely 550 főnek

K a n a d a i b e fe k te tő k
^ ; \

O r o s z lá n y b a n

1. é>T'40. szánt; J999. október U, % ^ 7

Várhatóan 2002. január 1-jén indul a termelés abban az üzem
csarnokban, melyet két kanadai cég, a Wescast és a Linamar
50-50% tulajdoni hányadban épít Oroszlányban. Kezdetben
550 főt kívánnak foglalkoztatni. A létszámot 5 éven belül meg
dupláznák - tájékoztatta lapunkat dr. Sunyovszki Károly pol
gármester és Reidl Róbert projekt menedzser, az Oroszlány
Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht.-tól.

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

Új oktatóközpont Oroszlányban

G a z d a g o d o tt a
M ű s z a k i K ö z é p is k o la
A Hanaui Kézműves Szolgálattól kapott oktatóközpontot tele
pített a Megyei Kézműves Kamara az Eötvös Loránd Műszaki
Középiskolába. A hivatalos ünnepséget a németországi szerve
zet, valamint a Magyar és a Megyei Kézműves Kamara szak
embereinek részvételével múlt héten pénteken tartották.
A Műszaki Középiskola vezetői
évek óta tartják a kapcsolatot a
Megyei kézműves Kamarán ke
resztül a németországi Kézmű
ves Szövetséggel. Ennek ered
ményeként másfél évvel ezelőtt
robottal gazdagodott az iskola,
február óta pedig egy elektroni
kus laboregység segíti a diákok
tanulását. Szeptember 24-én is
az intézménybe látogattak a
Hanaui Kézműves Szövetség
képviselői, akik SPS elektroni
kai programvezérlések oktatóközpontját adták át. A 20 millió
forint értékű rendszert nem csak
a helyi szakmunkás- és szakkö
zépiskolás tanulók használják
majd, hanem a Kézműves Ka
mara által szervezett mestervizs
gákat, illetve továbbképzéseket
is szolgálja - magyarázta Rajnai
Gábor, az iskola igazgatóhelyet
tese.
A fejlesztés jelentősége mel
lett az oktatás kérdései is szóba
kerültek az ünnepségen. Dr.
Sunyovszki Károly polgármester
elmondta: a változás Oroszlány
ban 1989-ben kezdődött. Akkor
a megyei rangsorban nem a leg
jobb helyen szerepelt sem a Mű
szaki Középiskola, sem a
gimnázium. Azóta a helyzet so
kat változott. Ebben talán annak
is szerepe van, hogy az elmúlt
években lezajlott három válasz
tás során a város mindig egyetér
tett abban, hogy meg kell tartani

a középfokú intézményrend
szert, nem más fenntartóra bízni
azt. A fenntartásra és képzésfej
lesztésre a város mai áron szá
molva kb. egy milliárd forintot
költött, a kötelezően ellátandó
feladatokon túl - magyarázta a
polgármester.
A korszerű technikai és tár
gyi feltételek mellett fontosak a
jó tankönyvek és tantervek is.
Ezeket persze olyan szakmák
képzésére kell fordítani, ame
lyek keresettek a munkaerőpia
con. Ezeknek a követelmé
nyeknek megpróbál eleget tenni
a Műszaki Középiskola - mond
ta Varga István igazgató -, s pél
daként említette, hogy az in
tézményben ma csak két szak
munkásképzős osztály tanul, a
többi diák szakközépiskolai
képzésben vesz részt. Az iskolá
ban tanulhatnak a fiatalok az
érettségi vizsga letételéhez
szükséges általános ismereteket,
16 éves kortól az Országos Kép
zési Jegyzék szerinti szakmákat,
18 éves kortól technikusi képzés
keretében számítógépes minő
ségbiztosítást, ipari elektroni
kát, mechatronikát, valamint
érettségire épülő szakmákat; fel
nőttképzés keretében pedig tan
folyami rendszerű felkészülés
után különféle szakmákban
szakmunkás képesítés szerezhe
tő.
LA.

Mindkét kanadai cég az autó
iparnak szállít alkatrészeket. A
tervek szerint közös vállalatot
létesítenek Oroszlányban. Ko
hászati eljárással állítanak elő
ún. kipufogótorkokat különböző
gépjármüvekhez. Lényegében
fémöntöde lesz a cég, kiegészít
ve egy megmunkáló részleggel.
- Az alapanyagot tekintve az
sem egy utolsó szempont, hogy
a bányászat visszahúzódásával
rendkívül sok hulladék vas ter
melődik ezen a környéken, s
egészen biztos, hogy a cég ennek
nagy folvásárlója lesz - magya
rázta a polgármester.
A cégek a bányamentő állo
mással szemben lévő 20 hektá
ros területet vásárolják meg,
ahol 2000. június 1-jén kezde
nék meg a beruházást. 2001. má
sodik
felében
indulna
a
próbagyártás, 2002. január 1-jén
pedig a termelés. Első körben
550 főt - elsősorban férfiakat kívánnak alkalmazni. A munkavállalók számát öt éven belül
megdupláznák.

- A két beruházási ütem
nagysága kb. megegyezik az
utolsó nagy Oroszlányt érintő
beruházással, mely Márkushegyen volt a 70-es években - ma
gyarázta dr. Sunyovszki Károly.
A beruházás első üteme 130 mil
lió kanadai dollár (88 millió
USA dollár) lesz, s ehhez kb.
20-25 MW igényre lesz szükség.
Később ez az igény is nőni fog,
várhatóan 40 MW-ra.
A város kezdettől fogva segí
tette az előkészítő munkálatokat.
Ide tartozott annak felmérése is,
vajon Oroszlányban lesz-e meg
felelő számú és képzettségű
munkavállaló, ha idetelepülnek
a cégek. Miután Magyarorszá
gon több települést is megtekin
tettek a kanadaiak, úgy dön
töttek, Oroszlányban érdemes
befektetni. A város szakmakul
túrájához illeszkedik igényük.
Megnyugtató volt számukra az
Eötvös Loránd Műszaki Közép
iskolában folyó oktatás minősé
ge, s az is, hogy a város nem adta
át a megyének szakképző intéz
ményeit.

r

U jcég g el gazdagodik
az ipari park
Nyolc hónappal ezelőtt adtunk
arról hírt, hogy az ipari parkba
települ a Huni Lux Kft., mely
lámpatestek gyártásával foglal
kozik. Az akkori hírek szerint a
cég idén ősszel indult volna,
40-50 fő foglalkoztatásával, s
szó volt arról is, hogy ezt a lét
számot a későbbiekben 2-300
főre emelik.
A legújabb információk sze
rint a Kft. mégsem valósítja meg

a beruházást a városban. Ennek
okáról Veilandics Bélát, az
Oroszlány Város Térség- és
Gazdaságfejlesztő Kht. ügyve
zetőjét kérdeztük:
A beruházás elmaradásának
az a magyarázata, hogy a Huni
Lux Kft.-nek egy, Oroszlánytól
teljesen független pénzügyi
tranzakciója van folyamatban.
Folytatás a 2. oldalon

-
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Oroszlánytól Sopronig
A Soproni programajánló
szeptemberi címlapján az orosz
lányi Zsombolyai Mária festmé
nye köszönti a kulturális
rendezvények látogatóit. A kép
címe: Őszi ragyogás, amely na
gyon jól illeszkedik az évszak
hoz, de a kiállítás hangulatához
is, ahol a színek gazdag kavalkádja fogadja a képzőművészet
iránt érdeklődő közönséget.
Sopron, “a hűség városa”
sok értékes műemlékkel rendel
kezik, az ódon utcák egyik régi
házában - Fövényverem u. 15. található a Soproni Erdélyi Kör
kiállítóterme. Az épület kicsi
alapterülete ellenére jó keretet
biztosít Zsombolyai Mária kiál
lításához, a kiállított képek élet
tel, ragyogással töltik meg az
ódon épület szobáit.
A kiállítás megnyitása az Er
délyi Kör vezetősége nevében
Tóth Szabolcs köszöntésével
kezdődött, majd Tóth Réka
mondta el Reményik Sándor:
Csendes csodák c. versét. A
megnyitót, a kiállítást bevezető

szavakat és gondolatokat Lázár
Mózes országgyűlési képviselő,
a Komárom-Esztergom megyei
Közgyűlés elnöke mondta el a
nagy számú érdeklődő előtt.
Lázár Mózes elsősorban, mint
oroszlányi polgár fejezte ki ér
zelmeit és gondolatait, kiemel
ve, hogy büszke városára és az
ott élő alkotókra.
A helyi közönség mellett
Oroszlányból is szép számmal
voltak jelen a kiállítás megnyitó
ján. Takács Károly, a Vértesi
Erőmű Rt. vezérigazgatója, Raj
nai
Gábor
alpolgármester,
Modrián Vilmos, a humánpoliti
kai bizottság elnöke, Hrubi Gá
bor, a Lengyel József Gim
názium és Szakközépiskola
igazgatója és sokan mások, a
művész iránti barátság és tiszte
let kifejezéseként látogattak el
Sopronba.
Akit arra visz az útja, ne mu
lassza el felkeresni a kiállítást,
amely október 10-éig tekinthető
meg.
K.J.

megfelelő területet keresve cé
güknek.
Anyagi követelése áll fenn
- Oroszlányba látogattak elő
egy céggel szemben, melyet úgy ször, és ezután mindig ez volt a
egyenlít ki, hogy egy ingatlant viszonyítási alap - tájékoztatott
kap Pest közelében. így pénzé Veilandics Béla. Végül úgy
hez jut, s ez a megoldás döntöttek, hogy Oroszlányban
pozicionálisan jobb a cégnek. építik fel a gyártócsarnokot. Az
Bredán Csaba ügyvezető egyéb ipar parkban a terület kiválasztá
ként kifejezte sajnálatát, amiért sában is megegyeztünk már,
elmarad a beruházás. Elégedett amikor váratlanul jelezte a fran
volt Oroszlánnyal, a beruházás cia cég vezetősége, hogy meg
előkészítése is rendben folyt. A kereste őket a Huni Lux Kft.
közeljövőben sor került volna az azzal a szándékkal, hogy szíve
építési engedély kiadására is. A sen átadnák a tervdokumentáci
szerződés felbontásakor vissza ókat részükre. Mivel így kb.
adták a területet az önkormány három hónapot nyernek a beru
zatnak, melyet korábban meg házásban, sikerült egymás közt
vásároltak. Az ipari parkban, a megegyezniük.
Koloman
Handler Kft.-vel
A francia cég első fázisban
szemben lévő területről van szó. 100-110 embert kíván foglal
Ezt az önkormányzat az eladási koztatni, majd szeretné ezt a lét
áron vásárolta vissza.
számot megduplázni. A most
épülő 2500-3000 négyzetméte
Cégek mennek,cégek jönnek res csarnokát is duplájára kíván
ja bővíteni. A beruházást még az
A Huni Lux Kft. szerződés- idén szeretnék megkezdeni, a
bontásával egyidejűleg egy fran termelés jövő évben indulna.
25 éves az M K K
cia cég jelezte letelepedési
A cég profiljában számításszándékát az oroszlányi ipari technikai nyomtatókhoz való
parkba. A GMD. Hungary Kft. műanyag és fém burkoló elemek Idén ünnepli fennállásának 25. inek, munkatársainak produkci
képviselői már hónapokkal ez gyártása szerepel. Fő partnerük évfordulóját az oroszlányi Mű óit láthatják az érdeklődők. Ezt
velődési Központ és Könyvtár. követően a kamarateremben Ha
előtt elkezdték járni az országot, a Philips és a Hewlett Packard.
Ebből az alkalomból szerveznek rangozó Jánosné volt igazgatónő
“házibulit” október 1-jén. A háziasszonysága mellett kötet
Ötödik lett a Vért csapata
program 17 órakor a táncterem len születésnapi koccintásra ke
ben a ház értékeit bemutató do rül sor, melyet nosztalgia disco
S z e le k “ s z á r n y á n ”
kumentum- és képzőművészeti követ.
kiállítással kezdődik. Az ünnep A rendezvényről következő lap
Vitorlásverseny Siófokon
ség a színházteremben műsorral számunkban részletes beszá
Szeptember 23-26. között rendezték meg Siófokon a XXVIII. folytatódik, ahol az intézmény molót olvashatnak.
Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozót. A szabadidős prog egykor és ma működő együttese
ramot minden évben más-más cég szervezi, idén ezt a lehetősé
r
get a Vértesi Erőmű Rt. kapta.
Folytatás az 1. oldalról

Pénteken délelőtt 42 csapat ka
lóz típusú vitorlása hajózott ki a
siófoki kikötőből, hogy a fedél
zeten tartózkodó résztvevők a
Balaton vizén mérjék össze
ügyességüket.
A vendéglátók, a Vértesi Erőmű
Rt. sportkedvelői összesen négy
hajóval indultak. (FLOYD:
Mikola Gusztáv - ifj. Hajas
Béla, NÉMBER: Zábráczki Gá
bor - Kiss József, GAME
OVER: Jackl Gergely - Eri Er
vin, FARRAD: Neumayer Ta
más — Vági Tamás)

Szeptember 24-én három futa
mot indítottak, ezek közül az el
sőt a Vitorlás Találkozó egyik,
évekkel ezelőtt elhunyt alapító
tagjának, Tenke Lajosnak az
emlékére.
A szombati futamot végigkísér
ték érdeklődők is, a Füred nevű
k r ó n ik á s :

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

katamaránról. Az időjárás e
napon is inkább a vitorlások
küzdelmét csak szemlélő vendé
geknek kedvezett, a lassú lég
mozgás nem segítette a verseny
zőket.
A magyar tengeren zajló szoros
küzdelemben, iparági csapatver
senyben ötödik helyezést ért el a
Vért csapata:
Mikola-HajasZábráczki-Kiss.
A zárófutam és eredményhirdetés után a szabadidős prog
ramok más vizére eveztek a
résztvevők. Este, a Vért siófoki
üdülőjében vacsorával egybekö
tött műsoros esten pihenték ki a
verseny fáradalmait. Meghívott
szórakoztató művészek voltak:
Nemcsák Károly és Ivancsics
Ilona.

É gre néző szem ek

“Utazzunk a bolygók között és az űr mélységeiben
a galaxisokon át!”
Csillagászati
poszterkiállítás
nyílik az MKK-ban októberben.
A Bajai Bemutató Csillagvizs
gáló poszterein és a Halley Csil
lagászati Egyesület fotóin a
Világegyetem
legpompásabb
égitestjei tárulnak fel. A kiállí
tást különösképpen iskolások
nak
ajánlják.
Valamennyi

képhez magyarázó szöveget
mellékeltek a rendezők.
A kiállítás megtekinthető hétfő
től szombatig, 9-13 óra között az
MKK kamaratennében.
Előre bejelentkezett csoportok
nak (tel.: 361-327) tárlatvezetést
tartanak.

SPORT
Likerecz Gyöngyi három aranyérmet szerzett múlt héten, Lengyelországban, a junior súlyemelő Európa Bajnokságon.

A Magyar Karate Szövetség
szeptember 25-én nemzetközi
felnőtt Karate Bajnokságot rendezett, ahol az oroszlányi Rózsa
hegyi László első helyezést ért
el. Edzője: Péter Gábor.

„A családos asszonyokra nem gondolnak”

ÁLLÁST KERES - KÍNÁL
N orm ateljesítés: csak 40 alatt?
11Van bőven kínálat, csak a csalá az, hogy inkább a munkanélküli
dos asszonyokra nem gondolnak" segélyt választják az érintettek,

- zsörtölődött egy 40 körüli hölgy
az oroszlányi Állásbörzén. Tizen
hat cég kínált itt munkát szeptem
ber 28-án. A tatabányai, tatai,
kisbéri, móri, győri, valamint he
lyi cégek és biztosítótársaságok
képviselői egy délelőttöt töltöttek
a Bányász Klubban, megfelelő
munkaerő(k)re várva. Érdeklő
dőkből nem is volt hiány. Gogh
Miklósné, a Megyei Munkaügyi
Központ oroszlányi kirendeltsé
gének vezetője nyilvántartásában
már a nyitás után másfél órával
több, mint 150 név szerepelt.
- A Komárom-Esztergom me
gyei Munkaügyi Központ szep
tembert
a
pályakezdők
hónapjának nyilvánította. Ez azt
jelenti, hogy ebben az időszakban
fő feladatunk az iskolapadból kö
zelmúltban kikerültek elhelyezke
désének elősegítése. Elsősorban
ezért szerveznek a megye kiren
deltségei állásbörzéket. De ez
nem jelenti azt, hogy csak pálya
kezdőket vesznek fel a munkálta
tók.
Aki
megfelel
a
követelményeknek, dolgozhat magyarázza.
Bár Oroszlányban az országos
átlaghoz képest is magas a munka
nélküliségi ráta (jelenleg 11,5%,
1334fő, ebből 101 pályakezdő - a
szerk.) mégsem csak a regisztrál

tak keresték fel a börzét. A Bá
nyász Klubba látogatók között a
tizenévestől a nyugdíjasig minden
korosztály képviseltette magát.
Többségük nem csak egy munkál
tatóval beszélt, és állás reményé
ben nem is egy helyen jelezte:
szívesen felkeresné a céget, hogy
helyben tájékozódjon a várható
munka körülményeiről, a feltéte
lekről és az elvárásokról. Ami vi
szont minden standon az első
kérdések között szerepelt, az ter
mészetesen: a pénz. S többen vol
tak, akiket éppen az összeg
bizonytalanított el.
Bár Ameyné Viola Beatrix, a
Timonia Módén Kft. ügyvezetője
szerint egyre kevésbé tendencia

minthogy elvállaljanak akár egy
kevésbé jövedelmező munkakört,
a börzén tájékozódók többségénél
mégis elsődleges szempont volt a
kereset.
Az egyik fiatal férfi elmondta:
ugyan van munkahelye, de váltani
szeretne. Ám az itt ajánlott bérek
kel nincs megelégedve.
- „Harmincöt-negyvenezer fo
rint bruttó. Abból hogy élsz meg a
mai világban? Lakást fönntartani,
meg egyéb hasonlók...”
És ez még a magasabb bére
zés, a börzén kínált munkakörök
közül.
A Hadkiegészítő Parancsnok
ság toborzója, Zsoldosné Nagy
Gabriella főtörzsőrmester el
mondta: ők is elég keveset tudnak
fizetni. Ez függ a beosztástól,
rendfokozattól is, de harminc-har
mincötezer forintnál többet nem
tudnak kínálni. Talán ez is az oka
annak, hogy kevés az érdeklődő.
Érdekes, hogy inkább a lányok kö
rében vonzó ez apálya. Négy lány
jelentkezett, akik hajlandóak let
tek volna akár már most is elmen
ni
egy
egészségügyi
szűrővizsgálatra, ami a fizikai és
pszichikai alkalmasság mellett
alapkövetelmény a felvételhez.
A Koloman Handler Kft.-nél
elsősorban az iskolai végzettség
volt a döntő a felvételi elbírálás
nál. Gépbeállítókat kerestek, ami
nek
minimum
feltétele
a
szakmunkásvégzettség. Azokkal,
akik ennek a követelménynek
megfeleltek, s valóban érdekelte
őket az állás, Németh Lászlóné
munkaügyi előadó úgy állapodott
meg, hogy bemennek a gyárba, to
vábbi egyeztetésre.
A Vértesi Erőmű Rt. betanított
munkás felvételénél elsősorban a
nem számított. Az Oroszlányi
Külüzemhez (Szállítóüzem) a kö
télpálya és a szalagpálya mellé ke
restek 12 új munkaerőt.
- Érdeklődő nagyon sok volt,
de főként nők, akik a nehéz fizikai
munkát nem bírják - tájékoztatott
Kis József, a Vért humánpolitikai

Egy éve áll a Kossuth-szobor
A Kossuth Emlékműért Alapít
vány tisztelgő ünnepséget ren
dezett a 48-as Ligetben szerdán
délután. Az ünnepség apropóját
az adta, hogy egy évvel ezelőtt
adták át a parkban álló Kossuth-szobrot. A rendezvényen
Székely Antal, Oroszlány volt
polgármestere, az Alapítvány
egyik alapítója mondott beszé-

det. Méltatta Kossuth Lajos te
vékenységét, emberi nagyságát
és emlékezett 1948-ra. A szep
tember 29-i volt az Alapítvány
utolsó tevékenysége. A szobor
nál a virágok és koszorúk elhe
lyezése után a kuratórium
összeült és megszüntette az Ala
pítványt.

osztályának főelőadója. - Akik
megfeleltek, és akiknek megfelelt
ajánlatunk, október 1-jén állhat
nak munkába. A határozott mun
kaidejű szerződést ajánljuk, mely
jövő év április 30-ig szól, ezen be
lül 3 hónap próbaidővel. Amit
nyújtunk: harmincezer forint
alapbér, plusz egyéb pótlékok és
járandóságok.
Ennél kevesebb a fizetés a
Timonia Módén Kft.-nél, mely
nek oroszlányi telepén várhatóan
október 15-én indul a termelés.
Ide varrónőket, csomagolókat és
meósokat kerestek. Az ügyveze
tőm!) elmondta, hogy a felvételnél
korhatár nincs, de a tapasztalat
szerint a normákat többnyire a 40
év alatti korosztály tudja hozni.
25.500 forintot fizetnek bruttó
ban. Ehhez étkezési hozzájárulást
kapnak a dolgozók és aki nem
oroszlányi, annak a kötelező 80%
utazási hozzájárulást fizeti a cég.
Két héttel ezelőtt a cég területén
meghirdetett tájékoztatón 150 je
lentkező volt, s jó néhányan jelez
ték felvételi szándékukat a
szeptember 28-i börzén is. Több
nyire középkorúak, betanított
munkások érdeklődtek, akik meg
szűnő munkahelyekről szeretné
nek ide jönni vagy egyszerűen
más álláshelyet cserélnének fel
erre a munkára.
- Bár a bérezés elég alacsony,
ennek a cégnek előnye, hogy
Oroszlányban van - mondja egy
helyi lakos, akinek a családja mi
att fontos szempont, hogy ne kell
jen ingáznia,
- Sajnos, elég nehéz munkát
találnia manapság egy olyan nő
nek, akinek kiskorú gyermekei
vannak. Nagyon sokszor jártam
úgy, hogy mikor ráírtam a felvéte
li papíromra, hogy 10 éven aluliak
a gyermekeim, elutasítottak - me
séli egy másik hölgy.
- Sok helyen probléma, hogy a
középkorúakat nem szívesen al
kalmazzák. Ha lehet, a 40 évet ne
töltse be az illető, ez az elvárás panaszkodik társa.
Ennek ellenére van, aki nyug
díjas létére próbálkozik az álláskereséssel. A férfi elmondta:
afféle kiegészítő jövedelmet sze
retne, ezért kereste fel az egyik
biztosítótársaság képviselőit. Re
ménnyel néz a holnap elé: megbe
szélésre megy, ahol tisztázzák a
kölcsönös elvárásokat. Érez ma
gában annyit, hogy megpróbálja a
biztosítási tanácsadást. Még az
ehhez szükséges továbbképzést is
vállalja. Nem bánja, ha kockáztat
nia kell. Mondja: “miért ne vágjon
bele az ember?”

Csillag
legendákat
feldolgozó
rajzpályázatot
hirdet a Halley
Csillagászati
Egyesület
A pályázó örökítse meg bár
milyen technikával (ceruza,
tusrajz, festmény, linómet
szet stb.) valamely, az északi
égbolton található csillagkép
hez, csillaghoz, égitesthez
kapcsolódó mondát, mesét,
legendát.
A pályázaton részt vehetnek
Oroszlány és a környező tele
pülések általános iskolásai.
A pályaművek minimális mé
rete A4, max. mérete A3.
A pályázat jeligés, mellé zárt
borítékban kérjük beküldeni a
pályázó nevét, iskolai évfo
lyamát, iskolájának nevét és
telefonszámát.
A zsűri alsó és felső tagozatos
kategóriában az első és máso
dik helyezettet díjazza. A leg
jobbnak ítélt pályamunkát
novemberben kiállítjuk az
oroszlányi művelődési köz
pontban.
A pályamunkák elkészítését
segítő irodalom:
- Kulin György: A távcső vi
lága
- Kiszel Vilmos - Varga Ág
nes: Csillagmesék
- Emilé Genest: Mitológiai le
gendák,
- bármely más ismeretterjesz
tő, népszerűsítő irodalom
Eredményhirdetés: novem
ber 12-én, pénteken, 14—-kor
az MKK-ban.
A pályamunkák beküldési
határideje: 1999. november
03.
Információ: Forgács József, a
Halley Csillagászati Egyesü
let titkára (tel.: 366-139)

BETO N
VIZUÁLIS MŰHELY
RAJZOLÁS, FESTÉS,
M INTÁZÁS, KÉZMŰVESSÉG,
TŰZZOM ÁNCOZÁS

© A Művelődési Központban
induló vizuális műhelyre várják
a kézügyességet igénylő szabad
idős elfoglaltságok iránt érdek
lődő 7., 8. osztályos diákokat és
gimnazistákat.
© A foglalkozásokat heti egy al
kalommal tervezik.
© A részvétel ingyenes.
© Első találkozó: október 5-én,
14—-kor, az MKK-ban.
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W L YAMA TOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBOLTJÁBAN!
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóboritók
- darabszőnyegek, - kiegészítők

EGESZ EVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!
Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2

Játékok nagy és
egyre nagyobb választékban!

HITELVASARLASI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900- 1300
Oroszlány, Fiirst S. u. 13. íff 361-122/10-92

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

FILMKIDOLGOZÁS. AHOL A MINŐSÉG SZÁMÍT!
Színes filmkidolgozás 1 nap
KflílaK
alatt + Kodak ajándékfilm.
W sX P R E S S
%

\

Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet
az oroszlányi OTSC Sporttelep létesítményeinek
gázzal való ellátására és a főépületben lévő vizes
blokkok és zuhanyzók szak- és szerelőipari felújítási
munkáinak elvégzésére.

nyomdája vállalja egy illetve több színben
-üzleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.

A munkaterület rendelkezésre áll, a munkálatokat a
lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.
A pályázati dokumentáció megvásárolható
10.000,- Ft + ÁFA befizetés ellenében a
Polgármesteri Hivatal Városfenntartási Osztályán
1999. október 4-étől munkanapokon
13.00 - 16.00 óráig.

Nyomda: Oroszlány, Felsotelep
ü?3 6 6 -5 2 4

Oroszlányban már
tízezren olvashatják!
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!

A pályázatot két példányban, zárt borítékban kell
beadni a Polgármesteri Hivatal
Városfenntartási Osztályán.
Határideje: 1999. október 11-én 16.00 óra
\ A pályázat eredményéről az önkormányzat írásban
\
értesíti a résztvevőket.

MONTÁZS Á ^
AUTÓS-MOTOROS
v
ISKOLA
fanfolyam nyitó és egyben beiratkozás
SMKP, A, B, kategóriákban

H ir d e té si d íja in k :
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)

1-1, 5 szobás
összkomfortos
lak ást bérelnék!

okfóber 04-én 16 órakor
a Lengyel József Gim názium ban!
DIÁKOKNAK K£DVtZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!
Szerezze m eg idén jogosítványát!

,

l g 363-600

J

KRÓNIKÁS

További információ kérhető:
Spitzner Csaba osztályvezetőtől a Rákóczi F. út 78.
I. em. 37. szobában és telefonon
a (34) 361-444/146 melléken.

Az Oroszlányi Lakásszövetkezet épületek
üzemeltetésében j ártas
műszaki ügyintézőt
keres 4 órás munkaidő
betöltésére.
Lehet nyugdíjas is.
A jelentkezéseket rövid
szakmai bemutatkozás
sal kérjük a Lakásszö
vetkezet telephelyén
írásban leadni
1999. 09. 30-ig.
Bérezés megegyezés
szerint.

A MONTÁZS PRESS Kft.

Ajánlatokat a
361-122/10-92
telefonon várok
hétköznap
, 9.00-17.00 óráig.
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Kanadai befektetők Oroszlányban

Új munkahelyek
önkormányzati támogatással
http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

A Krónikás múlt heti számában hírt adtunk arról, hogy két ka
nadai cég üzemcsarnok építését tervezi Oroszlányban. A
Wescast és a Linamar 50-50% tulajdoni hányadú üzemében
2002. január 1-jén 550 fő foglalkoztatásával indulna a termelés.
A tervekről és a cégek profiljáról Budapesten, az Inter
continental Hotelben tartottak sajtótájékoztatót október 1-jén.

Alapítvány a Millennium jegyében

Em lékművet létesítene
a Rákóczi Szövetség
Lakossági segítség is szükséges
Az Oroszlányi Rákóczi Szövetség elnöke februárban tájékoztatta la
punkat arról, hogy M illenniumi Emlékhelyet létesítenének Oroszlány
ban. Az akkori elképzelések mára - pénzhiány miatt - módosultak, de
Nagy Elemér A ttila szerint van remény arra, hogy 2000-ben új köztéri
művel gazdagodjon a város.

Részlet a nyolc hónappal ezelőtt koztatta Nagy Elemér Attilát,
készült interjúból:
hogy a Millenniumi Kormánybiz
„ - ...Millenniumi Emlékhely lé tosi Hivatal kb. 1 millió forinttal
tesítésére adtunk be pályázatot a támogatja majd az oroszlányi em
Millenniumi Kormánybiztosi Hi lékmű felállítását. - Mivel a pályá
vatalhoz. A Rákóczi Szövetség zatban szereplő, kért összeget nem
tagjainak nevében is mondom: áll módjában megadni a Hivatal
történelmünket nem szabad elfe nak, ezért módosítanunk kellett a
lejtenünk. Közeledik államalapí terveket - magyarázta a Szövetség
tásunk 1000. évfordulója. A Mil elnöke.
lenniumról méltóképpen kell meg
Most már nem emlékhely léte
emlékezni. Ezért szeretnénk egy sítésében, hanem emlékmű felállí
emlékhelyet létesíteni Oroszlány tásban gondolkozunk. ígéretet
ban, mely jelképezné államalapí kaptunk dr. Sunyovszki Károly
tásunkat, a kereszténység felvéte polgármester úrtól is, hogy a város
lét, és emlékeztetne a két világ támogatja majd az emlékmű léte
égésre. Forgalmas helyen - pl. a sítését. Hogy pontosan hány fo
Szakrendelő Intézet előtt - építe rinttal, ez elsősorban a jövő évi
nénk meg terméskőből a Fáira, költségvetéstől függ. A tervezés
Tátra, Mátra hegységeketjelképe ben segítségünkre lesz és a kivite
ző, 2 méter magas hármashalmot, lezést is vállalta Kapfl József,
középpontjába turulmadarat he budapesti szobrász. A Polgármes
lyeznénk el karddal. A hármas teri Hivatallal egyeztetve már a
halom középső síkjába Arpádsá- helye is meg van az emlékműnek:
vos címerünket építenénk be. A az evangélikus templom és a II.
bal oldali halom tetejére ország Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár kö
alma, a jobb oldalira korona ke zötti területen lesz felállítva. Eh
rülne. Az országalma alatt a hez kérjük majd a lakosság
millenniumi, a korona függőleges jóakaratát és segítségét. Létre sze
síkjába a világégések áldozatai retnénk hozni az Oroszlányi Rá
nak mementóját tervezzük. Az em kóczi Szövetség Millenniumi
lékhelyet két míves kandeláber Emlékműért Alapítványát. Ez ha
világítaná meg, előterébe tervez sonlóan működne majd, mint a
zük a nemzeti és a városi lobogó Kossuth-emlékműért Alapítvány.
Akik anyagi segítséggel hozzá
elhelyezését... "
Mindez, a februári számítások tudnak és szeretnének járulni ah
szerint 3,5 millió forintba került hoz, hogy Oroszlány köztéri em
volna. Az összeg előteremtéséhez lékművel gazdagodjon, adakozá
a Rákóczi Szövetség tervezte, sukról - Szent István ezüst dénár
hogy akciót indít a lakosság köré ját mintázó - igazolást kapnak.
ben, remélve, így 1 millióra forint Terveink szerint az Alapítvány az
támogatáshoz jutnak. A fennma emlékmű elkészülése után sem
radó 2,5 millió forintra nyújtottak szűnne meg, hiszen a környezetet,
be pályázatot a Millenniumi Kor a parkot folyamatosan gondozni
szeretnénk majd.
mánybiztosi Hivatalhoz.
A pályázatra - bár nem hivata (A tervek alakulásáról és a kivite
los értesítés, de - szóbeli válasz ér lezésről folyamatosan tájékoztat
kezett a napokban. Gansperger ju k olvasóinkat - a szerk.)
Beatrix osztályvezető arról tájé

A Wescast Industries és a
Linamar Corporation kanadai
cégek 130 millió kanadai dollár
magyarországi
befektetéséről
döntöttek.
A Linamar precíziós megmunkálású alkatrészeket, tartozéko
kat és öntvényeket gyárt első
sorban az európai autóipar szá
mára, és korábbi magyarországi
beruházása révén jelentős ta
pasztalatokkal rendelkezik. A
Wescast Industries a könnyűjár
mű és a teherautó-ipar számára
készülő öntöttvas kipufogó
csonk gyártásában világelső.
Mindkét cég székhelye Ontario
állam délnyugati részén van.
A Linamar és a Wescast 50-50
százalékban lesznek a magyarországi vegyes vállalat tulajdo
nosai és az új zöldmezős
beruházás működését közösen
irányítják. Az új, integrált öntő
és megmunkáló gyárban öntött
vas kipufogócsonkot és az ehhez
kapcsolódó öntvények szűk kö
rét gyártják majd az európai au
tóipar számára. A gyártó bázis
tervezéséhez, felépítéséhez és az
induláshoz szükséges 3-5 évre a
Wescast és a Linamar biztosítja
a humán és műszaki vezetőket,
majd a tervek szerint a létesít
mény irányítását a helyi vezetők
átveszik.

A világszínvonalú technológiát
alkalmazó vegyes vállalatnál,
amely az Oroszlányi Ipari Park
ban telepedik le, a gyártást
2002-ben tervezik megindítani.
Az öntödéből és megmunkáló
csarnokból álló gyár 550 főt fog
lalkoztat majd. A leendő cég
neve: WESLIN Rt.
A Magyar Befektetési és Keres
kedelemfejlesztési Kht. (ITDH)
ez év januárjától áll a Wescast és
a Linamar rendelkezésére, hogy
zöldmezős beruházásuk helyszí
nét kiválasszák. A makro- és
mikrogazdasági információk ta
nulmányozása, valamint a szóba
jöhető helyszínek és referen
cia-látogatásokat követően a
Wescast és a Linamar Orosz
lányt választotta jövendő beru
házásának helyszínéül.
Wescast Industries Inc.
A Wescast Industries Inc.
világelső az autóipar számára
készülő kipufogócsonk-öntvény
gyártásában. A vállalat 1999ben több mint 14 millió darab
öntvényt gyárt, amellyel a teljes
észak-amerikai piac 50 százalé
kát, a világpiacnak kb. 15-20
százalékát szolgálja ki.
Folytatás a 2. oldalon

25 év története képekben

Negyed évszázados a „Beton”
A Művelődési Központ és Könyvtár - népszerű nevén a „Beton”
- idén 25 éves. Az elmúlt negyed évszázadban termei számos
csoport és klub találkozásának adtak helyet, 365 férőhelyes
színháztermében koncerteket, hangversenyeket, előadásokat
tartottak a legkülönbözőbb korosztályoknak. Ezeket a rendez
vényeket, ünnepi alkalmakat elevenítik fel azok a fotók és pla
kátok, melyek a születésnap alkalmából tekinthetők meg a ház
kiállítótermében.
Folytatás a 2. oldalon
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Kanadai befektetők Oroszlányban
Ú j m u n k a h e ly e k
ö n k o r m á n y z a ti tá m o g a tá ssa l
Folytatás az 1. oldalról

1999-ben a Wescast hat
észak-amerikai gyárának bevé
tele a tervek szerint meghaladja
a 350 millió kanadai dollárt. A
vállalat 2000. elején az Ontario
állambeli Wingham-ben bein
dítja harmadik vasöntödéjét és
további termékfejlesztési köz
pontokat nyit, illetve bővít Né
metországban, Detroitban (Michigan), Brantfordban (Ontario)
és Japánban.
A Wescast sikerét a tennék
kiválasztásának, a technológiai
fejlettségnek és az ügyfeleknek
nyújtott szolgáltatás magas szín
vonalának köszönheti. A siker
nek nagyon fontos tényezője az
is, hogy a vállalat fontosnak tart
ja a demokratikus irányítást, a
dolgozók képzését és a világ
színvonalú munkakörülménye
ket.
Linamar Corporation
A Linamar Corporation-t,
melynek székhelye a kanadai
Guelph városában található,
1966-ban alapította a magyar
származású Frank J. Hasenfratz.
A cég 33 év alatt közel egymilliárd kanadai dollár éves árbevé

25 év története képekben

Öt éves a Baráti Kör
Tények, információk a Civil Figyelőben

Az
„Oroszlány
Barátainak
Köre” alakulásáról, céljairól, el
múlt öt évi tevékenységéről nem
telű, 90 százalékban az autó csak a helyi, hanem a megyében
iparba beszállító, a kanadai tőzs működő civil szervezetek is
dén is szereplő nagyvállalattá pontos, részletes képet kaphat
vált. A Linamar eredménye tak a közelmúltban. A Civil Fi
második
számában
1998- ban 84,4 millió kanadai gyelő
Hartmann István elnök és Ele
dollár volt.
A vállalat az egyik legnagyobb kes Lászlóné titkár tájékoztat ar
precíziós megmunkálással fog ról, hogy Oroszlány Barátainak
lalkozó észak-amerikai autóipa Köre 1994. szeptemberében ala
ri alkatrészgyártó cég, autó kult azzal a céllal, hogy a város
gyárak és azok beszállítói részé ban élő, illetve innen elszár
re termel. A Linamar Csoport mazott lakosokat összefogja, a
autóipari termékeit személygép közéletben, a művelődési- és
kocsik, kis-, közepes- és nagyte sportéletben való részvételre, a
herautók
sebességváltóihoz, hagyományok ápolására ösztö
motorjaihoz, kormányrendsze nözze.
A Baráti Kör elmúlt öt évi te
réhez, szivattyúihoz, fékjeihez
és felfüggesztésekhez használ vékenységének főbb állomásai:
- Az MKK-val közösen létreják. Legnagyobb vevői közé tar
toznak a General Motors és a hívója volt az Oroszlányban mű
ködő egyesületek Civil Fó
Ford.
A Linamar csoport többségi tu rumának.
- Lebonyolította „Az év me
lajdonos az orosházi székhelyű
MEZŐGÉP Autóipari és Gép cénása” díj átadását. (1998-ban
gyártó
Részvénytársaságban, a díjat a Vért kapta.)
amelyet az állami privatizációs
program keretében vásárolt meg
1992-ben. A Linamar beruházá
sai, fejlesztései révén a cég
1999- re egy 8 milliárd forint ár A „Városi Idősek Napja” ren
bevételű, nyereségesen műkö dezvényének adott helyt a Mű
dő, 1300 ember megélhetését velődési Központ október 2-án.
Az Idősek Nemzetközi Éve al
biztosító nagyvállalattá vált.
kalmából meghívott vendégeket
ünnepi műsorral köszöntötték
oroszlányi óvodások, s ver
ses-zenés összeállítást készítet
tek az Arany János-, a József
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Idősek Napja

Negyed évszázados a „Beton”
A tárlat látogatója előtt megele
venedik a múlt: fekete-fehér pil
lanatképek az MKK épüléséről,
majd ünnepélyes átadásáról,
1974. április 4-éről. A száznál is
több kiállított képen megjelen
nek a ház nyitásának évében már
működő Kismama Klub tagjai, a
Finn-magyar Baráti Kör talál
kozója 1976-ban, a néptánc- és a
balettcsoport fellépése, Télapó
est 1979-ben.
A fotók mellett színes plaká
tok is tanúskodnak arról a moz
galmas kulturális életről, mely
Oroszlányt jellemezte a ‘70-es,
‘80-as években. A legelső szín
házi élményt a Művelődési Köz
pontban a győri Kisfaludy
Színház nyújtotta az oroszlányi
aknak. A ház nyitása után 12
nappal tűzték műsorra A Cigány
c. népszínművet.
A helyiek találkozhattak
Váradi Hédi Kossuth-díjas és
Kiváló művésszel, és Bicskei Ti
bor Jászai-díjas művésszel is,
akiket 1976. januárjában kértek
fel előadói est tartására.

- Füzetet jelentetett meg, „Ci
vil szervezetek Oroszlányon”
címmel, mely a városban műkö
dő egyesületek, szervezetek te
vékenységét mutatja be.
- A Baráti Kör képviselteti
magát a Városi Közművelődési
Tanácsban is.
- Az Oroszlány várossá nyil
vánításának 45. évfordulója al
kalmából rendezett vers- és
prózamondó verseny, valamint a
„Ki tud többet Oroszlányról?”
vetélkedő szervezéséből is részt
vállalt.
- Együttműködött az „Öltöz
tessük ünneplőbe városunkat”
településszépítő akcióban.
- Nagysikerű találkozókat
szerveztek a városból elszárma
zott művészekkel.
-1999. februárjától tevékeny
sége alapján közhasznú szerve
zetté vált.

Szintén ebben az évben, au
gusztus 25-én két előadásra is
válthattak jegyet a Locomotiv
G T kedvelői.
Az 1978-79-es színházi évad is
sikeres volt. Négyféle bérlet kö
zül válogathattak a kultúra sze
relmesei.
Olyan
darabokat
láthattak, mint A vágy villamo
sa, a János vitéz, vagy a Mak
rancos hölgy.

A zenekedvelők Fischer Annié
zongoraestjére válthattak jegyet
1979. május 16-ára.
A kiállítóteremben a szakkörök
és amatőr csoportok működését
bemutató képek vezetnek el a je
lenig. Készültek fényképek töb
bek között a ház nyitásával
egyidőben megalakult Kertba
rátok Körének kiállításáról
1979-ben és 1982-ben; megte
kinthetők életképek a csillagász
szakkör mindennapjairól; és a
Nyugdíjas Értelmiségi Klub szé
kesfehérvári kiállításáról, s az
MKK idei rendezvényei közül a
„ Civileké a Ház ”-ról.

Attila-, és a Ságvári Endre Álta
lános Iskola tanulói. A másfél
órás műsort a Mirandolina táncegyüttes is gazdagította.
Az ünnepség szervezői vol
tak: a Városi Vöröskereszt, a
Szociális Szolgálat és a Művelő
dési Központ és Könyvtár.

„Égre néző szemek”

M egnyílt a
csillagászati kiállítás
Megnyílt a csillagászati kiállítás
a Művelődési Központ kamara
termében. Az „égi dolgokhoz”
vonzódó érdeklődők posztere
ken tanulmányozhatják például
az Androméda-, a Kentaur-, a
Bika-, a Vízöntő-, és az Orion-csillagképet; 1997. tavaszán
készített színes fotókon szemlél-

hetik a Halé Bopp üstököst, és az
idei év igazi csillagászati szen
zációját, a napfogyatkozást. A
látogatók olvashatnak ismertető
ket kozmikus katasztrófákról, il
letve
megismerhetik
az
oroszlányi Halley Csillagászati
Egyesület tevékenységét.

Hogyan élnek a
magyarok Ausztriában?
A Rákóczi Szövetség helyi szervezetőnek meghívására érkezett
Oroszlányba Deák Ernő Bécsből
október 7-én. A szociológus az
ausztriai magyarság múltjáról és

L.A.
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jelenéről tartott előadást a
Művelődési Központban. A ren
dezvényről a jövő heti Krónikás
ban olvashatnak.

A mountain bike szerelmese:
BÚR ZSOLT
A z é r m e k n e k k ü lö n p o lc o t ta r t fen t
Az oroszlányi B úr Zsolt 18 éves. Az utolsó évet járja Tatabányán, a Bánki Donát
Szakközépiskolában. A végzősöknek gyakran feltett kérdésre, hogy “mi leszel, ha
nagy leszel?” vonakodik válaszolni. Szívesebben beszél “szerelméről”, a hegyi ke
rékpározásról. Mountain bike-on több ezer kilométert tett meg az elmúlt években.
A lelkes “pedálozás” eredménye: szinte számlálhatatlan oklevél, érem és kupa.

- Hat évvel ezelőtt,
1993-ban
vettem
részt először biciklis
versenyen. A KRESZ
- kerékpáros ügyessé
gi verseny általános
iskolai fordulóján to
vábbjutottam, s meg
nyertem a megyei
fordulót. Ekkor kap
tam igazán kedvet a
mountain bike-ozáshoz. Még ugyaneb
ben az évben bene
veztem Oroszlányban
egy versenyre, melyet
a Haraszthegyen ren
deztek, ott második
helyezést értem el.
- Hogyan készültél,
illetve készülsz a ver
senyekre?
- Néha lejártam
kondizni és futottam,
de az erőnlétet igazán
a biciklizéssel szereztem meg. A leghaszno
sabb az országúti edzés. 60-70 km-es távo
kon edzek, s a “sima” tekerést kombinálom
úgy, hogy 5-ször egy percig teljes erőbedo
bással hajtok. A kerékpáromhoz tartozik or
szágúti és mountain bike-os gumi, de ez
utóbbival igazán csak a technikát lehet fej
leszteni. Terepen hétvégén szoktam gyako
rolni, úgy 40-50 km-t. Az edzéseket télen
sem hagyom ki.
- Az étrendeden változtattál az elmúlt
években?
- Ez csak annyiban változott, hogy verse
nyek előtt nagyon odafigyelek arra, hogy
mit eszem. Egy-egy megmérettetés előtt
egy hétig szinte csak tésztán és tojásos nokedlin élek.
- Verseny közben fokozod az erőnlétet bi
zonyos ételekkel vagy italokkal?
- Vizet szoktam vinni kulacsban, és az
utolsó körökben, mikor már nagyon fáradt
vagyok, nagyon jól jön a kóla.
- Milyen értékű kerékpárral állsz rajt
hoz?
- Az alapbicikli 60 ezer forintba került. A
kiegészítőkkel együtt most már kb. 120 ezer
forintban van. Sokkal többet bír, mint egy
ún. szériabicikli. Ez fontos is, hiszen befo
lyásolja az eredményt. Ha az én biciklim pl.
két-három kg-mal nehezebb a másikénál,
azt jelenti, hogy ennyivel többet kell “fel
vinni” a hegyen, s a különbség másodper
cekben mérhető. Lehet, hogy az első
emelkedőre még egyidőben felérek azzal a
versenytársammal, akinek jobb kerékpárja
van, de több erőmbe kerül és lehet, hogy a
következő emelkedőnél éppen az az erőnlét
fog hiányozni.
Ez nem egy olcsó sport. A kerékpár
olyan, mint az autó. Mindig lehet rá költeni.
Elszakad a lánc, vagy meghibásodik a fék,
elhasználódik egy alkatrész, cserélni kell a
belső gumit: minden pénzbe kerül. A szüle
tésnapi, névnapi, karácsonyi zsebpénzem
erre költőm, a versenyekre utazást pedig a
szüleim szponzorálják.
- Ez a fajta tudatos készülés, a kerékpár
és önmagad felkészítése, a sok gyakorlás

eddig milyen lénye
ges eredtnényeket
hozott?

- 1995-től kezd
tem igazán verse
nyekre járni, már
középiskolás ko
romban. Ebben az
évben megnyertem a
kisbéri versenyt, a
vértesszőlősin máso
dik helyezést értem
el. Ezután jöttek az
országos versenyek.
Eleinte az OB-kon
gyenge - 24., és 30. eredményeket éltem
el. De ez nem vette el
a kedvemet a további
versenyzéstől. Kis
kihagyás után 1997ben újra nagyon in
tenzíven sportoltam,
s kicsit előrébb jutot
tam: a 14., 15. helye
zésekig. Részt vettem a móri versenyen is,
ahol 2. lettem, jártam ún. országúti verse
nyekre, s elindultam, Bokodon, a Villamos
Napokon is, illetve Bodajkon, melyeket
megnyertem. Megtettem a Tatabányáról in
duló “Gerecse 50"-et is két keréken.
Bakonykirályon 8. lettem. Ez a 14 km-es
táv emlékezetes marad, mert szinte végig
emelkedő volt, nem lehetett lazítani. Szép
eredménynek számított, hogy Tatabányán
országúti versenyen a képzeletbeli dobogó
3. fokára állhattam.
Az eddigi két legeredményesebb év még
is az 19998-as. és - eddig - az 1999-es volt.
1998-ban OB-on Győrben 10., Pesten 7.,
Balatonalmádiban szintén 7. lettem. Móron
három versenyből kettőt tudtam befejezni, a
harmadikon láncszakadásom volt, így
összetettben ezüstérmes lettem. A fővárosi
Schöller Kupán szintén a második helyezé
sig tornáztam fel magam. Ebben az évben a
bokodi Villamos Napokon és az oroszlányi
országúti versenyen is 2. lettem.
Idén indultam a Hármashatár-hegyen
rendezett országos bajnokságon, és 4. he
lyezéssel tértem haza. Balatondörgicsén, a
Magyar Kupa futamon 5. lettem. Tatabá
nyán országúti két versenyen 16 és 80
km-es távon első lettem mountain bike ka
tegóriában. Az Alcsútdobozon rendezett or
szágúti éjszakai túraversenyen elsőként
értem célba. A legjobb idő alatt teljesítet
tem a tatabányai, a velencei és az idei Villa
mos Napok versenyszámait is. A
balatonfüredi NIKE Kupán 2. helyezést ér
tem el.
- Melyik a legértékesebb verseny számod
ra?

- Az egyik legnagyobb élmény volt, mi
kor Móron megnyertem a Teknős Béla Ku
pát. A budapesti Országos Bajnokságon
elért 4. helyezés is sokat jelentett.
- Melyik lesz a legközelebbi megpróbál
tatás?

- A jövő héten Móron indulok, október
végén pedig Tatabányán lesz versenyem.
Ezután egy hónapos szünet következik, de
cemberben ismét indul az alapozás.

Ablak a világra
Legutóbb múlt héten jött Amerikából egy e-mail
(elektronikus levél) szerkesztőségünknek.
Feladója egy oroszlányi fiatalember, aki kint, egy
elektronikus alkatrészt gyártó üzemben dolgozik,
mint mérnök. írta, legutóbb a múlt év őszén volt ide
haza, s csalódottságának adott hangot a Városkapu és
környékének katasztrofális állapota miatt. (Ezzel én
magam is egyet értek.)
Egyben örömét fejezte ki, hogy a világhálón való
barangolása közben ráakadt lapunk internetes válto
zatára.
Ám nem Ő volt az első, s reméljük az utolsó sem,
aki a világ szinte minden, telefonnal rendelkező pont
ján elérheti városunk e kiadványát.
Hiszen már Dél-Afrikából, Ausztráliából, az
USA-ból, Új-Zélandról, Németországból és Belgi
umból is kaptunk visszajelzést, érdeklődtek városunk
után.
Az aktuális heti szám megjelentetése mellett az
„Önök írták” rovatnak van talán a legnagyobb sikere,
mely olvasói leveleinket tartalmazza a régebbi szá
mok cikkeivel.
A kapott levelekben többször érdeklődtek váro
sunk gazdasági helyzetéről, melyre mindig szívesen
válaszoltunk.
Éppen ezért a kiadó felajánlja, amennyiben váro
sunk intézményei, vállalkozói átadják szerkesztősé
günknek nevüket, tevékenységi körüket, fontosabb
információit cégüknek, úgy mi azt ingyenesen a
KRÓNIKÁS oroszlányi oldalára feltesszük.
Amennyiben már van honlapjuk, úgy közöljék annak
elérési útját, és mi a linkekhez besoroljuk.
Ezzel is próbálunk segíteni a város „feltámadásá
ban”.
Természetesen várjuk azokjelentkezését is, akik
nek valamilyen ötlete van arra, hogy mit mutassunk
meg „magunkból”, a városból a világnak.
Internet címünk:
Http: //www .oroszlány i-kronikas .hu;
e-mail: presskft@oroszlanyi-kronikas.hu
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Cazdjqtdoti a Múuaki Kardphkola

L. A.
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YAMA TOS AKCTO A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBOLTJÁBAN!
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők
I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2
HITELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. ffi 361-122/10-92

FILMKIDOLGOZÁS, AHOL A MINŐSÉG SZÁMÍT!

SZÖVŐ

október 20. szerda 16 óra

KOSÁRFONÓ

október 19. kedd 16 óra

NÉPI VERT CSIPKE

október 19. kedd 17 óra

TEXTILFESTŐ

október 21. csütörtök 16 óra

FAZEKAS

október 18. hétfő 16 óra

A tanfolyamokat minimum 6 fő esetén indítjuk!
A Művelődési Központ és Könyvtár bérletes
előadássorozatának első előadása október 22-én, pénteken
19 órakor a Tatabányai Jászai Mari Színház
előadásában a
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT SZERELEM
című zenés dráma.
Rendező: Zubornyák Zoltán

VflSAnOlNCK
a Kertalja,
Tópart vagy
Takács Imre úton!

Ajánlatokat a
06 20-3314927
telefonon várok
egész nap! ^
-

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

^

Október 15-én 16 órától NÉPTÁNCISKOLA
indul alsó- és felsőosztályos diákok részére.
A részvétel ingyenes!
***
Szeretettel várunk mindenkit korhatár nélkül az
október 20- án} szerdán 16 órától induló
SZALONTANC TANFOLYAMRA!
Tánctanár: Virág Miklósné Irma néni.
***
6 HÓNAPOS NÉPMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK
indulnak, melyre várjuk a jelentkezőket!

---------------~ T

Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

JÁTÉKOK NAGY ÉS EGYRE
NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!

A Művelődési Központ és Könyvtár
induló tanfolyamai

1,5 - 2 szobás
összkomfortos
lakást

EGÉSZ ÉVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!

A
M ONTÁZS
AUTÓ S-M OTOROS
ISKOLA
EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA A
GÉPJÁRM ŰVEZETÉST
M EG TANULNI
VÁGYÓ
HALLGATÓIT!

© 363-600

Á MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja eg> illetve több színben
-iizleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.
Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
©366-524

KRÓNIKÁS
Oroszlányban már
tízezren olvashatják!
Városunkban ez a lap ju t el
a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!

Október:
Őszhó,
Mindenszentek hava

Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalm azzák!)

1 -1,5 szobás
összkomfortos
lakást bérelnék!
ajánlatokat a
361-122/10-92
telefonon
várok
hétköznap
9.00 < 17.00 óráig.

OROSZLÁNY]

K R Ó N IK Á S
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
M ONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
® Fax:366-524
H O roszlány, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszlanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
5? 06-30-9-020-189
Nyomda:
M O NTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kft.
ISSN 1111-4605

9 7 7 1419 480004
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M ir ő l tá r g y a ln a k
a v á r o sa ty á k ?

Beruházás, szerződéskötés, fejlesztés

I p a r te le p íté s i te v é k e n y s é g e k
a z e lm ú lt h ó n a p b a n
Budapesti sajtótájékoztatón
jelentették be, hogy a Wescast
Industries és a Linamar Cor
poration 130 millió kanadai
dollár (kb. 88 millió USA dollár,
20 milliárd forint) oroszlányi
befektetéséről döntöttek. A ka
nadai cégek 50-50% tulajdoni
hányadban építkeznek majd az
ipari parkban. Az öntöttvas ki
pufogótorkokat gyártó kanadai
cégek a gyártást 2002-ben terve
zik megindítani, 550 fő foglal
koztatásával.

Felépült a német Frimo
Csoport tulajdonába került Gép
javító Kft. 3000 m2-es üzem
csarnoka. A közeljövőben vár
ható a Németországból érkező
gépek elhelyezése. Az új üzem
részben 25 fővel kezdik a terme
lést, egyes gépkocsitípusok
belső burkolatait gyártják majd
itt.

A Bán Wear Tex Kft. át
alakította a Korányi úti régi ren
delőt. A fehérnemű gyártásával
foglalkozó cég 50 fővel kívánja
A GMD. Hungary Ipari elindítani a varrodai tevékeny
Kft.-vel adásvételi szerződést írt séget.
alá az Önkormányzat. A francia
tulajdonú cég számítógépekhez,
nyomtatókhoz gyárt burkolóele
A Táncsics Mihály úton
meket. Oroszlányban kb. 2500
nr-es csarnokot építenek, ahol építkezik a Kolcsár Kft., mely
2000-ben 110 főt kívánnak fog nek üzemépülete tető alatt van.
lalkoztatni. Céljuk, hogy a ké A pékség 35 fővel már ebben az
sőbbiekben a csarnokot 5-6000 évben megkezdi a termelést.
m2-esre bővítsék, és elérjék a
220-250 fős létszámot.

Bebusch Hungária Kft.
megkezdte első, 1600 m2-es
üzemcsarnokának építését. Jövő
év elején az ipari parkban 50-55
fővel kívánja folytatni - a jelen
legi 35 fővel szemben - a terme
lést.

Az ipari park I. részében
épül - és várhatóan e hónapban
elkészül - a Handler Kálmán
út meghosszabbítása. Ez az út
összeköti majd a Mester utcát és
a Táncsics Mihály utat.

Az oroszlányi képviselő-testület
október 19-én, kedden 16 órától
tartja soron következő ülését.
A napirend szerint elsőként
módosítják majd a költségvetést.
Erre elsősorban az ipari parkban
történt változások, valamint a
Gárdonyi Géza Általános Iskola
megszűnése miatt kerül sor.
Szó lesz a Polgármesteri Hi
vatal Közszolgálati Szabályza
táról is, melynek keretében a
köztisztviselők bérezésével és
egyéb juttatásaival foglalkoz
nak. (Előzetesen: a megye ha
sonló nagyságú városai közül
jelenleg az oroszlányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
nek a legalacsonyabb az éves
átlagjövedelme és a városok la
kosságszámához képest a helyi
hivatal létszáma a legalacso
nyabb.)
A képviselők a negyedik na
pirendként foglalkoznak majd a
Középfokú Kollégium pedagó
giai programjával. Ez azért idő
szerű, mert a kollégiumot igény-

lő tanulók száma az elmúlt
években csökkent. A hatéko
nyabb működés érdekében de
cemberben a testület bővítette az
intézmény szolgáltatási körét,
elhelyezést biztosított olyan ál
talános iskolás gyermekeknek
is, akiknek az otthon nem bizto
sítja a tanulás biztonságos hátte
rét. Ezért a közoktatásról szóló
törvény értelmében a pedagógiai
programot ki kell egészíteni az
általános iskolás gyermekek nevelésével-oktatásával összefüg
gő feladatokkal. (Ezen túlme
nően a képviselő-testület terve
zi, hogy az idén foglalkozik az
intézmény további működteté
sével is.)
A jövő heti zárt ülés egyik
pontja intézményvezető kineve
zése lesz. Ideiglenes megbízást
kap az Önkormányzati Szociális
Szolgálat új intézményvezetője.
Ugyanis az eddig vezetői tisztet
betöltő Nyitrai Károlyné önként
távozik a Szolgálat éléről.

m

Ú j v e z e tő a
la k o s s á g i o s z t á ly é lé n
A Polgármesteri Hivatal lakos
sági osztályvezetői álláshelye
Kormosné Kovács Katalin al
jegyzővé történő kinevezésével
betöltetlenné vált, ezért a hivatal
pályázatot írt ki a vezetői felada
tok ellátására. A kiírásra jelent-

kezett dr. Varga László, aki
megfelelt a pályázati feltételek
nek, így a jegyző október 1-jétől
határozatlan időre köztisztvise
lővé kinevezte, s megbízta a la
kossági osztály vezetésével.

F e b r u á r ig n e m le s z v íz
a F e ls ő - t ó b a n
Október 17-én, vasárnap kezdő
dik a lehalászás a Városi Fel
ső-tavon.
Az
Oroszlányi
Horgászegyesület és az Állami
Népegészségügyi- és Tisztior
vosi Szolgálat egyeztetésének
megfelelően a lehalászás után a
téli időszakban ún. kifagyasztás-

ra kerül sor, a biztonságos halte
nyésztés és a közegészségügy iés környezetvédelmi szempon
tok érvényesítése érdekében. A
februárig tartó időszakban a tó
medret is kitisztítják.

/

\
M á so lá s a M O N T Á Z S P R E S S K ft. n y o m d á já b a n m á r 5,- F t-tól!
A /4 -e s m á so lá s:

8,- F t, 30 p é ld á n y fe le tt 5,- F t.

A /3 -a s m á so lá s: 1 2,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 9,- F t.
© 366-524
A z árak az Á F V í tartalmazzák ís egy credcti/másolat/peldányra vonatkoznak. _________________________________________ __ _________________
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M á r O la s z o r s z á g b a n is is m e r ik a z o r o s z lá n y i z e n é s z e k e t
szépségeit, és közben szórakoz
tassák az érdeklődő közönséget.
A társaság szálláshelye Ravennától öt kilométerre, Lido
Adrianoban volt, de a zenészek
és a táncos lányok bejárták a
környéket, minden második nap
adtak - kb. másfél órás - koncer
tet. A helyszín változatos volt:
bemutatkoztak
templomban,
népligetben, és öregek otthoná
ban is.
A fellépések közti szabad
időt az utazás résztvevői tenger
parti fürdésre és városnézésre
használták ki. Megcsodálták
többek között Ferrara, Velence
és San Marino Köztársaság ne
vezetességeit.

Az Oroszlányi Ifjúsági Fúvósze
nekar programjában minden év
ben szerepel külföldi utazás. A
zenészek és a mazsorettek jártak
már Stuttgartban, Rostockban,
Belgiumban, Kuhmoban, Er
délyben stb.
- Ezeknek az utazásoknak az
élménygyűjtés mellett nagy sze
repe van abban is, hogy még in
kább
összekovácsolják
a
társaságot, érezhetően nő az
összetartó erő - magyarázta a ze
nekar vezetője, Kondor Ferenc,
aki idén Olaszországba szerve
zett 10 napos programot a fiatal
muzsikakedvelőknek
és
a
mazsoretteknek.
Hatvanhatan indultak útnak,
hogy felfedezzék az olasz föld

Szabadidős programok a hátrá
nyos helyzetű gyerekeknek

A barokk csoda

I s m é t lá t o g a t h a t ó a m a j k i ú r ila k
Az elmúlt hetekben sok min
den változott Majkon. Új üze
meltető, új gondnok, új idegenvezetők és új nyitvatartási rend
- főbb vonalakban ezek jelzik a
műemlékegyüttes körüli „moz
gást”. E két részes sorozatban
bővebb tájékoztatást kívánunk
adni az olvasóknak az átalaku
lásról, illetve felhívni a figyel
met arra: lakóhelyünktől né
hány kilométerre, a Vértes
nyugati lábánál található egy
hazánkban egyedülálló épületkomplexum, melyet „barokk
csoda” néven emlegetnek nem
csak ország-, de világszerte.
Hogy a XVIII. századból szár
mazó műemlék, egykori reme
teség mivel érdemelte ki ezt az
elnevezést, arról számos cikk,
tanulmány és tudományos
munka megjelent már. Olvas
hattunk fehér csuhás szerzete
sekről, szigorú-szent fogadal
makról, a hajdan Majkon élt
kamalduli szerzetesek minden
napjairól. De talán kevesebb
szó esett az épületegyüttest egy
irányból lezáró ún. főépületről,
mely eredeti rendeltetése sze
rint, a barátok idejében könyv
tár, levéltár, gyógyszertár és
kórház volt. Mégis, inkább,
mint Esterházy-kastélyt emle
getik, hiszen az 1800-as évek
közepén maga Esterházy Mó
ric alakíttatta át vadászkas
téllyá. S bár a majki épületegyüttes 1988. május 18-a óta
idegenvezető kíséretében láto
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gatható, a kastély csak különle
ges alkalmakkor (kiállítás,
énekes mesterkurzus) nyílt
meg az érdeklődők előtt. A
müemlékegyüttes életében a
közelmúltban történt változás,
hogy ez az egykori Esterházy-ingatlan is megtekinthe
tő. A több évszázados falak
közé lépve, szinte megelevene
dik a múlt.
A világtól elvonult szerze
tesek majki lakhelye 1860-ban
változott a világi élet színteré
vé. Az Esterházyak ízléses
pompával rendezték be a kas
télyt. A folyosókat a Vértes er
deiben lőtt szarvasbikák agan
csai, vaddisznóagyarak és kü
lönböző vadak trófeái díszítet
ték. A termekben bőrre festett
vadászjelenetek emelték az
épület pompáját. Az épületben
helyet kapott könyvtár, levél
tár, vadászterem, színházte
rem, istálló stb.
Az angolparkban kb. 400
féle fafajtát ültettek.
Az arisztokrácia jeles kép
viselői a kastély kovácsoltvas
erkélyéről gyönyörködhettek a
gondos kertészek munkájában.
A II. világháború vetett véget
Majkon a főúri életmódnak.
Bár a remeteházakat és a temp
lomtornyot felújították, a kas
tély még ma is magán viseli a
háborút követő több évtizedes
pusztulás nyomait. Csupán né
hány korabeli csillár és kandal
ló, valamint az ebédlő freskói

és a vadászterem épen maradt
festményei emlékeztetnek az
egykori pompára.
A refektórium freskósoro
zata a kamalduli rend alapító
jának, Szt. Romualdnak élet
útját mutatja be. A szerzetesek
életét bemutató freskók mellett
megtaláljuk I. Szt. István ábrá
zolását is, amint fiához, Imre
herceghez intézi intelmeit, és a
jelenetet: államalapító kirá
lyunk felajánlja országát Boldogságos Szűz Mária oltal
mára. A refektórium leginkább
lenyűgöző festménye az egész
falta betöltő „Utolsó vacsora”.
A mintegy két és fél évszá
zaddal ezelőtt készített remek
művek restaurálásra szorulnak.
Ugyanez mondható el a kastély
egészéről. Az ódon falakat ki
kezdte az idő vasfoga.
Vajon a közeljövőben
lesz-e lehetőség a felújításra,
vagy az enyészeté lesz a hajda
ni úrilak? Mekkora esélye van
annak, hogy az épületegyüttes
- eredeti szépségét visszaállít
va - megmarad a legszebb- és
legértékesebb magyarországi
műemlékek kiemelkedő képvi
selőjének?
Többek között ezekre a
kérdésekre is választ kérünk a
Krónikás következő számá
ban, ahol interjút olvashatnak
az üzemeltető, a Pro Vértes
Természetvédelmi Közalapít
vány ügyvezetőjével, Viszló
Leventével.

Zánkán
ütöttek tábort
az 5. sz. Iskola
diákjai
Az 5. sz. Általános Iskola tizenöt ta
nulója - három kísérővel - a zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrumban
töltött három napot. A diákok októ
ber 5-én utaztak, hogy részt vegye
nek a Százszorszép Kulturális
Fesztiválon. Az országos rendez
vénynek negyedik alkalommal adott
helyt a tábor. Idén több mint ezer
gyermek kapcsolódott be az
Értük-Velük Egyesület által szerve
zett programokba. Az Egyesület a
Százszorszép Fesztivált minden év
ben értelmi sérült és tanulási nehéz
séggel küzdő gyermekeknek ren
dezi. Az oroszlányiak második alka
lommal vettek részt a táborban.
A három nap során az iskolák
verses-zenés-színpadi összeállítás
sal mutatkoztak be, majd játékos
sportversenyeken mérték össze
ügyességüket. A programban szere
pelt kézműves foglalkozás, hajóki
rándulás és disco is.
Mindez, az oroszlányi résztve
vőknek teljes ellátással együtt ötezer
forintba került.
Az 5. sz. Iskola igazgatónője,
Iván Lászlóné elmondta: azért is
örülnek ennek a táboroztatási lehe
tőségnek, mert az iskolájukba járó
gyermekek többségének családi kö
rülménye és szociális helyzete nem
engedi meg az egyéb formájú üdü
lést, és egyáltalán azt, hogy lakhe
lyükön kívül, szervezett körülmé
nyek között töltsenek néhány napot
az év során.

Oroszlány vallási élete V.

55 órán át sportolt

Jeh ova T anúi
„Éljünk az Isten ígéreteibe vetett hit szerint!”
N evük, a Jehova vagy Jahve a négybetűs héber JH V H kifejezésből
ered. M agyarul a Lét okozóját jelenti. A II. világháború alatt ül
dözték, elhurcolták Jehova T anúit. M a ism ét szabadon gyakorol
hatják hitüket. Hogy O roszlányban m iként fogadták m egje
lenésüket, erről az. id. Szebenszki-házaspár és Geri István, az
észak-dunántúli körzet sajtóreferense tájékoztatott.

- A háború után egy Jehova Tanúja-házaspár, Pintér Gyula és fele
sége költözött Oroszlányba. Fel
vették a kapcsolatot a fiókhivatal
lal, és kérték, - mivel akkor Ma
gyarországon sokan misszionári
usként tevékenykedtünk -, hogy
küldjenek a városba misszionári
ust - emlékszik vissza Szebenszki
Mihályné. - így került ide 1948ban Fedor István, aki házról házra
járt és hirdette a Biblia tanításait.
Sok megpróbáltatásban volt ré
szünk, de ennek ellenére elkezdett
összekovácsolódni egy gyüleke
zet Oroszlányban.
- Én a börtönt is megjártam,
1952-ben elítéltek Budapesten,
mint Jehova Tanúját - veszi át a
szót Szebenszki Mihály. - A mis
kolci börtönbe vittek, ahol talál
koztam néhány Tanúval. Három
évvel később, a szabadulásom
után visszajöttem Oroszlányba,
csakúgy, mint a többi szabaduló
testvér. Ez is segített abban, hogy
tevékenyebb, aktívabb lett a gyü
lekezeti élet.

A nyugati gyülekezetnek
kedden este, a keletieknek csü
törtökön van teokratikus iskola
és szolgálati összejövetel. Ezen
kívül a Jehova Tanúinak szóló
újság tanulmányozására és egy
bibliai témájú előadásra is
összegyűlünk hetente egyszer.
- Mit takar a teokratikus is
kola?

- Ez félig önképző jellegű
összejövetel, másrészt képzést
is kapnak a testvérek arról, ho
gyan közelítsük meg és hogyan
beszéljünk az emberekkel.
- Milyen ünnepkörök jellem 
zik a gyülekezetei?

- Egyetlen kiemelkedő ünne
pünk van, amit tavasszal tar
tunk, Jézus halálának az em
lékére: az Úrvacsora. A nagy
rendezvények ősszel és ta
vasszal saját kongresszusi köz
pontunkban, Csepelen zajla
nak. Nyáron pedig a terület
kongresszuson veszünk részt, a
Népstadionban.

Miért nem tartják például a
- Abban az időben hol tartották Karácsonyt, a Húsvétot?
- Ezek eredetileg nem ke
az összejöveteleiket?

Családi otthonokban, kiscso
portokban találkozhattunk csak fűzi tovább a szót Geri István, aki
1974 óta él Oroszlányban. - Ké
sőbb megváltozott valami. Úgy
fogalmaznék, hogy megtűrtek a
hatóságok, hiszen nem okoztunk
gondot, becsületes állampolgárok
voltunk és vagyunk. Végül elju
tottunk odáig, hogy olyannyira
nem bántottak, hogy termet is bé
relhettünk. Először a Bányász
Klubban, majd a Művelődési
Központban, végül a borbálái Kö
zösségi Házban, amíg elértünk ad
dig, hogy Királyság Termet
építhettünk.
Kedvező fogadtatásra találtunk
tervünkkel a Polgármesteri Hiva
talban is. A területet ingyen kap
tuk meg. Az építkezés anyagi ter
heit minden testvér vállalta. Na
gyon lelkes volt a csapat. Három
évet szántunk a munkákra, de sok
kal hamarabb, kilenc hónap alatt
elkészült a Terem. 1991. júniusá
ban adtuk át.
- Hány tagot számlál a gyüleke
zet?

Kb. kétszázan vagyunk. Ez elég
magas létszám, ezért kettéváltunk
ún. nyugati és keleti gyülekezetre.
Persze, ettől még egynek számí
tunk.
- Milyen gyakran találkoznak?

resztény ünnepek. A karácsony
a rómaiak ünnepe, a húsvét
óbabiloni szokás volt, így ke
rült be a keresztény életbe.
- Ön hogyan jellemezné térí
tési módszereiket? Nem egy
esetet hallani, mikor a Jehova
Tanújává lett személy összeüt
közésbe kerül addigi megszo
kott környezetével, sőt, leg
közelebbi rokonaival is.

Mi nem térítünk meg senkit,
mert amikor valaki Jehova Ta
nújává lesz, saját felelőssége
tudatában önként elismeri azt.
Nem a „tag” fordul el a család
jától, hanem a Jehova Tanújává
vált emberektől fordul el a csa
ládja.
- Talán éppen ebből az elfor
dulásból ered a testvérek egy
más közötti házasodása?

- Akik komolyan gondolko
dó Jehova Tanúk, azok egymás
között házasodnak. Vannak
„felemás” házasságok is, de
ezek nem vezetnek jóra, hiszen
közös céljaik nincsenek. A
bibliai alapelvek alkalmazása
Jehova Tanúinál nem családká
rosító tényező, hanem szilárd
házasságokhoz és harmonikus
családokhoz vezet.
Csulik Andrea

11 k m - t ú s z o t t, 5 4 0 k m -t
b ic ik liz e t t , 1 2 6 k m - t fu to tt
Ez év júliusában alakult egy sportegyesület Orosz
lányban, melyet M oon-light IJltrasport Club névre
kereszteltek. Az egyesület ismeretterjesztő jellegű
szórólapján ez a m egfogalmazás áll: „fő profilunk
az ultra távú versenyeken való részvétel, valamint
ezek népszerűsítése”. Hogy pontosan mit is jelent
az ultra táv és ennek teljesítéséhez milyen felkészü
lés és erőnlét szükséges, erről az elnökkel, Léhárt
Jánossal beszélgettünk, aki tavaly egyetlen magyar
résztvevője volt a németországi Ultratriatlon Vi
lágbajnokságnak.

- Tehát, mi tartozik az ultrasport ka
tegóriába?
- Az ultrasport versenyek legfőbb
jellemzője, hogy több mint egy na
pig zajlanak. Alapjuk a triatlon, ki
induló táv pedig az ún. Ironman,
(„Vasember”) ami 3800 m úszást,
í 80 km kerékpározást és 42 km fu
tást jelent. Az ultratriatlon az
Ironman szorzataiból áll, a leg
hosszabb a húszszoros táv: 76 km
úszás, 3600 km kerékpár és 844 km
futás. Ezt a versenyt Mexikóban
rendezik, évente egyszer. A szintidő
30 nap.
- A Clubról szóló tájékoztatóban
szerepel, hogy ezt a fajta sportot kí
vánjátok népszerűsíteni. Célotok ta
lán, hogy kijussatok Mexikóba?
- Én mindenképpen szeretném meg
próbálni és végigküzdeni a húszszo
ros távot. Legközelebb november
ben lesz verseny, de idén még biz
tos, hogy nem indulok. Ez minimum
4-5 év komoly felkészülést igényel.
- Honnan az ötlet, hogy effajta
sporttal próbálkozz?
- 1991. végén kezdtem el triatlonozni Oroszlányban. Egész szép
eredményeket értem el. Egyre job
ban vonzott ez a sport. Azután jött a
„törés”. 1993. januárjában nyílt láb
szártörést szenvedtem egy baleset
ben. Két cm-rel rövidebb lett a
lábam. Ezután évekig csak könynyebb versenyeken indultam, s na
gyon sokszor az utolsók között ér
tem célba. De mindvégig talpra
akartam állni és minél jobb eredmé
nyeket elérni. 1997-ben tudtam is
mét teljes gőzzel edzeni és verse
nyezni.
- És rá másfél évre már részt vettél
egy ultrasport-kategóriájú verse
nyen. ..
Ez igaz. Tavaly Németországban
rendezték meg az Ultratriatlon Vi
lágbajnokságot. Háromszoros távú
verseny volt: 11,4 km-t kellett úsz
ni, 540 km-t kerékpározni, 126,6
km-t futni.
- Hányán indultatok?
- Huszonhatan. A világ számos or
szágából érkeztek versenyzők: vol
tak ott oroszok, litvánok, németek és
jöttek Mexikóból is. Magyarorszá
got egyedül én képviseltem.
- Milyen eredménnyel?
- 15. helyen végeztem.
- A szintidőddel elégedett voltál?
- Az úszással igen. 4 óra 8 percet töl
töttem a vízben, ekkor még mind
össze hat perccel maradtam le az
első helyezett, német nemzetiségű
versenyzőtől. A kerékpár már nehe
zebben ment, de kb. megfelelt vára

kozásomnak,
24 órán át tekertem, átlag 22-23 km/h
sebességgel.
Összehasonlításként
jegyzem meg: a német fiú 18 óra alatt
teljesítette az 540 km-t. Nekem kb.
300 km-ig egészen jól ment a hajtás,
utána kifáradtam, csökkent az erőm.
Futásban mái- egyáltalán nem reme
keltem. Itt a szintidőm 27 óra volt, az
első helyezett 12 órájával szemben.
- Ebből milyen tapasztalatot szűrtél
le? Változtattál-e azóta az edzéster
ven?
- Főleg a lábamat kell többet edzeni. A
kitartásommal nem volt gond, fogcsi
korgatva, de végigcsináltam. Viszont
a térdeim nem bírták a megerőltetést.
Rögzítőkötést kellett rá tenni. Tehát
az izomzatot még fejleszteni kell.
- Mi visz rá valakit arra, hogy bele
vágjon ilyen, - talán nem túlzás állíta
ni- emberfeletti távba?
- Talán egy kis igény a fájdalomra.
Hogy hajtsa magát az ember a véglete
kig. És szeretem azt a hangulatot, ami
körülvesz a hosszabb távú versenye
ken. Németországban igen emlékeze
tes marad, hogy éjszaka is rengetegen
álltak az út mellett és fáklyákkal szur
koltak. Ezt az érzést nem lehet „leír
ni”.
- Mi az, amire verseny közben, a
hosszú órák alatt nagyon oda kell fi
gyelni?
- Pótolni kell az ásványi sókat. E nél
kül - főként melegebb időben - bekö
vetkezhet ájulás, illetve hallucinációk.
De közel ennyire fontos a verseny
előtti felkészülés, mind, ami az edzé
seket, mind, ami az étkezést jelenti.
Ahhoz, hogy valaki 55 órán át sportol
jon, így is kell edzeni, napokat bicik
lizni, futni. És kondizni. Szerencsére,
a 24-48 órás munkabeosztásom ne
kem ezt megengedi.
- Említetted az étkezést is. Te „miken
élsz ", mi a meghatározó az étrended
ben?
- Ez teljesen változó. Attól függ, ép
pen mit kíván a szervezetem. Van, mi
kor a húst és van, mikor a zöldséget
részesítem előnyben. Egy valami vi
szont állandó: a táplálék-kiegészítők,
melyeket rendszeres orvosi ellenőrzés
mellett szedek.
- S most mire készülsz?
- Ausztriában lesz tavasszal verseny,
oda szeretnék eljutni, néhány klubtár
sammal együtt. Távolabbi célom pe
dig (Mexikón kívül), hogy a nagyatádi
Ironman versenyen - ahoí egyszer 250
induló közül 16. lettem -, bekerüljek
az első tízbe. És jó lenne majd a ké
sőbbiekben javítani a triatlon világranglistán tavaly elért 72. helyet.
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EGESZ EVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!

2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők

Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2
HITEL VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. ffi 361-122/10-92

JÁTÉKOK NAGY ÉS EGYRE
NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!
„b<vNe%

A Művelődési Központ és Könyvtár
induló tanfolyamai
Október 15-én 16 órától NÉPTÁNC ISKOLA
indul alsó- és felsőosztályos diákok részére.
A részvétel ingyenes!
**
Szeretettel várunk mindenkit korhatár nélkül az
október 20- ánTszerdán 16 órától induló
SZALONTANC TANFOLYAMRA!
Tánctanár: Virág Miklósáé Irma néni.
■k -k is

6 h ó n apo s n épm ű vészeti tanfolyam ok
indulnak, melyre várjuk a jelentkezőket!
SZÖVŐ

október 20. szerda 16 óra

KOSÁRFONÓ

október 19. kedd 16 óra

NÉPI VERT CSIPKE

október 19. kedd 1 7 óra

TEXTILFESTŐ

október 21. csütörtök 16 óra

FAZEKAS

október 18. hétfő 16 óra

A tanfolyamokat minimum 6 fő esetén indítjuk!
előadássorozatának első előadása október 22-én, pénteken
19 órakor a Tatabányai Jászai Mari Színház
előadásában a
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT SZERELEM
című zenés dráma.
Rendező: Zubornyák Zoltán

A M ONTÁZS
A U T Ó S -M O T O R O S
IS K O L A

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA A
GÉPJÁRM Ű-VEZETÉST
M EGTANULNI VÁGYÓ
HALLGATÓIT!

5Í363-600
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FILMKIDOLGOZÁS, AHOL A MINŐSÉG SZÁMÍT!
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.
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„Kapcsolatok kialakítása volt a cél”

I z r a e lb e n j á r t a p o lg á r m e s t e r
Tíz napot tartózkodott Izraelben Komárom-Esztergom megye
egy delegációja, melynek tagja volt dr. Sunyovszki Károly,
Oroszlány város polgármestere is.

T á r g y a lt a k a k é p v is e lő k
Október 19-én ülésezett Orosz
lány Város Képviselő-testülete.
Az ülésen többek között a város
költségvetési rendeletét is mó
dosították, melyet részben az
ipari parkban megkezdett beru
házások is indokoltak, ugyanis a
letelepedő cégeknek jelentős
adókedvezményeket biztosit a
város. Ennek kapcsán elhang
zott, hogy szeptember 24-én
adásvételi szerződést kötött az
oroszlányi önkormányzat a fran
cia tulajdonú GMD Hungary
Ipari Kft-vel, mely alapján a cég
még idén megkezdi a kb. 2500
négyzetméteres
üzemcsarnok
építését az ipari parkban.
Kisebb vitát kavart Lazák
Zoltán, a pénzügyi bizottság el
nökének hozzászólása, aki az
ipari park beruházásai kapcsán
megjegyezte, hogy a város leg
nagyobb munkáltatójának, a
Vért-nek a jövőjéről még mindig
semmit sem tudni. Takács Kár
oly vezérigazgató, települési

képviselő válaszában elmondta,
hogy ez nem a vállalat vezetésén
múlik, a kért üzleti tervet szep
tember 15-ig eljuttatták a
Gazdasági
Minisztériumhoz,
amely újabb kiegészítéseket
kért. Ebben a kiegészítésben kell
szerepelnie annak is, hogy az
önkormányzat milyen módon
kíván hozzájárulni az erőmű
2014-ig való működéséhez - tet
te hozzá a vezérigazgató. A kép
viselők a válasz kapcsán úgy
döntöttek, hogy a témában no
vemberre előterjesztést készíte
nek.
Az ülésen foglalkoztak a Kö
zépfokú Kollégium pedagógiai
programjával is, melyről - az in
tézmény hatékonyabb működé
sét érintve - még ez évben szó
lesz.
A zárt ülés napirendjében
szerepelt az Önkormányzati
Szociális Szolgálat új vezetőjé
nek kinevezése.

Testvérvárosaink - gyermekszemmel
Rajzversenyt rendeztek a Műve
lődési Központ és Könyvtárban
október 16-án. A versenyt előze
tesen az általános iskolákban,
valamint a Gyermekkönyvtár
ban is meghirdették. A rendez
vényt Oroszlány testvérvárosa
inak
tiszteletére
hirdették.
Ugyanis
november
elején
Oroszlányba látogat Kuhmoból
(Finnország),
Plochingenből
(Németország) és Vágsellyéről
(Szlovákia) egy-egy delegáció.
A rajzverseny alapját több
mint ötven, a testvérvárosokról
gyűjtött kép és fotó adta. A há
rom órás megmérettetésen 32
gyermek vett részt, két kategóri
ában. A háromtagú zsűri - For
gács József, Malomvölgyi Ta
más tanárok, elnök: Zsombolyai
Mária festőművész - minden
résztvevőnek emléklappal kö

szönték meg munkáját. Az első
helyezett a 7-11 évesek közül
Bárdos Péter (10), a 12-17 éve
seknél Furkó Zoltán (12) okle
velet és 5.000 forint értékű
könyvutalványt kapott.
Különdíjakat is osztott a zsű
ri. A vetélkedő legfiatalabb tag
jait, valamint a legjobb fiú- és
lányrajzokat könyvekkel érté
kelték. Díjazták a kompozíciót,
a színelosztást és a kidolgozott
ságot.
- Külön örvendetes - mondta
a szervező, Szlezákné Molnár
Katalin -, hogy a 16-17 évesek is
képviseltették magukat a ren
dezvényen.
A rajzverseny képeiből és a
hozott anyagokból kiállítás nyílt
az MKK-ban október 21-én. A
képek november 6-ig megtekint
hetők a kamaraterem előtt.

1998-ban Tatabányán “Izraeli
Hét’’-et rendeztek. A programon
részt vett számos neves szemé
lyiség, közöttük Izrael magyarországi nagykövete is. Ennek a
látogatásnak mintegy viszonzá
sa volt az idei, október eleji uta
zás. A megyei delegációt a
Komárom-Esztergom megyei
közgyűlés elnöke, Lázár Mózes
vezette. Oroszlány képviselete
pedig elsősorban az üzleti kap
csolatok erősítését szolgálta.
- Ez a látogatás nem elsősor
ban azt célozta, hogy feltétlenül
konkrét befektetőket keressünk.
Lényege inkább úgy fogalmaz
ható meg, hogy egyfajta ún. be
szédes kapcsolat kialakítására
törekedtünk - magyarázta a pol
gármester.
Ennek érdekében a magyar
delegációt több városházán is
fogadták, ahol a két ország kép
viselői tárgyalások során mutat

koztak be egymásnak. Ezeken az
alkalmakon kaptak képet az iz
raeliek a megyéről, annak föld
rajzi adottságairól, s arról, hogy
milyen ipari háttérrel rendelke
zik, mire irányulnak a fejleszté
sek, illetve ezekbe hogyan le
hetne izraeli tőkét bevonni. E
kérdésről - ami Oroszlányt illeti
-, a polgármester tervei szerint a
jövőben tárgyalni fog a helyi
képviselőtestület is.
- Szeretnék majd a képviselők
elé terjeszteni egy anyagot, mely
a kapcsolatfelvétel további le
hetséges pontjait jelöli meg, va
lamint azt, hogy az önkor
mányzat anyagi lehetőségeit fi
gyelembe véve milyen jellegű
kapcsolatok azok, melyeket fi
nanszírozni tudunk és melyek
előbb-utóbb kölcsönösen gyü
mölcsözőek lehetnek üzleti
szempontból is - mondta dr.
Sunyovszki Károly.

I g a z g a t ó s á g i ü lé s a V é r t - n é l
A Vértesi Erőmű Rt. október 20-i igazgatósági ülésén nyolc na
pirendi pontot tárgyaltak. Ezekről Takács Károly vezérigazgató
adott tájékoztatást.
A napirendek közül kiemelke
dett az I-VIII. havi gazdálko
dásról szóló szakmai előter
jesztés, mely a gazdálkodás fő
paramétereit rögzítette. 799 mil
lió Ft pozitív eredménnyel zárt a
társaság I-VIII. hónapban. Az
I-IX. havi műszaki eredményről
is részletes tájékoztatást kért az
igazgatóság. A kiadott villamos
energia tekintetében a három
erőmű közül az oroszlányiban
jelentkezett többletteljesítés az
I-IX hónapban, a Bánhidai Erő
műben bizonyos elmaradás van,
ami az év végéig behozható, a
Tatabányai Fűtőerőmű pedig
időarányos terveihez képest kis
többletet mutat. A Mányi Akna
üzemben a termelés az éves terv
hez képest 2%-os negatív értéket
mutat szénhőmennyiségben, az
oroszlányi bányaüzemben pedig
többletteljesítés tapasztalható.

Volt szó a társaságot érintő
legfontosabb eseményekről.
Ezek alapvetően a célkitűzések
szerint zajlanak, nincs olyan
rendkívüli esemény, amely a cég
működését befolyásolná.
Tárgyaltunk a bányászati
stratégiáról is. Szoros össze
függés van a társaság jövőképe,
üzletmenete és a retrofit megva
lósításának illetve nem megva
lósításának variációi között.
Igen komoly problémát okoz a
társaságnak, hogy jelenleg nincs
kormánydöntés, vagy akár gaz
dasági minisztériumi döntés a
lehetséges 2004. utáni működés
ről. így mindig több variációt
kell kidolgozni. Bizonyos fej
lesztésekről már most úgy kelle
ne dönteni, hogy tudjuk, melyik
irányban indulunk el.
Folytatás a 2. oldalon

M á so lá s a M O N T Á Z S P R E S S K ft. n y o m d á já b a n m á r 5 ,- F t-tól!
A /4 -e s m á so lá s: 8 ,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 5 ,- F t.
A /3 -a s m á so lá s: 1 2 ,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 9 ,- F t
@ 3 6 6 -5 2 4
Az árak az ÁFA -1 tarul mázz ált és egy trcdeii/mísnlat/példányra \onilk znal

I g a z g a t ó s á g i ü lé s a V é r t - n é l
Folytatás az 1. oldalról

Vagy „A” irányba és bizo
nyos fejlesztéseket már jövőre
elkezdünk, vagy „B” irányba,
ami szerint azt feltételezzük,
hogy a társaságnak csak négy
üzleti éve van és ezután bezár, ez
esetben a fejlesztéseket draszti
kusan vissza kellene fogni. E két
sáv között több milliárd forintos
éves költségkülönbözet van,
nem beszélve a számtalan egyéb
humánpolitikai
következmé
nyekről. Mind a két lehetőségre
részletes terveket kellett kidol
gozni.
Mindig visszakanyarodik a
problémakör az oroszlányi
retrofit kérdéséhez. Rövid tájé
koztatást hallgatott meg az igaz
gatóság a retrofit programról.
Most már az előterjesztés har
madik nagyobb fázisába értünk.
A Gazdasági Minisztérium kü
lön kérésére pótkérdésekre kell
választ adni. Ún. összehasonlító
vizsgálatokat kell végezni a nyu
gati erőművek műszaki állapotá
ról és a gazdasági adatokat is
össze kell hasonlítani az orosz
lányi erőmű eredményeivel.
Meglehetősen költséges tanul
mányok készítéséről van szó.
Önmagában a retrofit-előterjesztésekkel kapcsolatos mun
káink eddig több tízmillió forin
tot emésztettek fel. Remél
hetőleg december végéig ez a
döntés-előkészítési folyamat be
fejeződik és lesz döntés. Társa
ságunk november közepe december eleje időszakára elké
szíti a végleges előterjesztési ja
vaslatot.
Az ülés 5. napirendi pontja
ként áttekintettük a szociális jó

léti ingatlanok értékesítésének
helyzetét. Az üzemi tanács is
egyetért azzal, hogy a szűkülő
társasági létszám egy kisebb
üdülőben is elfér, a többitől le
hetőség szerint, - ha az értékesí
tési körülmények kedvezőek meg fogunk válni.
Az igazgatósággal áttekintet
tük a bérgazdálkodásról szóló
helyzetet. A bérgazdálkodás
szigorú kontroll alatt van, a tu
lajdonosok 13,3%-os keresetszint-növekményt hagytak jóvá.
A továbbiakban egy korábbi
SZMSZ-döntésnek a megvalósí
tásáról volt szó. Az erőmüvi
karbantartó üzemeket szak
mai átszervezésben alakítjuk át.
Ez annyit jelent, hogy az eddigi
oroszlányi, bánhidai, tatabányai
fűtőerőmű-telephely
helyett
más szervezeti megosztás kelet
kezik, nem a telephely lesz a
meghatározó, hanem a szakmai
metszés. így lesz gépészeti-, vil
lamos- és építészeti karbantartó
üzem, s ennek több telephelyen
lesznek műhelyei. Az átalakítás
célja, hogy átjárható legyen a
szervezet. Ha szükséges, akkor
az emberek mozgathatóak le
gyenek.
Külön nagy feladata a társa
ságnak a Tatbányai Fűtőerő
műjövőbeni működésére vonat
kozó pályázati munkák értékelé
se, amit Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzatával közö
sen végzünk. Két pályázó jelent
kezett a fűtőerőmű megvételére,
illetve fejlesztésére. Jelenleg a
város pótkérdéseket adott a pá
lyázatra, ezek kiértékelése re
mélhetőleg december közepéig
elkészül.

Dallamok szárnyán

M egyei kórustalálkozó az
evangélikus templomban

H ír e k , e s e m é n y e k
Hónig Péter helyettes állam
titkár tett látogatást a Vért-nél
október 15-én. A látogatás célja
szakmai konzultáció volt Takács
Károly vezérigazgatóval a társa
ság retrofit-előterjesztéséről. A
tárgyalást Holló Vilmos, az igaz
gatóság elnöke vezette.

termében. Az 1956-os forrada
lomra és a köztársaság kikiáltá
sára emlékező
ünnepségen
beszédet mond dr. Sunyovszki
Károly polgármester.

A Kertbarátok Köre október
26-án tartja következő összejö
vetelét a Művelődési Központ
A Majki Műemlékegyüttes ban, ahol az érdeklődők a
akadályversenynek adott otthont szőlőművelésről hallgathatnak
október 22-én. A Felsőgalláról előadást.
érkezett 140 diák - a természet
“KOMA NAP” Az Oroszlá
megismerését, megszeretését is
célzó - programjáról a követke nyi Családsegítő Szolgálat új
ző héten adunk részletes infor klubot indít, amelynek célja a
roma hagyományok, szokások
mációt.
ápolása. A KOMA NAP klub
Az oroszlányi Magyar Út Kö első foglalkozása: október 27.
rök Mozgalom és a megyei 14—. Témája: a cigányság erede
MIÉP október 23-án 9 órától te, mit jelent ma cigánynak len
Oroszlányban, a Bányász költéri ni? Vendég: Nyári Irén fes
Gyógyház mellett, az 56-os em tőművész.
lékműnél tartja műsorát.
A Szociális Szolgálat klub
Az 56-os Szövetség által szobájában minden héten ked
szervezett megemlékezés és ko den 14-16 óra között gazdszorúzás október 23-án 9.30-kor asszonyképzőt tart Orvosné
Deuter Gabriella, a családsegítő
kezdődik.
csoport munkatársa. Várnak
Október 23-án délelőtt 10 minden érdeklődőt, aki kötetlen
órakor kezdődik a városi ünnep beszélgetés keretében szívesen
ség a Lengyel József Gimnázi hallgat hasznos életviteli taná
um és Szakközépiskola dísz csokat.

Babakiállítás Oroszlányban
Október 30-ig tekinthető meg az
a kiál litás, mely “Évszázadok vi
seletéi” címmel
nyílt
az
MKK-ban. Imrik Zsuzsa ipar
művész a második évezred kü
lönböző korszakainak jelleg
zetes stílusjegyeit illusztrálva ad

áttekintést elődeink öltözködé
séről, az 1200-as évektől az
1900-as évek elejéig.
A művész meghívást kapott al
kotásaival a Budapesten rende
zendő baba-világkiállításra.

Hitbeli megerősödést is jelent, ha együtt énekelhetünk - mondta a szé
kesfehérvári kórus vezetője azon a találkozón, amit az evangélikus
templomban rendeztek vasárnap délután. Az oroszlányi énekkar ne
gyedik alkalommal hívta össze az egyházmegyében működő kóruso
kat.

Az oroszlányi
evangélikus
templom 1996-ban adott először
otthont kórustalálkozónak. Ak
kor még csak két kórus műkö
dött az egyházmegyében, mára
számuk ötre gyarapodott. Közü
lük a bakonycsemyei és a szé
kesfehérvári énekkar tudott
eleget tenni az idei oroszlányi
meghívásnak. Ők körülbelül 20
perces műsort adtak az érdeklő
dő híveknek.
Milán Zoltánná, oroszlányi
kórusvezető elmondta, hogy a
KRÓNIKÁS 2

rendezvénynek célja volt a kö
zös hálaadás - a zene hangján.
Szerinte ez közelebb hozza egy
máshoz a hívőket, akik szívesen
közvetítik a zenén keresztül is
Isten üzenetét. Ezzel egyetértet
tek a vendég kórusok vezetői is,
akik elmondták, hogy a hit sze
repe mellett fontos az is, hogy
egy-egy ilyen fellépés során ta
nulnak egymástól, így fejlődnek
a kórusok.

Lehalászás
Oroszlányi Felső-tó 1999. október 16.

“Nálunk nincs szünnap!”

Télen is várja a vendégeket a máj ki műemlékegyüttes
1999. június 30-ával m egszűnt a Majk Kft., mely tizenegy éven át üzemeltette az Oroszlányhoz közeli műemlékegyüttest. Az épületek kezelését
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vette át. A z Igazgatóság a műemlék hasznosítására zárt körű meghívásos pályázatot írt ki, melyre hárman vá
laszoltak. A feltételeknek a csákvári székhelyű Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány felelt meg. Augusztus 1-jétől ennek munkatársai
végzik a műemlékegyüttes területén a munkát, beleértve az idegenvezetést is. A közalapítvány elnöke Viszló Levente az elmúlt három hónap tör
ténéseiről, a változásokról és a tervekről adott interjút a Krónikásnak.

- Ön, mint a közalapítvány elnöke, hiva
talosan augusztus 1-jétől fe le l azért, hogy a
Majki Műemlékegyüttesben fennakadás nél
kül váltsák egymást a csoportok, legyen, aki
kezelje a telefonokat, őrizze a területet, kiad
ja a szállást és takarítson. Bár ezeket a fe l
adatokat korábban is ellátták a telepen,
mégis, igen nagy változás tapasztalható. Ho
gyan látott hozzá az átszervezéshez?

sáról is. Szó kerül az egykori premontrei ko
lostorról és Vértesszentkeresztről is. Nagyon
szeretném, ha Majk ún. termékúttá válna, aki
ezt meglátogatja, tudjon más megtekinthető
érdekességekről is. Ezt a műemlékegyüttest a
vértesi natúrpark északi fogadókapujának
szánjuk. Elhelyezkedésénél fogva, természe
ti és kulturális adottságait tekintve is megfe
lelne ennek a szerepnek.

- Talán ott kezdeném, hogy július közepén
tudtam meg: nyert a közalapítvány pályázata.
Mivel a műemlékegyüttes területén a leglát
ványosabb és legfontosabb feladat az idegenvezetés, először erre alkalmas személyt,
személyeket kellett keresni. Ugyanis éppen a
hivatalos kezdés előtt egy nap
pal bejelentette az eddig itt dol
gozó házaspár, hogy nem kíván
tovább maradni. Ezzel egyidejű
leg a Barokk presszó tulajdono
sa is befejezte ténykedését
Majkon. Tehát elég hamar
szembesültünk nehézségekkel.
A büfé volt a kisebbik gond. Új
üzemeltetőt nem kerestünk ven
déglátói célokra, (az angolpark
ba tervezzük a jégverem
kialakítását), hanem átalakítot
tuk azt a cellaházat szállássá. Az
idegenvezetés miatt viszont vol
tak kellemetlen óráim. De utó
lag azt mondom, hogy egérutat
kaptam a sorstól, tiszta lappal
kezdhettünk, új emberekkel,
akikkel az új tervek könnyen
megvalósíthatóak.

- Jelenleg hányán tevékenykednek a
műemlékegyüttesért?

- Ki vállalta az idegenvezető
szerepét?

- Egy csákvári lakosú fiatal lány - Molnár
Tünde aki idén végzett tanárképző főisko
lán. Úgy érzem nagyon lelkes, remekül ellát
ja a műemlékegyüttes napi ügyes-bajos
dolgait is. Németül tart tájékoztatást a látoga
tóknak. A Közalapítvány nem csak német,
hanem angol nyelvű idegenvezetést végez.
Az idegenvezetés több “hangnemű”, tehát
másfajta az óvodás csoportnak, más az álta
lános iskolásoknak és más a szakértőknek.

- Az idegenvezetésben Tündének ketten
segítenek. Ez főleg hétvégén szükséges. Volt
rá példa, hogy félóránként engedtük be a cso
portokat. Egyébként különválasztottuk a

Emellett lényegesnek tartom, hogy szá
mos iskolának küldtünk levelet, melyben ar
ról adtunk tájékoztatást, hogy lehetőség van
egész évben különböző játékos, de mégis is
meretközlő programok rendezésére, melyek
kel a müemlékegyüttes történetét, valamint a
természetvédelem tárgykörét próbáljuk kö
zelebb vinni a tanulókhoz. Ezen kívül hirdet
jük, hogy esküvők rendezésére is van mód.
Rossz időben a kastélyban tartják a ceremó
niát, ehhez mi biztosítjuk a korhű bútorokat,
a megfelelő körülményeket. Terveink között
szerepel szilveszteri bál rendezése is a kas
télyban. A szálláshelyek erre az éjszakára
már most elkeltek.
- Hány főnek tudnak egyide
jűleg szállást biztosítani?

- 14 szálláshely van, az eddigi
12 helyett. Ezek kihasználtsága
szinte maximális. Elég érzékle
tes szám: míg tavaly szeptem
berben 13 vendégéjszakát je
gyeztek, idén szeptemberben
90-en vették igénybe ezt a szol
gáltatást.
- Mitől nőtt a szálláshelyek
száma?

- Felújítottunk, kimeszeltünk
néhány házat. És azzal, hogy fel
szabadult a büfé, ez is kiadható
szálláshellyé vált, most zajlik a
bútorok beszerzése.
- Milyen sorsot szánnak a
kastélynak?

funkciókat. Összesen 9 fős stáb áll rendelke
zésre. Van takarítószemélyzet, - egy oroszlá
nyi házaspár - külön kertész és napi
karbantartó, aki ha kell széket hord, és ha
rendezvény van, ún. alkalmi munkások segí
tenek.
- Az elmúlt három hónap forgalmával elé
gedett?

- Igen. Augusztus-szeptemberben 5000 fi
zető látogató volt. Ezen kívül voltak protokollvendégek. Tavaly, az egész nyitva tartási
- A bejárati kapu táblája tanúskodik arról, szezonban 16 ezren keresték fel Majkot.
Meglátásom szerint éves szinten minimum
hogy az idegenvezetés ideje is bővült.
- Meghosszabbítottuk a nyitva tartást: áp 30 ezer látogató megfordulhat itt.
- Ezt próbálják elősegíteni a téli nyitva
rilis 1-jétőlokt. 3 1-igreggel 9-től este b ó r á 
tartással
is?
ig, november 1-jétől március 31-éig 10-től
A téli nyitva tartással elsősorban nem üz
16 óráig tartunk nyitva, szünnap nélkül. (Ko
rábban 10-18 óra között volt látogatható a leti célunk van. Ez a műemlékegyüttes ön
müemlékegyüttes, hétfői szünnappal - a magáért szép, nem feltétlenül kell minden
szerk.) De, ha valaki nem ér ide egész órára, egyes hónapban hasznot termelnie. Olyan ez,
de nincs kedve vagy ideje megvárni a követ mint amikor a Szépművészeti Múzeumba el
kező csoportot, az idegenvezetés megkezdé megy valaki és élményt jelent, ha gyönyör
se után negyed órán belül bebocsátást kap. S ködik a látnivalókban. Ez is hasonló.
ide tartozik, hogy volt már csoportunk este Szeretnénk, hogy aki idejön, kellemes élmé
nyekkel, feltöltődve térjen haza. Ez egy köz
fél nyolckor is.
- Változott az idegenvezetés tartalma a ko célú feladat, az emberek épülését is szolgálja.
S mivel minden évszaknak megvan a maga
rábbiakhoz képest?
- Mindenképpen bővülnie kellett, hiszen sajátossága, a szépsége, kérdezem: miért ve
látogathatóvá vált a kastély. Annak múltjá gyük el az emberektől azt a lehetőséget, hogy
ról, rendeltetéséről és az egész kastélyparkról megnézzék Majkot télen is. Biztos, hogy
is szól az előadás. Ezen kívül az idegenveze nem jönnek majd annyian, mint nyáron vagy
tő beszél a Vértesről, Majk térségi kisugárzá tavasszal, de az ekkor esetleg kieső haszon
megtérül az igazi turistaszezonban.

- A Pro Vértes Közalapítvány
nem tud adni milliókat ennek
felújítására, de értelmes koncep
ciókat igen. Önkormányzati együttműködés
sel készítjük a térség SAPARD programját,
amely egy Európai Űniós csatlakozási prog
ram. Ebben kiemelt szerepet kaphatna a
majki műemlékegyüttes felújítása.
* **
Majk üzemeltetője
A Pro Vértes Közalapítvány 1991-ben
alakult, elsősorban a helyi természetvédelmi
területek kezelésére, a természeti és kulturá
lis értékek megőrzésére és erőforrásként tör
ténő optimális felhasználására a Vértesben.
Ebbe beletartozik a fokozottan védett raga
dozó madarak állományának megmentése,
valamint a privatizáció elől minél több terü
let védetté nyilváníttatása. Az ország 36.000
hektár helyi védett területéből 8.000 hektár
nak a védetté nyilvánítását, természetvédel
mi kezelését a Közalapítvány látja el.
Jelenleg zajlik a Velencei-tó - Vértes Térség
komplex élőhely vizsgálata, kiemelt figye
lemmel a védetté nyilvánítandó területekre.
Az oktatás és nevelés is az Alapítvány prog
ramjai közé tartozik. A program fontos állo
másaként 1996-ban megjelent egy könyv a
Vértes természeti-kulturális értékeiről, „Egy
cseppnyi Magyarország” címmel. A Közala
pítványnak nagy szerepe volt a Velencei-tó Vértes Kiemelt Természetvédelmi és Ide
genforgalmi Régió kialakításában is.
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.YAMÁTOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBOLTJÁBAN!
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők

EGESZ EVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!
Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/nf
HITELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 17JU, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. 5? 361-122/10-92

JÁTÉKOK NAGY ÉS EGYRE
NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!

A Komárom-Esztergom megyei
Kézműves Kamara közleménye!
A K ézm űves K am ara tájékoztatja tagjait, hogy alapta
lanok azok a híresztelések, mely szerint már nem kötelező
a kamarai tagság, és nem kell tagdíjat fizetni.
Bár valóban napirenden van a kamarai törvény módosí
tása, amely érinteni fogja a tagsági viszonyt is. Jelenleg
még kötelező a tagság és szinte biztosan az is marad
2000. év végéig, így értelem szerűen addig a tagdíjat is
fizetni kell!

Ezért javasoljuk, hogy aki hátralékkal rendelkezik, te
gyen eleget befizetési kötelezettségének, elkerülendő a ké
sedelmi pótlékot, az adók módjára történő behajtást és a
vállalkozói igazolványok visszavonását!
(
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Természetesen, ha bárkinek olyan, a vállalkozását érin
tő problémája van, amelyen a kamara segíteni tudna, vagy
információra, szolgáltatásra van szüksége, a Kézműves
Kamara munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.
Az oroszlányi kamarai iroda munkatársa Frankóné Var
ga Ibolya a polgármesteri hivatalban hétfőn és szerdán j
8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig áll a tagok
rendelkezésére.
Telefon: 361-444/184-es mellék
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“Minden lehetőség megvan arra, hogy
tovább dolgozzunk”

Munkásgyűlés Mányon

dunk-e nyerni 3-4-5 évet további
ipari struktúra fejlesztésre, mun
kahelyek teremtésére.
- Nem állítható szembe sem
a márkushegyi, sem a mányi bá
nyász a lencsehegyivel. Hiszen a
Lencsehegyi Bányaüzem nem
tudja, nem is kívánja átvenni a
mányi 600-700 ezer tonna/éves
termelési nagyságrendet - ma
gyarázta Schalkhammer Antal.
A Fűtőerőmű fejlesztése
kapcsán kifejtette, hogy a tata
bányai távhőszektor jövője érde
kében fontos az, hogy az

önkormányzati tulajdonú intéz
mények ne váljanak le a
Komtávhőről, ellenkező esetben
a kisfogyasztók fogják a meg
emelkedett távhődíjakat kifizet
ni. Sajnálatos az, hogy az
önkormányzat maga adott meg
bízást “energiaracionálás” cí
mén a gázra való átállásra.
Országgyűlési
képviselőként
mindent meg fog tenni azért,
hogy a fejlesztés érdekében fele
lős döntés szülessen, ehhez
szükséges a Fűtőerőmű eladása.

Az október 26-ai reggeli műszak munkásgyűléssel
kezdődött a Mányi Bányaüzemben. Schalkhammer
Takács Károly
Antal, a BDSzSz elnöke és Takács Károly, a Vértesi
Erőmű Rt. vezérigazgatója adott átfogó tájékozta
A BDSzSz elnökének felszó cionális döntés alapján tovább
tást a dolgozóknak a céget érintő legfontosabb kér lalását Takács Károly követte. működhessen a cég, így a
A vezérigazgató a Vért általános Bánhidai Erőmű 2004-ig. Ez
désekről.

Schalkhammer Antal
A Mányi Bányaüzemben fel
tárt és gazdaságosan leművelhe
tő
szén vagyonra
alapozva
hosszabbította meg az MVM Rt.
és a Vértesi Erőmű Rt. a
Bánhidai
Erőmű
villany
áram-vásárlási
szerződését,
2003. december 31-éig. Ez azt
jelenti, hogy a Mányi Bánya
üzem 2004-ben még 4 PJ körüli
hőmennyiségben termelhet - e
gondolattal nyitotta meg a mun
kásgyűlést Schalkhammer An
tal. - Ez abban az esetben telje
síthető, ha a mányi kollektíva a
részvénytársaság költségtervei
ben megtervezett költségszinten
tudja termelését produkálni.
Amennyiben ez nem teljesíthe
tő, a Bánhidai Erőmű tüzelő
anyag-ellátását,
szénellátását
esetleg máshonnan szerzik meg
- folytatta a BDSzSz elnöke. Kemény piaci harc folyik. A
Vért bányászatának, így a Má
nyi
Bányaüzem
tüzelő
anyag-termelésének
nagyon
magas mércét állítottak, nehe
zen teljesíthető feltételeket szab
tak. A jelenlegi kormányzatnak
az a szándéka, hogy a hazai
mélyművelésű szénbányászatot
minél előbb leépitse. Nem telje
sen tisztességes ez a kormányza
ti
hozzáállás.
Ilyen
hatékonyságjavítást, - a gazdál

kodást illetően -, mint amilyet az
Oroszlányi Erőműtől elvárnak,
egyetlenegy erőmű részvénytár
saság sem tudott felmutatni. A
kormányhatározat szerint a Vért
retrofitjára vonatkozó döntést
szeptember 15-éig meg kellett
volna hozni. A társaság az
MVM Rt.-vel együtt elkészítette
ajánlatát. A hosszú távú energiastratégia új üzleti modellje
2001-től piaci liberalizációval
kíméletlen harcot fog a társasá
gok elé állítani. Az a célunk,
hogy olyan termelési, piaci- és
gazdálkodási terveket készít
sünk, melyek alapján ezeknek a
kihívásoknak is meg tudjunk fe
lelni. Szeretnénk, hogy a
retrofittal kapcsolatban kedvező
döntés szülessen december
15-éig. Ez azt jelentse, hogy
még 15-20 évig maradjon meg
hazánkban a szénbázisú energia
ipar, és a Vért mélyművelésű
barnaszénbányái. Nem mind
egy, hogy itt a térségben működik-e
a
hatezer
embert
foglalkoztató részvénytársaság.
Tatabánya bármennyire előreha
ladt is az iparfejlesztésben, és
Oroszlánynak bármennyire is jó
kilátásai vannak a beruházások
ra nézve, ezek majd hosszú évek
múlva veszik fel a valós foglal
koztatást. Nem mindegy, tu

helyzetét jellemezve elmondta:
jó pozícióban van a társaság, az
első háromnegyed évi eredmé
nye 799 millió forint. Bizako
dik, hogy a Vért konszolidált
üzleti évet zár nyereséggel.
A jövőbeni kilátásokról szól
va a vezérigazgató elmondta:
fontos, hogy az Oroszlányi Erő
mű működését 2004-2014 kö
zött
a
retrofittal
megvalósíthassuk. Ez ugyanis
munkalehetőséget jelent.
Megnehezíti a munkát, hogy
a környezetvédelmi beruházás
ról még nincs döntés. A társaság
vezetése másfél éve folyamato
san üzleti ajánlatokat tett annak
érdekében, hogy mindez megva
lósuljon. Rögzítettük, hogy egy
magas kihasználtság esetén 8,4
Ft/KWh átlagáron, közepes ki
használtság esetén 9,5 Ft/KWh
átlagáron megfelelő ajánlati árat
tudunk adni úgy, hogy 8%-os
nyereséget érünk el - hangsú
lyozta Takács Károly, aki azt is
elmondta, mindent megtettek és
tesznek annak érdekében, hogy
a tulajdonosokat meggyőzzék:
nem előnyös a bezárás. Ugyanis
a 2004. év végéig történő bezá
rás 13 milliárd forinttal többe
kerülne, mint 2014. év végén.
Ennek ellenére a döntés késleke
dik. Nagy a küzdelem a piac
megszerzéséért. Minden esé
lyünk megvan, hogy józan és ra

csak közös összefogással, meg
felelő hatékonysági mutatók el
érésével lehetséges, hiszen kb.
20%-os önköltségcsökkentést
kell elérni ahhoz, hogy ezek a
mutatók teljesíthetőek legyenek.
A cég átjárható, amennyiben va
lahol megszűnnek munkahe
lyek, másik bányaüzemben
munkalehetőséget fogunk bizto
sítani.
Rengeteg szenünk van, érde
künk, hogy eltüzelésre kerüljön
- folytatta a vezérigazgató. - Az
a feladatunk, hogy együtt, saját
termelési optimumunkkal dol
gozzunk tovább. Mert a bányabezárás terhei minket terhelnek,
ezeket megoldani a mi köteles
ségünk. Persze ehhez két szerep
lő szükséges: az MVM Rt. és a
Gazdasági Minisztérium. Alap
vetően minden lehetőség meg
van
arra,
hogy
tovább
dolgozzunk. Bízok benne, hogy
a Gazdasági Minisztérium a
kedvező döntést meghozza de
cember közepéig a retrofit ügyé
ben.
A Tatbányai Fűtőerőmű pá
lyázatának befejezése alapvető
en
fontos
a
retrofit
finanszírozása érdekében. El
lenkező esetben a Vértesi Erő
mű Rt. nem tudja tovább
kedvezményekkel támogatni a
tatabányai távfűtést.
Lovas i Andrea
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Ismerd meg környezeted!

T e r m é s z e t v é d e lm i v e t é lk e d ő
M áj kon
A Majki Műemlékegyüttesben
rendhagyó idegenvezetést tartott
Molnár Tünde (Pro Vértes Ter
mészetvédelmi Közalapítvány)
október 22-én. A délelőtt 11 óra
kor induló csoportban a „barokk
csodát” 140 gyermek tekintette
meg. Az iskolások Felsőgalláról
érkeztek, hogy megismerjék
Majk történetét, a hajdan itt élt
szerzetesek életét. Az alsó tago
zatosok a tájékoztató után fel
adatlapot kaptak kezükbe, s 17
csapatban vetélkedek.
„Mire használták a szerzete
sek a kertet?, Hány méter magas
a torony és hány lépcsőfok vezet
fel?, Hány helyisége volt
egy-egy cellaháznak?, Mit tud
tok a kamalduliakról?, Mely te
lepülések veszik körül Majkot?”
Ezekre a kérdésekre kellett meg

felelniük a Játékosoknak”,
majd az elméleti feladatok után
terepgyakorlaton vettek részt.
Fogarasi Péter és Kontschán
Jenő a műemlékegyüttes mellet
ti pihenőparkban, illetve a tópar
ton „kalauzolta” a gyerekeket.
- A vetélkedő célja, hogy be
mutassuk Majkot, felhívjuk a fi
gyelmet értékeire és a természet
megismerésére, szeretetére és
védelmére ösztönözzük a gyere
keket. Ez a korosztály még na
gyon fogékony az újra, érdemes
ilyen szempontból is foglalkoz
ni a gyerekekkel az iskolai neve
lés keretein belül is - mondta az
idegenvezető, s hozzátette: bár
mely általános iskolát szívesen
fogadnak hasonló jellegű ver
seny megszervezésére és lebo
nyolítására.

Téma: a cigányság eredete
Az oroszlányi Családsegítő Szolgálat új klubot indított, mely
nek célja a roma hagyományok, szokások ápolása. A Koma nap
klub első foglalkozását október 27-én délután tartották. Témá
ja a cigányság eredete volt.

KRÓNIKÁS 2.

Oroszlány Barátainak Köre Egyesület közhasznú
szervezet a támogatóktól 1998-ban kapott személyi
jövedelemadó 1%-át, 25. 357 forintot rendezvényei
nek szervezésére, dokumentálására, díj felajánlásra
fordította. Köszönet az adományozóknak és az
együttműködőknek! Örömmel látjuk programjain
kon és fogadjuk segítő támogatásukat.
Számlaszám: 117740061-20011099
Adószám: 18603550-1-11
Oroszlány Barátainak Köre vezetősége

S z a v a ló v e r s e n y
Városi szavalóversenyt szervezett az 5. Sz. Általános Iskola
péntek délután. A versenyre - az
iskolákba kiküldött előzetes felhívás szerint - jelentkezhetett

mindenki, aki cigánynak vallja
magát. A rendezvényről a Krónikás következő számában bő
vebben tájékoztatjuk olvasó
inkát.

T IL T A K O Z Á S

Koma nap

Az első foglalkozás nem sok ér
deklődőt vonzott a Szociális
Szolgálat épületébe. Mindössze
egy felnőtt és az a tíz gyermek
hallgatta az előadást, aki - egy
pedagógus vezetésével - az 5.
Sz. Általános Iskolából érkezett.
Az 5-8. osztályosoknak a Nem
zeti Egészségvédelmi Intézetnél
korábban utcai szociális mun
kásként dolgozó Danó Ibolya
beszélt a cigányság eredetéről.
Véleménye szerint minden nép
csoportnak fontos ismernie
múltját, történetét, mert - a köz
ismert mondással élve - „aki
nem tudja, honnan jött, azt sem
tudhatja, hová tart”. - Ez a meg
állapítás igaz a romákra is hangsúlyozta az előadó.
A mintegy másfél órás beszélge
tés során szóba került a kultúra
is.
- Ez nem csak zenét és a tán
cot jelenti. Ide tartozik a képző

T Á JÉ K O Z T A T Ó

művészet, a szépirodalom, a hit
világ és egy-egy hagyományos
mesterség (pl. vályogvetés, ko
sárfonás) ismerete is - magya
rázta a gyerekeknek az előadó.
A klubfoglalkozásba bekap
csolódott a meghívott vendég,
Nyári Irén festőművész is, aki a
rendszeres tanulásra és a minél
magasabb iskolai végzettség
megszerzésére buzdította a fia
talokat.
- A tanulás is segít abban,
hogy mindenki felfedezze a ben
ne rejlő értékeket, és azokat ka
matoztassa - mondta.
Ebben is segíteni próbálnak a
résztvevőknek a foglalkozáson,
melyet kéthetenként kedden tar
tanak majd. A következő össze
jövetel
témája
a
cigány
babonák, hagyományok, szoká
sok lesznek. A klubba nem csak
gyerekeket, hanem felnőtteket,
sőt családokat is várnak.

„A Független Kisgazdapárt
Oroszlányi Szervezetének el
nöksége szolidaritást vállal dr.
Pepó Pál környezetvédelmi mi
niszter mellett. Meggyőződé
sünk, hogy dr. Pepó Pál úrra
szórt rágalmak, lejáratások nem
járnak, nem járhatnak sikerrel,
de ha mégis, az nem az ország
valós érdekét fogja szolgálni.
Lehet-e Golgotára állítani azt a
minisztert, aki sok nehéz hely
zetben lévő önkormányzaton se
gített, így Oroszlányon is,
mindezt akkor, amikor a minisz

tériumi források is szűkösek vol
tak? Dr. Pepó Pál kiemelkedő
képességű tudós, akinek felké
szültsége, vezetői kvalitása meg
sem kérdőjelezhető. Éppen ezért
tiltakozunk és visszautasítunk
minden olyan kísérletet, amely
dr. Pepó Pál miniszter úr félreállítását szorgalmazza.

Balogh György ezt a tiltakozást elküldte nem csak a Krónikásnak, hanem a megye és az
ország számos médiájának. Indókái között fő helyen szerepel,
hogy úgy véli, dr. Pepó Pálnak

meghatározó
szerepe
lehet
Oroszlány jövőjének alakulásábán, elsősorban a Vértesi Erőmű
Rt. és ezzel több ezer dolgozó
megtartásában,

Balogh György
a FKGP városi szervezetének
elnöke”

O R VO SI ÜG YELET
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„Mindig azt nézzük, hogy a gyermekért mit tudunk tenni”

32 év az óvodai pályán
Mottó:
" . . . ha meg tudjuk engedni a gyereknek , hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül,
hogy megkísérelnénk őt "felnőtt rendű tudásunkkal" megformálni vagy megváltoztatni olyanra, ami
lyennek mi képzeljük, akkor átélheti az egész életre szóló tanulásért folyó emberközpontú nevelés si
mogató élményeit... " (Harold C. Cyon)
Németh Gyuláné 32 évet töl
tött az óvodai pályán. Óvónő
ként kezdte, majd vezetőként
tevékenykedett. 10 éven át irá
nyította a Táncsics Mihály Óvo
da mindennapjait. Elsők között
volt az országban az “óvodai ne
velés játékkal, mesével” prog
ram gyakorlati kivitelezőjeként.
Nevéhez fűződik a 3-6 évesek
körében a “Lépésről lépésre”,
valamint az egészséges életmód
ra nevelés programjának beve
zetése is Oroszlányban.
Hitvallása: minden körülmé
nyek között a gyermek legyen a
középpontban!
Németh Gyuláné munkája
elismeréseként idén „Oroszlá
nyért” kitüntető díszoklevelet
kapott.
- Abban, hogy ezt a hivatást
választottam,
közrejátszott,
hogy már két éves koromtól
óvodába jártam, sőt, iskolásként
sem szakadt meg a kapcsolatom
ezzel az intézménnyel. Édes
anyám a Kossuth Óvodában dol
gozott, s tanítás után mindig
bementem hozzá és onnan men
tünk együtt haza. Belekóstoltam
abba az életbe, ami ott folyt. így
egészen természetes volt, hogy a
tatai Eötvös József Gimnázium
elvégzése után a soproni Óvónő
képzőbe jelentkeztem. 1965-ben
végeztem.
- Melyik volt az első munka
helye?
- Éppen abban az évben, mi
kor befejeztem tanulmányaimat,
épült a 6. sz. óvoda. Mivel a ter
vezett szeptemberi átadás elma
radt, a Malomsori Óvoda
öltözőjében kezdtünk dolgozni.
Miután 1966. áprilisában átad
ták a 6. sz. óvodát, 41 kiscsopor
tossal kezdtem foglalkozni. Ez
az időszak nagyon szép volt, de
rendkívül nehéz is. Hiányzott az
a tapasztalat, ami ehhez a 41
gyermekhez kellett volna. S tel
jesen más szellemben kellett ne
velni, mint jelenleg. Ez jellemző
volt még arra az időszakra is,
mikor - 1972-től j 6 éven át -, a
Brunszvik Teréz Óvodában dol
goztam. Ma már tudjuk, hogy
ennek a korosztálynak nem való
az az iskolai rendszerű foglalko
zás, melyet abban az időben
mindenütt megköveteltek.

- Milyen elképzelései voltak,
hogyan kellett volna foglalkozni
a gyerekekkel az ‘‘iskolarend
szerű” nevelés helyett?
- Abban az időben az óvoda
feladata az iskolára való felké
szítés volt. Hiába próbáltunk
gyermekközpontúak lenni, az is
kolai elvárásnak kellett megfe
lelni. 35-36 fős csoportokban
képtelenség is volt azt a munkát
végezni, amit az ember igazán
szeretett volna. Emlékszem, volt
idő, hogy nagycsoportban há
rom foglalkozást kellett tartani
egy nap. Reggeli után a termet
átrendeztük a foglalkozáshoz.
Ennek gyakran 11 órára lett
vége, következett az ebéd, majd
megint foglalkozás. Hetek tel
tek el anélkül, hogy igazán ját
szani tudtunk volna. Az iskola
elvárásai nagyon nagyok voltak
az óvoda felé. Már óvodában ta
nítottuk például a helyes ceruza
fogást. Pedig ebben a korban a
gyerek fizikailag még éretlen
erre a feladatra, egész egyszerű
en nem elég fejlett az izomzat
erre. A gyermek legfontosabb
tevékenysége a játék, erre kellett
volna a legtöbb időt fordítani.
Ezért várta már a szakma az
újabb óvodai program megjele
nését.
- Ezzel a törekvéssel egy idő
ben ‘‘kopogtatott a szerencse",
érkezett el a kitörési pont az ön
számára...
- Szerencsés fordulat volt az
életemben, hogy új óvoda építé
sébe kezdett a város 1984-ben és
engem kértek fel a vezetésére.
Sőt, részt vehettem az egész
óvoda belső és külső kialakításá
nak munkáiban. Sokak szerint a
megye legkorszerűbb óvodáját
sikerült létrehozni, tornaterem
mel, medencével, fajátékokkal,
füves és betonos placcokkal. A
mottóm az volt, hogy minden
körülmények között a gyermek
legyen a középpontban. Ennek
szellemében alakítottuk ki mun
katársaimmal nevelési módsze
reinket.
- Milyen újításokat sikerült
véghezvinni?
- Bevezettük az egészséges
életmódra nevelést és a gyógy
torna-foglalkozás, úszást. Vál
laltam,
hogy
a
megyei
Pedagógiai Intézet munkatársa

ként megszervezem a megye
óvónőinek a foglalkozásokat, a
képzést az egészségnevelés terü
letén. Sikerült, sőt, a foglakozá
sokat
is r az
óvodánkban
tartottuk. így nagyon sokan
megfordulták az óvodánkban,
ami a kapcsolatépítés és a ta
pasztalatcsere
szempontjából
sem volt elhanyagolható. Fog
lalkoztunk a gyerekek táplálko
zásával,
hiszen
ez
kulcsfontosságú az izomzat, a
csontrendszer alakulásában, az
agy fejlődésében. Orvosokat és
diabetikus nővéreket hívtunk, s
nagyon jó kapcsolatban kerül
tünk az ÁNTSZ-szel. Korszakalkotó volt az “óvodai nevelés
játékkal, mesével” program gya
korlati megvalósítása is. Ez a
program - az óvodánkban első
ként az országban -, teljesen fel
oldotta azt a fajta kötöttséget,
ami korábban élt. Ez a nevelési
program mondta ki először Ma
gyarországon, hogy az óvodá
nak nem az a feladata, hogy az
iskolára előkészítse a gyereke
ket, hanem az, hogy a gyerekek
szükségleteit elégítse ki.
Lényeges volt az is, hogy
rengeteget pályáztunk. Az első
nagyobb
összeget
a
Közoktatásfejlesztési
Alaptól
kaptuk. Nyáron, itthon írtam
meg a pályázatot, mellyel egyedül a megyében!-, nyertünk
30 ezer forintot. Ez 1988-ban
nagyon nagy pénz volt. Attól
kezdve minden pályázaton részt
vettünk. így meg tudtuk teremte
ni azokat a feltételeket, melye
ket a gyerekeknek kívántunk.
Bekerültünk egy nagyon jó vér
keringésbe, kapcsolatokat épí
tettünk nagyon sok óvodával.
Ezzel kitűnő műhelymunkát ala
poztunk meg a város óvodáival.
Pályáztunk a Soros Alapítvány
nál is, így elindult a “Lépésről
lépésre” program. Erre két és fél
millió forint támogatást kap
tunk, ami rendkívül sokat jelen
tett
az
óvoda
tárgyi
felszereltségén. Megismerked
tünk a program íróival is. Nyi
tottak voltunk minden újra.
Továbbképzésekre jártunk, fo
lyamatosan képeztük magunkat.
És folyton újításokon törtük a
fejünket. Minden kezdeménye
zésünkre igyekeztünk megnyer

ni a szülők támogatását. Például
a 90-es évek elején láttuk, hogy
a családok helyzete egyre rom
lott, egyre kevesebb gyermek
nem jutott el üdülni. Kitaláltuk,
hogy erdei óvodát szervezünk elsőként az országban. Ez azt je
lentette, hogy minden évben egy
hetet töltöttünk a gyerekekkel
szabadidőházban. Kitaláltunk
valamit és megpróbáltuk a felté
teleket megteremteni hozzá.
Hogyan tudta megnyerni
munkatársait ezekre - a kötele
zőnél jóval túlmenő - feladatok
ra?
- Hálával tartozom a kollégá
imnak, hogy azonosulni tudtak
azzal a célkitűzéssel, amit én
mindig is magamban hordoz
tam, hogy soha ne azt nézzük,
milyen akadályok gördülnek
elénk, miért nem tudunk valamit
megtenni, hanem mindig azt
nézzük, hogy a gyerekért mit tu
dunk tenni, milyen eszközeink
vannak, tehát mindig a megol
dást keressük. Eleinte nagyon
nehezen éltem meg, hogy vaíaki
elment az óvodából. Később tu
datosan törekedtem arra, hogy
olyan munkatársak dolgozzanak
az óvodában, akik azonosulni
tudnak a programok megkívánta
módszerekkel.
- A tartalmas évek után bizo
nyára nem volt könnyű felhagyni
ezzel a munkával. Közel két éve
mégis nyugdíjba vonult. Mi vál
tozott azóta az életében?
- Nem szakadtam el teljesen
korábbi munkámtól. Szakta
nácsadóként dolgozom a Komárom-Esztergom
megyei
Pedagógiai Intézetben és szakér
tőként sok óvodában segítettem
a pedagógiai program előkészí
tésében és véleményezésében
nem csak a megyében, hanem
országosan is. S ami most a leg
fontosabb feladat: készülünk az
óvodákban minőségbiztosítási
rendszerek kialakítására.
Lovas i Andrea
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YAMA TOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBOLTJÁBAN!

EGÉSZ ÉVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!

2-3-4-S m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők

Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2
HITELVÁSARuÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. ffi 361-122/10-92

JÁTÉKOK NAGY ÉS EGYRE
NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!
FILMKIDOLGOZÁS, AHOL A MINŐSÉG SZÁMÍT!
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A M ONTÁZS

A MONTÁZS PRESS Kft.

A U T Ó S -M O T O R O S
IS K O L A

nyomdája vállalja egy illetve több színben
-iizleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA A
GÉPJÁRMŰ-VEZETÉST
MEGTANULNI VÁGYÓ
HALLGATÓIT!

S 363„Játék az élet, a halál komoly.
Láttára megfagy tréfa és mosoly...
... Mi a halál? Ki mondja meg nekem?
Az élet véges, míg ő végtelen. ”
(Komjáthy Jenő: Gondolatok a halálról)

Az oroszlányi Városi Temetőben
október 31-én 16. 30-kor
ökumenikus istentisztelettel
egybekötött
H a lo tta k n a p i m e g e m lé k e z é s t

tartanak.
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Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
® 366-524

KRÓNIKÁS
Oroszlányban
már
tízezren
olvashatják!
Városunkban ez a lap
jut el a legtöbb
háztartásba!

Hirdetése biztosan
célba talál, ha a
KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:

F e lh ív á s !
Az Állami Közútkezelő Kht. két
„Várakozni tilos!” táblát
„Megállni tilos!”-ra cserélt a Rákóczi úton,
burkolatjavítási munkák miatt,
így a már hónapok óta megszokott egy órás
várakozási lehetőség két útszakaszon
megszűnt!
KRÓNIKÁS 4
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Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft
Folyamatos megjelenés ese
tén további kedvezmények!
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Ü nnepi testületi ülés

Együttműködési szerződés
öt évre
- A testvérvárosi kapcsolatnak
nem az a lényege, hogy az érin
tett települések vezetői proto
kolláris jó viszonyban legyenek
egym ással, hanem az, hogy a vá
rosok lakói jó kapcsolatot tartsa
nak fent - e gondolattal kezdte
ünnepi beszédét Michael Pangert, aki Plochingen képvisele
tében köszöntötte O roszlány
polgárm esterét, a képviselő-tes
tület tagjait és az Evangélikus
Énekkart, m ely tagjainak kö
szönhető, hogy ez a kapcsolat az
évek során ilyen szintre fejlő
dött.
A kapcsolat kezdetére utalva
M ichael Pangert szerencsésnek
vélte, hogy az evangélikus egy
ház keretein belül m űködő két

kórus kezdem ényezte az együtt
m űködést.
- K ülönösen szerencsés ez
azért, m ert így a kapcsolat m ű
ködhet függetlenül a politika
változásaitól - m ondta. - Rem é
lem, az énekkar által elindított
kapcsolatot tovább építik m ajd a
társadalm i szervezetek, egyesü
letek is. K ülönösen m ost van en
nek nagy jelentősége, am ikor
M agyarország végre Európához
tartozik politikai értelem ben is.
E gondolatok szellem ében
írta alá az öt évre szóló együtt
m űködési szerződést dr. Sunyovszki K ároly
O roszlány
polgárm estere és Eugen Beck.

Folytatás a 2. oldalon

A ném etországi Plochingen
B aden-W ürtem berg tartom ány
ban fekszik, Stuttgarttól néhány
kilom éterre. A 13 ezer fős város
a N eckar folyó partján épült.
Első okleveles em lítése 1 H ó 
ból való. Plochingen hosszú
időn át m ezőgazdaságból és bo
rászatból élt. A z 1800-as évek
elején kezdődött az iparosítás.
M ár 1846-ban robogtak erre vo
natok, 1859-től jelentős vasúti
csom ópont.
A teher- és szem élyszállítás a
közúti közlekedés fejlettsége el
lenére m ind a mai napig m egha
tározó. A plochingeniek szám á
ra elsősorban a m unkába járás
egyik lényeges eszköze.
A város történetében, fejlődé
sében m indig nagy szerepet já t
szott a N eckar folyó is. A
plochingeni kikötő fontos teheráru-átrakodóhely. H ollandiából,
Belgium ból, és N ém etországból
érkező építőanyagot, vas- és
acélterm ékeket,
gabonát
és
vegyszereket rakodnak itt vasút
ra és közútra.
A N eckar szabadidő- és
sportcélokat is szolgál. Szívesen
vitorláznak itt a hullám ok és a
szél szerelm esei. Jachtklub is
m űködik.
M ivel a N eckar folyó fürdés
re nem alkalm as, az úszást
kedvelők a városban nyerhetnek

Plochingeni városkép

felüdülést. Plochingenben a v á
rosi fedett uszoda szaunával
együtt m űködik.
A z uszodától nem m essze áll
a helyi középiskola épülete, aho
vá kb. 1000 diák jár. Plochin
genben van két általános iskola,
m űködik zeneiskola, szakm un
kásképző, és az esslingeni
népfőiskolának kihelyezett ta
gozata.
A z iskolák m ellett a kultúraés ism eretterjesztést szolgálja a
könyvtár, m ely a városközpont
ban, a M arktplatzon, vagyis Pi
actéren áll. A M arktplatz neve is
jelzi: e helyen tartják a heti pia
cot. Tavasztól őszig m inden
pénteken friss portékával várják
a kereskedők a helybelieket és a
városba látogató turistákat, akik
egyben m egcsodálhatják a pia
cot körülvevő jellegzetes, régi
ném et épületeket és m űalko
tásokat.

O r o s z lá n y h iv a ta lo s
k ü lf ö ld i k a p c s o la t a i
Oroszlánynak a hagyományos értelemben vett testvérvárosi
kapcsolata korábban a finnországi Kuhmo várossal és a szlová
kiai Vágsellyével alakult ki. Az elmúlt időszakban került sor
újabb kapcsolatfelvételre a németországi Altrip és Plochingen
városokkal. Jelenleg is érvényes, aláírt hivatalos megállapodás
az együttműködésről csak Vágsellyével és Plochingennel van.

Plochingeni városkép

A városban a '70-es években
kezdtek m űködni a különböző
baráti körök, társaságok, m elyek
elsősorban külföldi települések
kel, az ottani társaságokkal vet
ték fel a kapcsolatot. Ilyen kez
dem ényezés eredm ényeként jö tt
létre hivatalos kapcsolatfelvétel
O roszlány és a finn Kuhmo kö
zött. A rendszeressé vált h ivata
los látogatásokon túl a Finn-

M agyar Baráti Kör tagjai szinte
évente utaznak Finnországba, il
letve fogadnak finn vendégeket.
K ülönösen értékesek azok a kez
dem ényezések, am elyek a két
nép kulturális hagyom ányait,
m űvészeti értékeit igyekeznek
kölcsönösen bem utatni.

Folytatás a 2. oldalon
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ünnepi testületi ülés

Együttműködési szerződés
öt évre
Folytatás az I. oldalról

Plochingen polgármestere a né
metországi partnerváros szemszö
géből
méltatta a ratifikálás
jelentőségét.
- 950 km a két település közötti
távolság, ami talán nagynak tűnik, s
ez a távolság mégsem tudta meggá
tolni a kapcsolatok kialakulását és
immár közel két évtizede tartó mű
ködését - mondta a polgármester,
majd hozzátette: szerinte is örven
detes, hogy ez a kapcsolat politiká
tól mentes, amit az is jelez, hogy ta
valy, mikor Plochingenben írták alá
az együttműködési szerződést, ak
kor Székely Antal volt Oroszlány
polgármestere, most pedig egy má
sik párthoz tartozó polgármester
névjegye kerül a szerződésre. Talán
ez a politikamentesség is szerepet
játszott abban, hogy a plochingeni
képviselő-testület
ellenszavazat
nélkül egyezett bele a kapcsolatok
fejlesztésébe.
A polgármester szavainak értelmét
szimbolikus ajándékkal is erősítet
te: a plochingeni vásártérről készült
képet nyújtott át dr. Sunyovszki
Károlynak. A kép az 1530-ban épült
plochingeni régi városházát, vala
mint az 1328-ban épített Otília-kápolnát ábrázolja.
Viszonzásul Oroszlány város cí
merét adta Eugen Becknek dr.
Sunyovszki károly.
Az aláírás és ajándékozás után
szót kért Vágsellye alpolgármestere
is. Oroszlány szlovák testvérvárosá

nak vezetése nevében nyilvánította
ki: számukra is fontos ez a találko
zó.
Az ünnepség végén Oroszlány
polgármestere köszönetét fejezte
Dieter Greinernek, a plochingeni
Pózán kórus vezetőjének, Michael
Pangertnek és Sztruhár Andrásnak.
Ők igazán sokat tettek a magyar-né
met kapcsolatért - mondta.
A látogatás hivatalos része a
plochingeni Fúvószenekar,
az
oroszlányi Bakfark Bálint Művésze
ti Iskola, majd Vágsellye zenés be
mutatkozásával ért véget.
A vendégek délután megtekin
tették a Lengyel József Gimnázium
és Szakközépiskolát és az evangéli
kus templomot.
Este hat órától a plochingeni
Evangélikus Gyülekezet Fúvósze
nekara és az proszlányi Evangélikus
Gyülekezet Énekkara adott koncer
tet a Művelődési Központban, ahol
Sztruhár András köszöntötte a meg
jelenteket: - „A zene szeretetén túl
kórusainkat összeköti a Jézus Krisz
tusba vetett hit. Minden találkozó
egy olyan alkalom, ahol a közösségi
kapcsolatokat tovább lehet építeni.
Ünnep ez a nap, mert gyönyörköd
hetünk a zenekar nagyszerű játéká
ban, s ünnep azért is, mert a
plochingeni fúvószenekar és az
oroszlányi énekkar két zeneszám
ban együtt is felléphet. 18 éve is
mertük meg egymást, most
ünnepeljük nagykorúságunkat. Kí
vánom, hogy ez a barátság minél
több szálon erősödjön tovább!”

O roszlán y h ivatalos
k ü lföld i kap csolatai
Folytatás az 1. oldalról

A két város elsősorban a zeneművé
szet terén találta meg a közös han
got: ifjúsági és felnőtt, illetve
egyházi ének- és zenekarok közös
hangversenyei jelentettek és jelente
nek élményt a zenerajongóknak.
Aszlovákiai Vágsellyével 1993ban vette fel hivatalosan a kapcsola
tot Oroszlány. A két város földrajzi
közelsége szoros kapcsolat kialaku
lását eredményezte, gyakoriak a hi
vatalos, elsősorban közigazgatási
tapasztalatcserére irányuló találko
zók, illetve a különböző szintű okta
tási és közművelődési intézmé
nyeket is az átlagosnál szorosabb
szálak kötik össze. Különös jelentő
séget ad ennek a testvérvárosi kap
csolatnak az, hogy Oroszlány ko
rábban szlovákok lakta település
volt, és napjainkban is sokan beszé
lik a szlovák nyelvet. A kapcsolat
nak is köszönhetően egyre gyak
rabban elevenednek meg a régmúlt
emlékei, és a fiatalok is egyre in
kább részt vesznek a hagyományápolásban. Érdekes színfolt a két vá
ros fiataljainak évente megrendezett
sporttalálkozója, amelyre egy har
madik város, Tele - Vágsellye cseh
testvérvárosa -, is elküldi ifjú tehet
ségeit. Ugyancsak a földrajzi közel
ségnek köszönhető, hogy a gaz
dasági kapcsolatok is egyre jelen
tősebbek, és talán éppen ez az a terü
let, ahol további nagy lehetőségek
várnak még kiaknázásra.
Két németországi városhoz is
egyre szorosabb szálak fűzik Orosz
lányt. Altrip képviselő-testülete
1996-ban ajánlotta fel a kapcsolat

Százezrekkel közelebb a saját lakáshoz
O roszlányban 7800 lakást tarta
nak nyilván. A lakosok szám a
kb. 21.000. Ez azt jelenti, hogy
kevesebb, m int három főre ju t
egy lakás, tehát elsősorban pénz
kérdése, hogy valaki tud-e vásá
rolni vagy sem. S éppen az anya
giak m iatt nehéz elkezdeni a
szülőktől független életet. Első
sorban a fiatalokra gondolva, az
önkorm ányzat 1991-ben létre
hozta az Első Saját Lakásért
A lapítványt, m elynek tám ogatá
sával elérhetővé vált „A z én há
zam - az én váram ” szólás
m egism erése a gyakorlatban is.
K orábban csak azok a kérel
m ezők szám íthattak sikerre az
A lapítványnál, akik nem töltöt
ték be 35. életévüket. 1999. ja 
nuár 1-je óta ez a feltétel m ár
nem él, akár 60 évesek is kérhet
nek anyagi segítséget. Ezért vál
tozott a név is, m ár nem szerepel
benne az „E lső” szó, m aradt: Sa
já t L akásért A lapítvány.
Lényeges változás az is, hogy
m ár nem csak a lakásvásárlást,
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hanem az építést és a cserét is
A z idén ősszel benyújtott tá
m ogatási igényeknek eleget tett
támogatja az Alapítvány.
A kuratórium az új rendszer
ben m ásodízben juttato tt pénzt
az igénylőknek.
Idén tavasszal 23 kérelm ező
közt osztottak szét 8,5 m illió fo
rintot, a legutóbbi elbírálás so
rán
pedig
27-en kaptak,

összesen 9,1 millió forintot.
Ö ten nem feleltek m eg az alapít
ványi feltételeknek.
Nyitrai Károlyné, a Saját La
kásért O roszlányban A lapítvány
kuratórium ának titkára elm ond
ta: első lakásépítésre 2 fő, lakásvásárlásra 18 fő, m inőségi
cserére 5 fő kapott tám ogatást.
K etten voltak, akik önkorm ány
zati lakású bérleti jogukról
m ondtak le, s kezdtek építkezés
be, illetve vásároltak.
A legm agasabb igényelhető
összeg 400 ezer forint, m elyet
kam atm entesen, illetve kedvez
m ényes kam atozással ítélhet
m eg a kuratórium . A tám ogatás
visszafizetésére egységesen 10
év áll rendelkezésre.

a kuratórium , tehát a kérelm e
zők m egkapták a kívánt össze
get.
A z A lapitványtól tám ogatást
igényelni legközelebb fél év

felvétel lehetőségét, amely kedvező
fogadtatásra talált az oroszlányi vá
rosvezetők körében. így a két város
már hivatalos formában ápolja a ko
rábban is jónak mondható, elsősor
ban a sport terén kibontakozó kap
csolatait.
Másik német partnervárosunk
Plochingen. A finnországihoz ha
sonlóan kisebb baráti társaság, illet
ve közösség volt a kezdeményezője
a kapcsolat elmélyítésének. Az
oroszlányi zenei életben mindig is
jelentős szerepet betöltő Evangéli
kus Ének- és Zenekar tagjai révén
szövődtek a barátságok, de mostan
ra egyre több olyan esemény zajlik a
két városban, amely kölcsönösen
felkelti az érdeklődést egymás élete
és kultúrája iránt.
A plochingeni önkormányzat ne
vében Eugen Beck polgármester
többször is kifejtette, hogy szeret
nék, ha hivatalos kapcsolatfelvételre
kerülhetne sor a két város között,
így Plochingen és Oroszlány pol
gármestere tavaly nyáron 5 évre
szóló együttműködési szerződést írt
alá Németországban.
A kapcsolat megerősítése volt a
célja annak a felkérésnek is, hogy
Oroszlány képviselje Magyarorszá
got a tavaly nyílt nemzetközi kerté
szeti kiállításon, melynek keretében
1998. július 18-án Magyar Napot
rendeztek, kizárólag oroszlányi mű
vészegyüttesek közreműködésével.
A Magyar Napon született az a meg
állapodás is, hogy idén Oroszlány
ban is aláírják az együttműködési
megállapodást. A szerződés ratifi
kálására november 3-án ünnepélyes
testületi ülésen került sor.
m úlva lehet, de lehetőség van
arra is, hogy a kérelm ezők idő
közben pénzintézeti hitelt ve
gyenek fel, s azt - am ennyiben a
feltételeknek m egfelelnek -, a
legközelebbi elbíráláskor a ku
ratórium a pénzintézet szám lá
já n kiegyenlíti, legfeljebb 400
ezer forintig.

Sikeres rendőrlány
N ői egyenjogúság ide vagy
oda, m ég m indig nem m egszo
kott dolog, ha a gyengébbik
nem képviselője úgy d ö n t
rendőr lesz belőle. A kék
egyenruhás lányokra m ég m in
dig előbb felfigyelünk, m int
férfi társaikra. Pláne akkor, ha
a rend hölgy őre csak 1,60 m a
gas, ném etjuhásszal sétál, sőt,
a négylábút versenyekre is vi
szi. Bakonyi Katalin tatai la
kos, de az O roszlányi Rendőrkapitányságon szolgál őrm es
terként.
A rendőrség egyik járő rk u 
tyájával, C ézárral három éve
foglalkozik. O tanította, képez
te a feladatok végrehajtására.
S zabadnapján is több órát tré
ningezik a kutyával. A gondos
kodást C ézár m eghálálja a
versenyeken is. Szám os első
helyet szerzett m ár gazdájának
m egyei és országos bajnoksá
gokon, s 1998. szeptem beré
ben m iniszteri elism erésben is
részesült.
Bakonyi K atalin legutóbb
D unakeszin vett részt az orszá

lott. Fegyelm ező- és őrző-védő
gyakorlatok, valam int nyom 
követés szerepelt a feladatok
között. A versenyen a rendőr
lány helytállt, első helyezést
ért el, s csapatban is a legjobbat
teljesítették.
H asonlóan jó l szerepelt az

ausztriai

„ Nincsen olyan puszta Ínség
Hogy magának benne
a halandó egy tenyérnyi
Zöld virányi ne lelne;
És ha ezt a szél behordta
Sivatag fövénnyel:
Megsiratja... de tovább megy
Örökös reménnyel.
(Arany János: Enyhülés)

“N em m ú ln ak el ők,
k ik szívü n k b en éln ek ”

világbajnokságon

is, m elyet őrző-védő kutyák
nak rendeztek. Ö sszesítésben
ugyan nem sikerült dobogós
helyet elérnie, de m agyarok
közül a m ásodik legjobbként
szerepelt. A m agyar résztvevő
ket töm örítő csapatversenyben
pedig 17.-ek lettek. A verseny
szintén három részből állt,
csakúgy, m int Németország
ban, ahol az ausztriai után né
hány héttel rendeztek szintén
világbajnokságot, ném etjuhász
kutyák részére. Itt 63.-ként
végzett.
Éppen csak lecsúszott vi
szont a dobogóról m ásik né
m etjuhász kutyájával, m ellyel
fél éve foglalkozik. A z orszá

A V árosi T em etőben vasárnap
kilencedik alkalom m al tartottak
ökum enikus istentisztelettel egy
bekötött H alottak napi m egem lé
kezést. A hagyom ányoknak m eg
felelően a katolikus ( Kutschi
András), az evangélikus ( Molnár
József) és a reform átus (Szemed
Ferenc) lelkész szólt az em lékezőkhöz, s alkalm i beszédet m on
dott Molnár Ferenc.
A szónok az élet és halál tör
vényszerű körforgásáról, az el
m úlás és az ezzel já ró gyász
fájdalm áról beszélt.

gos nyomkövető bajnoksá
gon, - am it szintén rendőr

D U V IS Z -K on gresszu s

gos határőr-járőr bajnoksá nyom ozó kutyák részére ren
gon. A verseny három napon deznek minden évben -, negye
át, reggel héttől este hétig zaj

dik helyezést ért el.

Roma rímek

S zavalóversen y cigán yok n ak
Kizárólag cigányok vehettek részt azon a versenyen, melyet
az oroszlányi 5. Sz. Általános Iskola rendezett péntek dél
után. A gyerekek versmondásban mérték össze tehetségüket,
efajta versenyben másodszor.
A városi szavalóverseny m eg
hirdetése úgy hangzott, hogy
jelentkezhet bárki, aki cigány
nak vallja m agát. A vendéglátó
intézm ény, valam int az A rany
János és a Jó z sef A ttila Á ltalá
nos Iskola tanulói közül össze
sen 32-en neveztek.
Iván Lászlóné, az 5. Sz. Is
kola igazgatónője elm ondta, a
verseny célja, hogy a cigánygyerekek is színpadra léphes
senek, alkalm uk legyen bebi
zonyítani önm aguk és társaik
előtt is, hogy ugyanúgy je le s
kedhetnek egy-egy területen,
(adott esetben a versm ondás
ban), m int a nem cigányok.
S hogy valóban sikerült-e
m egérteni és elsajátítani a vá
lasztott verset, ezt öttagú zsűri
bírálta el. így a legjobbak kivá
lasztásában döntő szava volt
dr. Farkas G abriellának, a M a

gyarországi C igányokért Közalapítvány K uratórium a elnö
kének, Földi Józsefné nyugal
m azott
m agyartanám őnek,
M ártonná
Szabó
Terézia
könyvtárosnak, valam int a C i
gány K isebbségi Ö nkorm ány
zat részéről Boros G yulának és
Bordás Józsefnek.
A z alsó tagozatosok között
első helyezést ért el Burai Ve
ronika (5. Sz. Á ltalános Isko
la), különdíjat kapott Sztankó
Judit (A rany János Á ltalános
Iskola) és Csikós József (Arany
János Á ltalános Iskola). A fel
sősök közül Káka István (5. Sz.
Á ltalános Iskola) érdem elte ki
leginkább a zsűri elism erését.
K ülöndíjat kapott Babai Bea
(5. Sz. Á ltalános Iskola), aki
egy saját m aga által írt m esét
adott elő.
L .Á .

Templomi hangverseny
Énekkari hangversenyt rendeznek az oroszlányi evangélikus
templomban november 6-án 18 órakor Közreműködik: az
Aalem Evangélikus Gyülekezeti Énekkar (Németország)

- M indannyiunknak vannak
elhunyt szeretteink, akikre H alot
tak N apja közeledtével, október
végén talán m ég a szokásosnál is
többet gondolunk. Ilyenkor még
nagyobb gonddal tesszük rendbe
a sírokat. A gyertyaláng jelzi,
hogy akik velünk voltak, velünk
is vannak és m aradnak. Nem
m úlnak el ők, kik szívünkben él
nek. S nekünk, akiknek m egada
tott, hogy tovább éljük földi
életünket, a legnehezebb helyze
tekben is tovább kell tenni dol
gunkat, s úgy élni, hogy m ások is
érezhessék: fontosak vagyunk,
voltunk.

A V illam osenergia-ipari D olgo- az utóbbi 4 év eredm ényeiről, és
zók Szakszervezeti Szövetsége jav aslato t tesz a kb. 250 fő kül(az energiaszektoron belül kb. döttnek a következő 4 év szak20.000 fős szakszervezeti tagság szervezeti program jának elfogam egbízásából) novem ber 10-11- dására.
12-én tartja IV. K ongresszusát A V értesi Erőm ű Rt., m int háziT atabányán, a N épházban. A gazda biztosítja a K ongresszus
V D SZ SZ vezetősége beszám ol zökkenőm entes lebonyolítását.

TÁJÉKOZTATÓ
A z O ro szlányi B ányász K lub K özalap ítv án y (2840 O ro sz
lány, T áncsics M. út 1. adószám : 19149196-2-11) a tám o g a
tóktól kap o tt szem élyi jö v e d e le m a d ó 1% -át az alábbi
feladatokra fordította:
1998- ban, 198.053.-: ren d e zv é n y ek szervezése, szám ítógép
vásárlása
19 9 9 - ben, 107. 473.-: ren d e zv é n y ek szervezése, form aruha,
eg yenruha pótlása.
K ö szö n et az ado m án y o zó k n ak és az eg y ü ttm űködő p artn e
reknek.
T isztelettel várju k in tézm én y ü n k b e és fo g ad ju k segítő tá m o 
gatásaikat, adom ányaikat.
\

Bányász Klub A lapítvány kuratóriuma /

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
a '98. évi SZJA 1%-át (328.482,- Ft-ot),
valamint a '99. évi SZJA 1%-át (367.429,- Ft-ot)
az Oroszlányi Bányász Szolidaritási
és Kegyeleti Alapítvány részére felajánlották.
Az összegeket segélyezésre használtuk
és használjuk fel.

OfíSZKAkuratóriuma
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■OL Y A M A T O S A K C IÓ A V A R O S L E G N A G Y O B B
SZA K B O LTJÁ B A N !

2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők
I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft Helyett 1.990 Ft/m2
HITELVASAKLASI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.:9Ü0-1730 Szó.: 9 00. 1 3 00
Oroszlány, Fiirst S. u. 13. @ 361-122/10-92

EGESZ EVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!
Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

JÁTÉKOK NAGY ÉS EGYRE
NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!
FILMKIDOLGOZÁS, AHOL A MINŐSÉG SZÁMÍT!

EM Kodak

Színes filmkidolgozás 1 nap |
alatt + Kodak ajándékfilm.

A MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja egy illetve több színben
-üzleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.
Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep

A M ONTÁZS
A U T Ó S -M O T O R O S
IS K O L A
E G É SZ É V B E N V Á R JA A
G É P JÁ R M Ű -V E Z E T É S T
M EGTANULNI VÁGYÓ
H A L L G A T Ó IT !

H363-600

Oroszlányban
már
tízezren
olvashatják!
Városunkban ez a lap
jut el a legtöbb
háztartásba!

Hirdetése biztosan
célba talál, ha a
KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:

T O R O M
T A X I

@361-700
K R Ó N IK Á S

A

Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft

Folyamatos megjelenés
esetén további
kedvezmények!

fQ í& é & í
November:
Ő szutó,

Szent András hava
OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
@ Fax:366-524
H O roszlán y, Petőfi S. u. 20.
presskrt@oroszlanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
E 06-30-9-020-189
Nyomda:
M ONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kft.
ISS N i m - N f i D S

(A z á r a k az á f á t n e m t a r t a l m a z z á k ! )
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K onferencia

K is t é r s é g i ö s s z e f o g á s a c é l
http://www.oroszIanyi-kronikas.hu

„A közösség minden egyes tagjának - legyen férfi vagy nő, ifjú
vagy öreg - egész életében szüntelenül minden erejével arra kell
törekednie, hogy derék emberré váljék, megszerezze az emberhez
méltó lelki kiválóságot és erényt... ” - e Platón-gondolat állt ab

ban az üdvözlő levélben, melyet Lázár Mózes, a megyei közgyű
lés elnöke küldött a regionális települési- és közösségfejlesztési
konferenciára.

A párbeszéd napja

M S Z P - s t a lá lk o z ó

A konferencia helyszíne a M ű

Úgy gondolom, polgárnak

Az ország költségvetéséről is szó volt a „szegfűk párbeszédén”, velődési K özpont kam araterm e lenni magatartás. Szellem és er
vagyis azon a találkozón, ahol az MSZP képviseletében Keleti volt, szerdán délelőtt. A konfe kölcs.
renciát a K E M -i K özösségfej
A civil öntudat megerősödé
György várta az oroszlányiak kérdéseit.

lesztők E gyesülete, a K özösségM ásodik alkalom m al hirdette nem szükséges ez a fajta tám o fejlesztők E gyesülete és a M ajki
N épfőiskolái T ársaság szervez
m eg a párbeszéd napját az gatás.
- A m íg a családi pótlék alanyi te. A rendezvényre m eghívást
M SZP helyi szervezete O rosz
lányban. A lehetőség, hogy K e jogon jár, addig nem lesz lehető kaptak civil szervezetek, a térsé
leti G yörgy országgyűlési kép ség az összeg érdem beni em elé gi és regionális szervezetek kép
viselőnek tegyenek fel kérdése sére sem, így az igazán rászo viselői Fejér-, K om árom -Eszket, 21 em bert vonzott. A no rulókon nem lehet kellőképpen tergom - és V eszprém -m egyévem ber 5-i eszm ecsere fő té segíteni - hangsúlyozta K eleti ből. A konferencia alaptém ája
m ája a jö v ő évi országos költ G yörgy, m ajd hozzátette: fon volt a kistérségi fejlesztési prog
ségvetés, és ezen belül a csalá tosnak tartja, hogy ezt a véle ram ok kialakítása és m egvalósí
m ényt
a
lakosság
minél tása a civil szervezetek közre
dok tám ogatási rendszere volt.
szélesebb
rétege
m
egism
erje.
Az m űködésével.
K eleti G yörgy állásfoglalása
A köszöntőt az eredeti prog
szerint a családi pótlékot rászo egyik hozzászóló, Bús Mihály
ram
szerint L ázár M ózes m ondta
viszont éppen azt nehezm ényez
rultsági alapon kellene adni.
- H iszen nem egy olyan család te, hogy az M SZP képviselői a volna el, de az országgyűlési
van, - m ondta - ahol a keresők tájékoztatás érdekében nem képviselő - a parlam ent költségjövedelem szintje olyan m agas, használják ki eléggé a nyilvá vetési vitája m iatt - nem tudott
jelen lenni a rendezvényen. Sze
hogy a gyerm ekek neveléséhez nosság adta lehetőségeket.
m élyes részvétel helyett üdvözlő
Folytatás a 2. oldalon szavait Benkő Ferenc tolm ácsol
ta:
- „Ha komolyan végiggon

doljuk a civil szei-vezetek szere
pét és lehetőségét a helyi társa
dalmi igények megfogalmazásá
ban, akkor véleményem szerint
legelőször is tisztázni és tudato
sítani
kell a kistérségek, telepü
A Magyar Villamos Művek tottak be, de a területi döntő után
lések lakóival, hogy mit jelent
Rt. Országos Diákpályázatán a G yőrben rendezett kiállításon civilnek, ha úgy> tetszik polgár
sikeresen szerepelt három sikerrel szerepeltek.
nak lenni.

„Energiafelhasználásból”
jeles

oroszlányi diák. A pályázat té
m ája volt: „M ozgásban az ener
gia” . A z általános iskolások
részére hirdetett pályázatra az
ország bárm ely alapfokú intéz
m ényéből nevezhettek diákok,
rajzzal, fényképpel, stb. A lé
nyeg az volt, hogy a beküldött
m unka az energia felhasználásá
val kapcsolatos legyen.
A Ságvári Endre Á ltalános
Iskolából heten neveztek a ver
senyre. K özülük négyen csapat
m unkát produkáltak, m ellyel az
országos döntőbe ugyan nem ju -

T ovábbjutott az országos ver
senyen egy testvérpár: Mészáros
Ibolya és Attila, akik a területi
döntőn m ásodik helyezést értek
el, s 20.000 forint értékű vásár
lási utalványt kaptak. H arm adik
lett, s ezzel szintén továbbjutó
Miilei Veronika, kinek ju talm a
15.000 forintos vásárlási utal
vány.
(A pályázatok országos dön
tőjének eredm ényéről a későb
biekben tájékoztatjuk olvasó
inkat.)

se, fejlődése nélkül Magyaror
szág felemelkedése elképzel
hetetlen... Az ország szocialista
évtizedei után 1990-ben a nem
zet fé l évszázados álma vált va
lóra. Az ország ismét a demok
ratikus átalakulás útjára lé
pett... A polgári demokrácia ci
vil társadalmi ereje a szabad és
felelős emberek közösség-, gaz
daság-, és kultúrateremtő kezde
ményezéseiben van... Bátran,
következetesen és méltósággal
képviseljük egyéni, közösségi ér
dekeinket, értékeinket, és sohase
feledkezzünk meg mások érzé
kenységéről. A nemzet iránti el
kötelezettségünk azt is meg
kívánja, hogy kulturális vagy kö
zösségi érdekérvényesítésünk
ben ne hagyjuk magukra a
határainkon kívül élő magyar
kisebbségeket, és erősítsük a kö
zös haza tudatát nemzetisége
inkben. A magyar felemelke
désért felelősséget érző egyé
neknek, közösségeknek, egyesü
leteknek és más társadalmi
szervezeteknek e célok érdeké
ben keresniük kell a helyi, regio
nális és országos szintű együtt
működés lehetőségeit... ”
Folytatás a 2. oldalon

K ongresszus

M é r le g e n n é g y é v m u n k á ja
A V illam osenergia-ipari D olgo kájába, m ajd a színház kam ara
zók Szakszervezeti Szövetsége term ében kötetlen beszélgetésre
novem ber 11-én tartotta IV. nyilt lehetőség a Vért problé
K ongresszusát T atabányán, a máinak megismerése érdeké
N épházban. Takács K ároly, a ben.
V értesi Erőm ű Rt. vezérigazga A rendezvényről jö v ő heti lap
tójának köszöntője után a részt szám unkban tudósítunk.
vevők betekintést nyertek a
V D SZ SZ elm últ négyévi mun-

M ásolás a M O N T Á Z S P R E SS K ft. n yom d ájáb an m ár 5,- Ft-tól!
A /4 -e s m á so lá s: 8,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 5 ,- F t
A /3 -a s m á so lá s: 12,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 9,- Ft.
^ 3 6 6 -5 2 4
Az á rait az ÁFA-l tartalm azzák és tg y eredéti/masoIat/pélifáiivFa vonatkoznak.

K onferencia

A párbeszéd napja

K is t é r s é g i ö s s z e f o g á s a c é l

M S Z P - s t a lá lk o z ó
Folytatás az 1. oldalról

A felvetésre K eleti György
élesen reagált. M int m ondta,
nem elég az ő akaratuk-vélem ényük kinyilvánítására addig,
am íg „a televízióba olyan elnö
köket és elnökhelyetteseket kül
denek, akik a korm ány nótáját
fújják” . Ezen kívül - vélem énye
szerint - a rádióban is lehetősé
get kellene adni arra, hogy O r
bán V iktorhoz hasonlóan m in
den héten elm ondhassa vélem é
nyét az ellenzék valam ely képvi
selője is.
A korm ány m édiapolitikájá
ról alkotott vélem ények kicseré
lésén túl a több m int két órás
rendezvényen szóba került az
infláció és a nyugdíj is.
K eleti György szerint a kor
m ány alábecsüli az inflációt, m i

kor 6-7% -ot em leget. G azdasági
elem zők 8-10% -kal szám olnak m ondta. Ezért is szeretné, ha m i
nél többen tudnák, hogy az
M SZP lényegesnek tartja, hogy
m egvalósuljon
a
nyugdíjak
2-3% -os reálnövekedése. Ezen
kívül fontos az önkorm ányza
tok, a m ezőgazdaság, az egész
ségügy és a szociális területek
tám ogatása - m agyarázta.
A rendezvény további részé
ben a résztvevők hangot adtak
vélem ényüknek a rendőrség je 
lenlegi helyzetével kapcsolat
ban, szóba kerültek az olaj
ügyek, m egvitatták O rbán V ik
tor és Torgyán Jó z sef m unkakapcsolatát, beszédtém a volt az
1956-os forradalom is, valam int
a tavaly októberi választás „hát
tere” .

Független kisgazdák egy éve

Folytatás az 1. oldalról

Lázár M ózes írott gondolatai
hoz kapcsolódott dr. Vereség
Ilona előadása. A Civil K ollégi
um képzési igazgatónője el
mondta: szerinte m ostanra értek
m eg a feltételek a közösségfej
lesztéshez, s bízik abban, hogy a
jövőben m ind többen választják
m ajd kereső foglalkozásként ezt
a tevékenységet.
Fontos ez azért, - m ondta
m ert bárm ilyen fejlesztésről le
gyen is szó egy településen, ah
hoz szinte elengedhetetlen a
lakosság aktív bevonása. E zért
lényeges a lakosság cselekvőké
pességének erősítése, érdeklő
désének felkeltése szűkebb ha
zája iránt, s annak az érzésnek a
kialakítása, hogy éljenek a de
m okrácia adta lehetőségekkel.
Az előadónő az önszervező
dés kapcsán szólt arról a válto
zásról is, m ely 1989 óta vég
bem ent a m agyar társadalom 

ban. A z elm últ években hatvan
ezer civil szervezetet jegyeztek
be M agyarországon. U gyanak
kor m ég m indig jellem ző - fő
ként a vidékre -, hogy az új hely
zetben nem tanulták m eg ki
használni a lehetőségeket az em 
berek. Ahhoz, hogy ez m ásként
legyen, több dolognak kell telje
sülnie. Fontos a tájékozottság, a
hírek iránti igény, a tehetetlen
ség
érzésének
csökkentése,
igény az autonóm iára és a cse
lekvésre. S lényeges, hogy eze
ket az igényeket kielégítse, az
önszerveződéssel
kapcsolatos
feladatokat összehangolja a kor
m ányzati-, a civil- és az üzleti
szektor - m ondta.
A bevezető előadás után a
konferencián m egjelent telepü
lési és civil szervezeti képvise
lők rövid bem utatkozó tájékoz
tatója, tapasztalataik ism ertetése
következett, m ajd a résztvevők
m egalakították a K özösségfej
lesztők R egionális Egyesületét.

Balogh György, az FKgP oroszlányi szervezetének elnöke, telepü

lési képviselő mérleget készített a választások óta eltelt egy évről.
J á té k a szá m o k k a l
Az elnök szerint tevékenységük a város alapvető problémáinak
megoldására irányul. A legfontosabb feladat a város likviditási
gondjainak megoldása, illetve megtalálni Oroszlány fejlődési irá N egyedik alkalom m al rendezett Márton - Nagy Róbert - Cser
nyait, figyelembe véve a kisgazdapárt kormányzati szerepéből m atem atika versenyt a Ságvári mák Dávid, Mészáros Lilla E ndre Á ltalános Iskola városi és Slezák Adél - Bákány Kitti
adódó lehetőségeit, elősegíteni a szükséges szerkezetváltást.
- M indezt egy ideje a polgárm es
ter tanácsosaként is teszem m ondta Balogh képviselő. öröm szám om ra, hogy erre hiva
talos m egbízásom is van. T er
m észetesen m egbízási szerződés
nélkül is tettem a dolgom a város
érdekében, de az az igazság,
hogy így hivatalossá téve m ég
inkább késztetést érzek arra,
hogy egyre többet tegyek.
- Első m egbízásom at a vá
rosban dr. Sunyovszki Károlytól
1998. októberében kaptam . F el
adatom az volt, hogy a hulladéklerakó építéséhez a korábban
m egítélt környezetvédelm i tá
m ogatást, a m integy 240 m illió
forintot m egszerezzem . E zt m ég
az 1999-es költségvetés elfoga
dása előtt sikerült realizálni, így
a depónia m egépülhetett, és am i
a legfontosabb, hogy a város lik
viditási gondjai m egoldódtak.
- A V ért helyzete, jö v ő je
m eghatározó O roszlány s a tér
ség életében. Ezért fontosnak
tartottuk, hogy ezen a területen
is segítő lépéseket tegyünk a
Fidesz-M PP-vel együtt. O któ
ber 1-jén, m ialatt a Hotel Inter
continentalban kanadai cégek
tulajdonosai bejelentették, hogy
zöldm ezős beruházásba kezde
nek O roszlányban, addig én Ta
kács Károllyal, a V értesi Erőm ű
Rt. vezérigazgatójával a K ör
nyezetvédelm i M inisztérium ban
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jártam . O tt dr. Pepó Pál m inisz
ter úr fogadott bennünket, aki
m egism erve a V ért környezetvé
delm i pályázatának lényegét, ki
fejtette, hogy am ennyiben a
korm ány elé kerül az erőm ű
retrofit beruházása, - az m inden
képpen szám íthat a K örnyezetvédelm i M inisztérium tám oga
tására.
- A párt részéről, a korm ány
zati szerepkörből adódóan, első
sorban tájékoztatást és infor
m ációs segítséget adhatunk a vá
ros képviselő-testületének. N o
vem ber 22-én a Polgárm esteri
H ivatalban fogadjuk dr. Boros
Imre tárca nélküli m inisztert, aki
a területfejlesztési pályázati le
hetőségekről ad tájékoztatást.
Ú gy vélem , ez rendkívül fontos,
hiszen jó , ha előre tudjuk, mi az,
am ire sikeresen pályázhat az ön
korm ányzat.
- Év végére városunkba vár
ju k dr. Torgyán József m ezőgazdasági és vidékfejlesztési
m inisztert. A m iniszter elsősor
ban a vidékfejlesztéshez kap
csolódó pályázati lehetőségek
ről ad tájékoztatást a képvise
lő-testületnek, és program jában
szerepel m árkushegyi bányalá
togatás is. M indezek, azt hiszem
bizonyítják, hogy a kisgazdapárt
a város érdekében cselekszik.

városkörnyéki általános iskolák
szám ára. Á felhívásra 138 felsős
és 60 alsós (3. 4. osztály) gyer
m ek jelentkezett. A résztvevők
között voltak O roszlány általá
nos iskolái és a Lengyel Jó z sef
G im názium ,
valam int
Dad,
K öm lőd, Szákszend diákjai, s a
vágsellyei (Szlovákia) iskolá
sok. A z évfolyam onként külön
böző szintű, írásbeli, já ték o s
logikai feladatsorokat három fős
csapatokban oldották m eg a ta
nulók. A legjobban teljesítettek,
s így a tornaterem ben felállított
dobogó legfelső fokára állhat
ták:
3. osztály: (holtversenyben
két „Ságváris” csapat) Szemán

5. osztály: (holtversenyben
két „S ágváris” csapat) Beck Ró

bert - Ködre Máté - Mészáros
Attila, Lendeczki Kinga
Baricza Miklós - Végvári Adám
6. osztály: (holtverseny) Kis
Gergely - Somogyi Mónika - Pi
roska Barbara (Jó zsef A. Ált.
Isk.), Gyuga Judit - Simon Kinga
- Nagy Szabina (Ságvári E. Ált.
Isk.)
7. osztály: Horváth Éva - Ju

hász József Adám - Slezák Ba
lázs (Ságvári E. Ált. Isk.)
8.

osztály:

(holtverseny)

Mayer Edit - Molnár Attila Vicsai János (Lengyel J. Gimn.),
Sághy György - Kürthy Anita Marovics Erzsébet (V ágsellyei

Péter - Nagy Kata - Scháffer M agyar Tannyelvű A lapiskola)
Krisztina, A hős Loránd - Ködre
A z 1-3. helyezetteknek a ju 
Réka - Juhász Gábor
talm akat dr. Sunyovszki Károly
4. osztály: (holtversenyben polgárm ester adta át.
két „Ságváris” csapat) Geszler

10 év együtt

A Bányász N épdalkor a napok
ban ünnepelte fennállásának 10.
évfordulóját. A z 1989. őszén
alakult dalkör tagjai rendszere
sen találkoznak, s vállalnak sze
replést szám os m egyei és
országos településen. A Bányász
K lub A lapítvány tám ogatásával,
H.R.L. jelen leg 18 fővel m űködő cso

port 1993-ban M űvészeti N í
vó-díjat kapott, idén október
23-án pedig az O rszágos N épze
nei M inősítőn arany fokozatot
kaptak.
A N épdalkor egy évtizedes
m últjáról egy hét m úlva olvas
hatnak.

FELHÍVÁS!

D a lla m o k s z á r n y á n
A ném etországi Aalenből
érkeztek vendégek O roszlány
b a csütörtök este. A két város
evangélikus
gyülekezetének
énekkara szervezett találkozót.
Pénteken az ászári pincegazda
ságot és az esztergom i bazili
kát tekintették m eg, szom baton
délelőtt az úti cél Zsám bék,
majd Csákvár, G ánt és V értes
kozm a volt. Este hangversenyt
rendeztek az oroszlányi evan
gélikus tem plom ban.
Az
A aleni
Evangélikus
G yülekezet Énekkara hat órá
tól m utatkozott be a helyi kö
zönségnek.
Az
oroszlányi
E vangélikus G yülekezet m eg

hívására érkezett vendégek
m integy m ásfél órás koncertet
adtak. R epertoárjukban szere
pelt többek között Schütz- m o
tetta, M ozart, gordonkajáték
orgonakísérettel. A novem ber
6-i volt az aaleniek harm adik
oroszlányi szereplése. A kap
csolat kezdete több évre nyúlik
vissza. Az oroszlányiak T ata
bánya testvérvárosának képvi
selőiként találkoztak először a
ném etekkel. A zóta a helyi
evangélikusok három szor já r 
tak m ár A alenban, legközeleb
bi utazásukat két év m úlva
tervezik.

A korábbi észrevételeket figyelem be véve elké
szült a távhőszolgáltatásról, valam int a távhő
szolgáltatási díjak m egállapításáról és a díjalkal
m azás feltételeiről szóló önkorm ányzati rende
lettervezet. Ez a napirendi pont a képviselőtestület novem ber 23-i ülésén szerepel majd.
A ddig a tervezet m egtekinthető a Polgárm esteri
H ivatalban (földszint, inform áció).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A z O roszlányi Polgárm esteri H ivatal versenytárgyalás útján

értékesíti
az alábbi oroszlányi üzlethelyiségeket:

1. Dózsa György út 19. földszint 17 m2
induló vételár: 800.000,- Ft + ÁFA
2. Petőfi Sándor út 29-31. földszint 160 m2
induló vételár: 2.300.000,- Ft + ÁFA
Licitlépcső:
1. sz. ingatlan 50.000,- Ft
2. sz. ingatlan 100.000,- Ft

A versenytárgyaláson történő részvétel feltételei:

Csillagok, csillagok...
Csillaglegendákat feldolgozó Szlezákné Molnár Katalin, a
vezetője
rajzpályázatot hirdetett a Hal- G yerm ekkönyvtár
ley C sillagászati Egyesület. A adta át.
A zsűri két kategóriában ér
pályázó - bárm ilyen techniká
val - m egörökíthette valam ely, tékelt. A lsó tagozatosok közül
az északi égbolton található első díjat - planetárium i belé
csillagképhez, csillaghoz, égi pő, T O M I-ajándékcsom ag testhez kapcsolódó m ondát, kapott Mészáros Lilla (Ságvári
m esét, legendát. E hhez segítsé E. Alt. Isk.), m ásodik helyezett
gül irodalm at is ajánlott a C sil lett Gyuga Zsuzsanna (Ságvári
lagászati Egyesület titkára, E. Ált. Isk.), aki az alkotás és
versenyzés
élm ényén
túl
Forgács József.
A felhívás úgy szólt, hogy videokölcsönzési lehetőséggel
jelentkezhetnek O roszlány és a és könyvvel lett gazdagabb.
környező települések (V értes Felsősök közül Udvardi Ramó
som ló, Környe, V árgesztes, na (A rany J. Ált. Isk.) m unkája
C sászár, Bököd, K ecskéd) ál tetszett leginkább a zsűrinek,
talános iskolásai. A m egadott Cseri Attila (A rany J. Ált. Isk.)
időpontig, novem ber 3-ig több alkotását pedig m ásodik helye
m int hatvan pályam unka érke zéssel jutalm azták. K ülöndíjat
zett. A legjobbaícból kiállítás is kapott Nagy Mária (C sászár).
nyílt az M K K -ban.
Ezen kívül a zsűri nyolc ver
D íjkiosztásra e hét pénteken senyzőnek oklevéllel köszönte
került sor. Forgács Jó z sef kö m eg színvonalas munkáját.
szöntő szavai után a jutalm akat

Fiatal pedagógusok eskütétele lesz az M K K -ban novem 
ber 15-én, hétfőn, délután 3 órakor. A z esem ényről a K róni
kás következő szám ában olvashatnak.

• Legkésőbb novem ber 18-án 9.30 óráig a polgárm esteri hiva
tal pénztárába befizetett 100.000,- Ft bánatpénz, a nyertes által
befizetett bánatpénzt beszám ítjuk a vételárba, a többi résztvevő
azonnal visszakapja.
• A versenytárgyaláson ajánlatot tenni csak szem élyesen lehet, a
szem élyazonosságot szem élyi igazolvánnyal igazolva, vagy
m eghatalm azottként névre szóló, két tanú által is aláírt, írásbeli
m eghatalm azás bem utatásával.
• A nyertes pályázó a versenytárgyalást követően 8 napon belül
köteles adás vételi szerződést kötni, a teljes vételár egyidejű kifi
zetésével. H a a nyertes a 8 napon belüli szerződéskötési kötele
zettségének nem tesz eleget, helyébe a m ásodik legjobb ajánlatot
tévő lép.
A nyertes a legm agasabb vételárat m egajánló résztvevő.

A versenytárgyalás időpontja és helye:
1999. november 18. 10.00 óra,
a polgármesteri hivatal II. emeleti tárgyalóterme.
Az ingatlanok megtekinthetők:
1999. november 16-án 10.00 és 11.00 óra között.
További tájékoztatás szem élyesen a polgárm esteri hivatal 45. sz.
irodájában vagy telefonon a (34) 361-444/151 m elléken kérhető.

r

É r d e k v é d e le m a la k o s s á g é r t
Szeptem berben hírt adtunk arról,
hogy Tatabánya után O roszlánybán is m egalakult az “É rdekvédelem a lakosságért” civil szervezet. Elnöke, Iglói G yula kéri,
hogy akinek közérdeklődésre

szám ot tartó vélem énye, észrevétele vagy kérdése van bárm ely,
O roszlányt érintő tém áról, az je 
lezze Németh Józsefné titkárnál:

Ottó Rt., II. em. 32. szoba, tel.:
366-821.

Kiállítás nyílik a Művelődési Központban hétfőn délután öt
órakor. Barnáik Zoltán festőművész (a ceglédi Galéria ve
zetője) alkotásait Simon Zoltán képzőművész méltatja
majd. A festő műveit 25 önálló és több mint 50 közös kiállí
táson láthatta már a közönség. Képei megtalálhatók hazai
és külföldi magán-és közgyűjteményekben. Művészetét szá
mos díjjal ismerték el.
Az oroszlányi kiállítást az érdeklődők két héten át, novem
ber 30-áig tekinthetik meg, vasárnap kivételével minden
nap 10-12,14-18 óráig.
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o ro szlán y,

Y A M A T O S A K C IÓ A V A R O S L E G N A G Y O B B
SZA K B O LTJÁ B A N !

CENTER ÜZLETHÁZ

Oroszlány, Rákóczi u. 78.

O r o s z lá n y , R á k ó c z i u. 7 2,

Tel/fax:34-360-808, 34-361-444/185

T e l/ f a x : 3 4 - 5 6 0 - 2 8 0 , 5 6 0 - 2 8 1

E-mail:agmbt@mail.matav.hu
- k o m p le tt szám ítóg épek

FILMKIDOLGOZÁS, AHOL A MINŐSÉG SZÁMÍT!

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfílm.

Á MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja egy illetve több színben
-iizleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.

- papír, írószer, nyomtatvány
- PARKER tollak

Parker nyereményjáték*

3év g a ra n c iá v a l

- alkatrészek, kiegészítők,

- javítás, gépbővítés

- irodaszer
- számológépek, fénymásolás

- h álózattervezés, kivitelezés,

- bélyegzőkészítés

k a rb a n ta rtá s
- L A N I E R - A G F A fénym áso lógépek
értékesítése, szakszervíze lése

- PANNON GSM hivatalos viszonteladó
- M A T Á V n e t in te rn et
szolg á ltatás forgalm azása

- névkártyakészítés, CD-írás, fénymásolás
- vezetékes telefonok, telefonközpontok
- irodabútor

A MONTÁZS
AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA A
GÉPJÁRMŰ-VEZETÉST
MEGTANULNI VÁGYÓ
HALLGATÓIT!

®363-600
K om anap
Ism ét lesz K om anap, a Szociális Szolgálat családsegítő csoport
ja szervezésében. N ovem ber 17-én délután fél három tól az in
tézm ény Fürst S. úti épületében várják azokat, akik - előadás és
kötetlen beszélgetés keretében - szeretnék m egism erni a cigány
nép eredetét, kultúráját, hagyom ányait, szokásait.

A Civil Fórum
következő összejövetelét
november 18-án, 16 órától
tartja a Művelődési Központban

l

Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
S 366-524

KRÓNIKÁS
Oroszlányban
már
tízezren
olvashatják!
V á ro s u n k b a n e z a lap
ju t el a le g tö b b
h á z ta rtá sb a !

Hirdetése biztosan
célba talál, ha a
KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft

Folyamatos megjelenés
esetén további
kedvezmények!

)

g jn m e s
R A f-K O íi

November:
Őszutó,
Szent András hava
OROSZLÁNY!

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
M ONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
® Fax:366-524
H O roszlán y, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszIanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
® 06-30-9-020-189
Nyomda:
M ONTÁZS PRESS
N yomdai Szolgáltató Kft.
IS S N 141=1-4 80 5

(A z á r a k az á f á t n e m t a r t a l m a z z á k ! )
9771419
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JÁTÉKOK NAGY ÉS EGYRE
NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!

HITELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. ® 361-122/10-92

Irodatechnika

78, 8 3 6 3 -2 4 8

Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/ni2

Számítástechnika

f. u .

EGÉSZ ÉVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!

2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 ni széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők

'St.

Rá k ó c z i

480004

R e k o r d te r m e lé s M á r k u sh e g y e n
A márkushegyi bányászok rekordmennyiségű szenet jutattak a
felszínre múlt héten. Egynapi termelésük 11.100 tonna volt. Ez
a mennyiség az erőmű kétnapi tüzelőanyag szükséglete.
S hogy minek köszönhető e rekorderedmény, Havelda Tamás
bányászati igazgatótól kérdeztük.

A szakszervezetnek is fontos a Vért jövője

VDSZSZ-kongresszus
A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége múlt
héten tartotta IV. kongresszusát Tatabányán, a Jászai Mari Szín
ház, Népházban. A nagyszabású rendezvényen a 198 küldöttön kí
vül részt vettek külföldi szakszervezetek képviselői is.

- A bányában nem egyform ák a
területek, vannak nehezebben és
könnyebben m űvelhetőek. M ost
a m árkushegyiek olyan területen
dolgoznak, ahol akad nehézség
is. Például az egyik alsótelepi
fejtés ú.n. rátolásos vetőkön ke
resztül haladt, s ez a geológiai
körülm ény nehezítette a fejtést,
a term elést. T erm észetesen arra
törekszünk, hogy a versenypiaci
helyzetre való tekintettel, csak a
jo b b területeket “fogjuk m eg” .
H iszen csak akkor lesz a
m árkushegyi szén önköltsége
olyan, am iből versenyképes
áram állítható elő! E z persze
nem azt jelen ti - folytatta az
igazgató -, hogy az állandó re
kordra törekszünk. A felada
tunk, hogy az erőm űvet bizton
sággal és hosszú távon ellássuk
elegendő tüzelőanyaggal, ala
csony költségű term eléssel.
S M árkushegy erre képes is,
önállóan, saját erőből, saját dol
gozóival. M árkushegy m indig is
teljesítette azt a term elési és m i
nőségi elvárást, am it a bányával
szem ben tám asztottak - hangsú
lyozta.
A bányászati igazgató rem éli,
hogy ez 2014-ig így is lesz.

A rekordterm elés kapcsán
m egtudtuk azt is, hogy jó l halad
a kőhalm i beruházás, m ezőbőví
tés. Erről a telepről akkor is fej
teni fognak, ha történetesen
2004-ben m ár nem lenne szük
ség az erőm űben oroszlányi
szénre. U gyanis igen sok és jó
m inőségű szénre bukkantak, így
M árkushegy más térségeinél is
kedvezőbb önköltséggel szá
m olhatnak.
- K öztudott, hogy 2000-ben
bezárják a X X -as aknát, s azzal
egyidőben a lakossági szénérté
kesítést is m egszüntetik. M a m ár
sokkal kevesebben vásárolnak
szenet, nagyobb a kínálat, m int a
kereslet, külföldről is sok szén
érkezik az országba. A z oroszlá
nyi szénfeldolgozó sokkal na
gyobb kapacitásra képes, m int
ahogy m ost m űködik, vagyis rá
fizetéses, nem éri m eg m űköd
tetni. (A társaság tulajdonában
van a TA TA SZ EN Kft., amely
szintén foglalkozik lakossági
szénértékesítéssel - a szerk.)
Persze - m ondta végül H avelda
Tam ás -, ebben a fűtési szezon
ban m ég vásárolhatunk oroszlá
nyi szenet!

A V ért vezérigazgatója is az
együttes fellépés fontosságát
hangsúlyozta.
- G yakorlati és erkölcsi érték,
hogy a kongresszuson egy asz
talhoz ültek a szakszervezet k ép
viselői és a m unkáltatók - m ond
ta Takács Károly, aki a V ért-tel
kapcsolatos célokról adott átfo
gó tájékoztatást.
E lm ondta: szeretnék, h a m eg
terem thetnék a - nem zetgazda
sági szinten gazdaságos és biz
tonságos -, hazai barnaszénbázi
sú villam os energia-term elés és
hőszolgáltatás
feltételeit
az
O roszlányi Erőm űben a retrofit
program végrehajtásával, vala
m int az uniós előírásoknak m eg
felelő szigorú környezetvédelm i
követelm ényeknek m egfelelné
nek füstgáz-kéntelenítő építésé
H.R.L
vel. M egalapozott ez az elvárás m ondta a vezérigazgató -, hiszen
a V értesi Erőm ű Rt. jelen leg is
m űködő három erőm űve által az
elm últ évben közel 2 m illió
“O roszlány város önkorm ányza bontotta fel, és ism ertette az ú t
M W h villam os energiát értéke
ti tulajdonú belterületi útjainak felújításra pályázók nevét, banki
sített, ami az ország energia igé
felújítása, korszerűsítése” cím  kapcsolatát, az árajánlatot, és a
nyének kb. 6%-a.
mel írt ki pályázatot az önkor beruházás befejezésének vállalt
Folytatás a 2. oldalon
m ányzat. Budapesti, tatai, győri idejét. A z árajánlat m indegyik
és tatabányai cégek (összesen pályázatban m ás és m ás - a leg
öten) nyújtották be ajánlatukat. alacsonyabb 314 m illió, a leg
A pályázatokat szerdán délelőtt m agasabb pedig 475 m illió Ft.
víz-, csatorna-, távhő- és m e bontották fel a Polgárm esteri H i
N ovem ber 23-án ülésezik a kép
A z önkorm ányzat illetékes
viselő-testület. A 16 órakor kez legvíz szolgáltatási díjának el vatalban a cégek képviselőinek bizottsága, illetve a képvise
szám olási rendjéről,
dődő ülésen
lő-testület novem ber 24-ig dönt
jelenlétében.
- szó lesz a városi uszoda és
- m ódosítják az 1999. évi
Spitzner Csaba, a városfenn arról, hogy m elyik céget bízza
strandfürdő felújítási koncepci tartási osztály vezetője a pályá m eg az útfelújítással.
költségvetést,
- a polgárm ester beszám ol az ójáról,
H.R. L.
zatokat tartalm azó borítékokat
- a Szociális Szolgálat m egbí azok beérkezési sorrendjében
I-III. negyedévi költségvetés tel
zott vezetője értékeli O roszlány
jesítéséről,
Szerdán tartja soron következő ülését a Szlovák Kisebbségi Ön- m egtárgyalják a távhőszol V áros Ö nkorm ányzata gyer
kormányzat. A délután fél ötkor kezdődő ülésen értékelik a ta
gáltatásról szóló rendeletterve m ekjóléti és gyerm ekvédelm i
valyi évi szlovák nyelvtanfolyam ot, szó lesz az elm últ hónap
zetet, - rendelettervezetet alkot feladatainak ellátását.
nak az önkorm ányzati tulajdonú
történéseiről és m egbeszélik a K isebbségek N apja (decem ber
bérlakásokban alkalm azandó
19.) program ját._____________________________________________
A három napos kongresszus té
m ája az érdekképviselet elm últ
négyévi m unkájának értékelése,
valam int 2000-től 2004-ig tartó
program jának m egvitatása és el
fogadása volt. Sor került az
ilyenkor hagyom ányos tisztújí
tásra is. A z elnöki posztot to
vábbra is Gál Rezső tölti be.
A V D SZSZ elnöke hangsú
lyozta: nem véletlen, hogy a
kongresszus helyszínéül T atabá
nyát választották. Ezzel is azt
szeretnék kifejezni, hogy a szakszervezetnek fontos, hogy m inél
tovább m űködjön a Vért, m eg
valósuljon a retrofit-program ,
hiszen ettől függ több ezer m un
kavállaló sorsa.
Téglás József, a D unántúli
V illam osenergia-ipari Szakszer
vezet elnöke is kiem elte: sürget
ni fogják a korm ányzatot, hogy
minél ham arabb hozzanak dön
tést a retrofittal kapcsolatban.
Szerinte az elm últ hónapok tör
ténései - különösen a m ájus 1-jei
tüntetés - bizonyították, hogy a
szakszervezetek, a villam os
energia ipar összetart.

J ó ú to n h a la d h a t u n k ?

S z ó le s z a t á v h ő r e n d e le t r ő l is

M ásolás a M O N T Á Z S P R E S S K ft. n yom d ájáb an m ár 5,- Ft-tól!
A /4 -e s m á so lá s: 8,- F t, 30 p é ld á n y fe le tt 5 ,- F t.
A /3 -a s m á so lá s: 12,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 9 ,- F t.
© 3 6 6 -5 2 4
Az áruk n ÁFA-í tartalmazzák és egy eredcíi/masolat/péUláiiyrs vonatkoznak.

A szakszervezetnek is fontos a Vért jövője

VDSZSZ-kongresszus
F o ly ta t á s a z 1. o ld a lr ó l

A térségben m ég további je 
lentős szénvagyon van, erre ala
pozva tervezi a V értesi Erőm ű
Rt. is a társaság 2004-2014 kö
zötti villam os energia-term elé
sét. A bányák közül a M árkushegyi A knaüzem az ország leg
nagyobb és legkorszerűbb b á
nyája, cél tehát a M árkushegy O roszlányi Erőm ű vertikum m ű
ködésének
m eghosszabbítása
2014-ig. A tatabányai bányát
(M ányi akna) és a B ánhidai E rő
m űvet 2004-ig kívánják ü ze
m eltetni a m egkötött energia
átvételi szerződés alapján. A T a
tabányai Fűtőerőm ű közeli érté
kesítése is szerepel a tervekben.
A V ért középtávú terveiben nem
a teljesítm ények szám szerű n ö 
velése, hanem a hatékonyság
növelése, a term észetet kevésbé
szennyező technológiai beren
dezések beépítése szerepel. Ezt
a retrofit-program végrehajtásá
val akarja biztosítani - hangsú
lyozta Takács Károly.
Ezt 30% -os saját tőkével és
70% -os hitellel, illetve egyéb fi
nanszírozással kívánják m egva
lósítani.
- A m egvalósítás jó v a l keve
sebb befektetést igényel, m int

egy zöldm ezős beruházás vagy
új erőm űvi blokk felépítése hangsúlyozta a vezérigazgató,
m ajd összegezte a retrofit-prog
ram elm aradásának negatív ha
tásait: térségi gazdasági csőd
helyzet, drasztikus m unkanélkü
liség, energiaellátás biztonságá
nak csökkenése, a bezárással
együtt járó, az állam ot terhelő
jelentős költségek - sorolta a v e
zérigazgató, s utalt arra a határo
zatra, m elyet júliu s 27-én hozott
a korm ány.
E szerint m eg kell vizsgálni
az O roszlányi Erőm ű optim ális
szénellátását, a környezetvédel
mi előírásoknak m egfelelő re
konstrukciós lehetőségeit az
erőm ű
élettartam ának m eg
hosszabbítása érdekében. A ha
táridő szeptem ber 15. volt.
D öntés azóta sem született, ezért
két héttel ezelőtt a V D SZ SZ ne
vében levelet írtak O rbán V iktor
m iniszterelnöknek - m ondta Gál
Rezső. A levélre válasz még
nem érkezett. N ovem ber végéig
várnak, s ha addig sem történik
kom olyabb lépés az ügyben, ak
kor kem ényebb lépésekre is el
szánják m agukat - m ondta a
V D SZ SZ elnöke.

Lovasi Andrea

A pszichológus válaszol...
Mit lehet tenni, ha a gyermek nehezen tanul s magatartásprob
lémái vannak az iskolában? E témát érintette előadásában dr.
László Zsuzsa klinikai gyermek szakpszichológus, aki múlt hét
végén látogatott Oroszlányba.
O roszlányban tanító pedagógu
sok találkoztak a Jó z sef A ttila
Á ltalános Iskolában péntek dél
után. A közös rendezvény célja
volt, hogy m eghallgassák dr.
László Z suzsát, aki a tanulási- és
m agatartászavarokkal
küzdő
gyerm ekek neveléséről beszélt.
A pszichológusnő a Jó z sef A tti
la és az 5. sz. Iskola vezetőjének
kérésére vállalta az előadást.
- H a végiggondoljuk a 8-14
évesek életform áját - reggeltől
sokszor késő délutánig iskolá
ban vannak, szabályoknak enge
delm eskednek, m ajd otthon
folytatják a leckét -, nem csodál
kozhatunk, hogy a gyerekek
sokszor feszültek, nyugtalanok,
m agatartás- vagy tanulási zava
rokkal küszködnek - m ondta az
előadónő.
A m agatartászavarokkal küz
dő gyerekekkel való foglalkoK R Ó N I K Á S 2.

zásban különösen fontos az egy
értelm ű
szabályés
követelm ényrendszer kialakítá
sa, de nem elég, ha erre csak a
szülők törekszenek, a tanári hoz
záállás legalább ennyire lénye
ges - hangsúlyozta.
A pszichológusnő bízik ab
ban, hogy előbb-utóbb m inden
iskolában lesz m ajd egy szakér
tő tanár, aki ism eri a m egfelelő
m ódszereket s tudja segíteni a
többi pedagógus m unkáját a m a
gatartászavaros gyerekek neve
lésében, oktatásában.
U gyanakkor azt is elm ondta,
hogy ezt a m ódszert és szellem et
nem lehet egyetlen előadáson el
sajátítani. A z előadást m integy
bevezetőnek szánta, s szerette
volna érzékeltetni, hogy van
m egoldás, érdem es ezt szaktanfolyam okon elsajátítani.

„a Magyar Köztársasághoz hű leszek...”

P ed agógu sesk ü
Hagyományos ünnepségnek adott helyt a Művelődési Központ
hétfő délután. Pedagógusok tettek esküt, hogy a város és a gye
rekek érdekében teljesítik hivatásukat.
K ilenc pedagógus ism ételte az
eskü szövegét dr. Sunyovszki
K ároly polgárm ester után n o 
vem ber 14-én. A fiatal pedagó
gusok közül hatan a város
általános iskoláiban, hárm an az
óvodákban dolgoznak. A friss
diplom ásokat köszöntötte K e
resztesi József, a Polgárm esteri
H ivatal osztályvezetője, aki el
m ondta: azért is rendkívüli ez az
alkalom , m ert je len vannak a
kezdő és a pályát m ár befejező
pedagógusok is. Ez lehetőséget
adott arra, hogy az idősebb taná
rok m egosszák tapasztalataikat a
fiatalokkal és kitartásra buzdít
sák őket.
A rendezvény V as Józsefné
szám ára dupla öröm et jelentett,

ugyanis gyém ántoklevelet vehe
tett át a polgárm estertől abból az
alkalom ból, hogy 60 évvel ez
előtt, éppen novem ber 15-én tett
esküt kezdő pedagógusként. Vas
Józsefné 1951-től 1975-ig taní
tott a Jó z sef A ttila Á ltalános Is
kolában.
G yém ánt oklevelet kapott
Tóth M iklósné is, aki szintén 60
évvel ezelőtt kezdte pályafutá
sát, s hosszú időn keresztül az
A rany János Á ltalános Iskolá
ban tanított.
A kitüntetett tanárnőket és az
esküt tett pedagógusokat a hiva
talos ünnepség végén a Bakfark
B álint M űvészeti Iskola négy ta
nulója köszöntötte zeneszóval.

Modellcsodák az MKK-ban
M odellekből nyílt kiállítás a
M űvelődési
K özpontban,
a
G yerm ekkönyvtárban. A jö v ő
hét végéig látható repülőgépek,
helikopterek, versenyautók, régi
típusú négykerekűek és a terep
asztal készítője az oroszlányi
Pappert Gábor (17), aki öt éve
foglalkozik m odellezéssel.
Első kiállításának célja, hogy
a fiatalabb korosztályt m egis
m ertesse és m egszerettesse ez
zel a hobbival. A járm ü v ek
típusa közötti eligazodást, egyegy kiállított darab alapos tanul
m ányozását könyvek segítik,
m elyek talán szerepet kapnak

abban is, hogy m ég inkább fel
keltsék a látogatók érdeklődését
a tartalm as szórakozást ígérő
szabadidős tevékenység iránt.
- U gyan ez nem olcsó hobbi,
egy jo b b m odell több ára
4-5.000 forintnál kezdődik m ondja P appert G ábor, aki azt is
elárulja: az első dobozt rokonok
tól kapta, s eleinte édesapja segí
tett az összeállításban. Soha nem
követte hűen a m egadott szín
sablont, m indig egyediségre tö
rekedett. Á lm a, hogy eddigi ta
pasztalatait próbára tegye, szer
zett ism ereteit kam atoztassa egy
távirányítós autó elkészítésén.

E lkészült az Ipari Parkban a H andler K álm án ú t eddig ki nem
épített szakasza. A m unka kivitelezője a tatabányai Svietelski
U t-V asút Kft. volt. A beruházást az önkorm ányzat saját erőből
és a M egyei T erületfejlesztési T anács tám ogatásával valósította
meg. A z ú t hivatalos üzem be helyezése hétfőn lesz.

A b s z t r a k t k iá llít á s a z
M K K -b a n
Nem éppen szokványos kép tárul a látogató elé a Művelődési
Központ kiállítótermében. Barnótli Zoltán, ceglédi festő al
kotásai egyszerre felkavarok és elgondolkodtatók. Stílusuk
lírai absztrakt - így jellemezte munkáit a művész.
T öbb m int 30 képet hozott
O roszlányba B arnóth Zoltán
festő, aki egyben a ceglédi G a
léria vezetője. A sorozatokban
gondolkodó m űvész kedvenc
tém ája az évszakok és az égi
testek, de a m ai valóságot szí
vesen ábrázolja - absztrakt
form ában. A kiállító terem ben
a hold ábrázolásán át a feszüle
tek különböző m egjelenítéséig
szám os gondolatot és elképze
lést festett m eg a m űvész. K é
pein m inden esetben láthatóak

valóságelem ek, így próbál üze
netet közvetíteni.
Szeretném em bertársaim at
rádöbbenteni arra, hogy milyen
is a mi világunk, s egyben ösz
tönözni őket arra, hogy ezt pró
bálják jo b b á tenni - fogalm azta
m eg célját B arnóth Zoltán, aki
eddig 25 önálló és több m int 50
közös kiállításon vett m ár
részt.
M üvei m egtalálhatók
m agyar és külföldi, köz- és m a
gángyűjtem ényekben is.

Dallamok szárnyán

Oroszlányi hangverseny
Szom bat este szinte zsúfolásig
m egtelt a Lengyel Jó z sef G im ná
zium díszterm e. A zeneszerető
közönség az O roszlányi Ifjúsági
Szim fonikus Fúvószenekar és
A ranytartalékának
hangverse
nyére érkezett este hat órakor. A
hangversenynek külön apropója
nem volt, a zenészek az előadott
m űvekben rejlő sokszínűséget kí
vánták m egm utatni a hallgató
ságnak.

A z est első részében a Szim fo
nikus Fúvószenekar A ranytarta
léka m utatkozott be három
zenem űvel, Domina József és
Kondor Ferenc vezényletével.
Ezután - Manyák Erik irányí
tásával - a Szim fonikus Fúvósze
nekar lépett a közönség elé.
M egújult repertoárjukat október
2-án kezdték el tanulni. A m űsor
ban felhangzottak többek között
H enderson,
K losterm ann,
és
V inson-m üvek.

Árpádtól (Göncz) Árpádig
H étfőig látható az a vándorki
állítás,
m ely
„Á rpádtól
(G öncz) Á rpádig” cím m el
nyílt a M űvelődési K özpont
ban. A tárlat készítői - Molnár

András, dr. Jády György, Pa
jo r Sándor - győri történelem
szakos tanárok. A rra vállalkoz
tak, hogy bem utatják a m agyar
történelem
állam főit (m int
ahogy a cím is jelzi), Á rpád fe
jedelem től G öncz Á rpádig.
A vándorkiállítással az a
céljuk, hogy elsősorban a 6-18
éveseknek adjanak eligazítást,

segítséget a történelem tanulá
sában, m egértésében, illetve
erősítsék a nem zetiségtudatot,
bővítsék a látogatók ism ereteit.
A tablók időrendi sorrendben
m utatják be a m agyar történe
lem ben m eghatározó szerepet
játszó szem élyeket a törzsszö
vetségtől napjainkig. A kiállí
tás a portrék m ellett m agya
rázatot, rövid korjellem zést, il
letve cím ereket, térképeket tar
talm az, m elyek segítik az
eligazodást az elm últ évszá
zadok áttekintésében.

O roszlány V áros Ö nkorm ányzata
PÁLYÁZATOT HIRDET
az oroszlányi Ö nkorm ányzati Szociális
S zolgálat

INTÉZMÉNYVEZETŐI
m unkakörének betöltésére, határozatlan
időtartam ra.
Feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
- érvényes erkölcsi bizonyítvány,

- szakmai önéletrajz,
- vezetői program,
- oklevélmásolat(ok).
Vezetői gyakorlat az állás betöltésénél előnyt jelent!

A m unkakör h atározatlan időre szól,
azt 2000. ja n u á r hó 1. napjától lehet betölteni.
B érezés m egegyezés szerint, illetve
a hatályos jo g szab ály o k alapján.

50 év együtt
D ebreceni E rzsébet és K om á
rom i Jó z sef életében m ásod
szor csendült fel a nászinduló
m últ héten szom baton. A z idős
oroszlányi házaspár 50 évvel
ezelőtt m ondta ki a boldogító
igent. A z 1949-ben tett foga
dalm at hivatalosan is m egerő
sítették.

A szertartás hasonló volt a fél
évszázaddal ezelőttihez: anya
könyvvezetői köszöntés, gyűrűfelhűzás, jókívánságok. Csak
a család lett azóta nagyobb, az
aranylakodalm asok 3 gyer
mek, 9 unoka és 3 dédunoka
társaságában ünnepeltek.

A pályázatokat Oroszlány város polgármesteréhez
(2841 Oroszlány, Pf. 9, illetve
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) kell benyújtani.

Jelentkezési (beküldési) határidő:
1999. év december hó 2. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
1999. december havi képviselő-testületi ülés.
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OROSZLÁNY, RÁKÓCZI F. U. 78, 8 3 8 3 -2 4 8

YAMATOS AKCIÓ A VAROS LEGNAGYOBB
SZAKBÓL TJÁBANl
2-3-4-5 m széles padlószőnyegek
2-3-4 m széles PVC padlóborítók
- darabszőnyegek, - kiegészítők
I. osztályú laminált parketták
2.190 Ft helyett 1.990 Ft/m2
HITELVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: H.-P.: 900 - 1730, Szó.: 900 - 1300
Oroszlány, Fürst S. u. 13. ® 361-122/10-92

S t.
Számítástechnika

Irodatechnika

CENTER ÜZLETHÁZ

Oroszlány, Rákóczi u. 78.

Oroszlány, Rákóczi u. 72.
Tel/fax:34-560-280, 560-281
E-mail:agmbt@mail. matav.hu

Tel/fax:34-360-808, 34-361 -444/185

- k o m p le tt szám ítóg ép ek
3év g a ra n c iá v a l

- alkatrészek, kiegészitők,
-javitás, gépbővítés
- h álózattervezés, kivitelezés,

- papír, írószer, nyomtatvány
- PARKER tollak

Parker nyereményjáték!
- irodaszer

- számológépek, fénymásolás
- bélyegzőkészítés

karb an tartás
- LANIER - AGFA fénymásológépek

EGÉSZ ÉVBEN MINDEN,
ami a SULIBA és az IRODÁBA kell!
Füzetek, tollak, radírok, színesek, táskák, vonalzók, irodai
eszközök, naptárak, határidőnaplók, nyomtatányok.

JÁTÉKOK NAGY ÉS EGYRE
NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!
FILMKIDOLGOZÁS, AHOL A MINŐSÉG SZÁMIT!
Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

A MONTÁZS PRESS Kft.
nyomdája vállalja egy illetve több színben
-iizleleti, hivatali nyomtatványok,
-levélpapírok, borítékok, névjegykártyák
-iskolai felmérők
-szórólapok, prospektusok, oklevelek
-könyvek
nyomtatását, sokszorosítását, kötését.

értékesítése, szakszervízelése
- PANNON GSM hivatalos viszonteladó

Nyomda: Oroszlány, Felsőtelep
@366-524

- M A T Á V n e t in te rn e t
szolg á ltatás forgalm azása

- névkártyakészítés, CD-írás, fénymásolás
- vezetékes telefonok, telefonközpontok
- irodabútor

A MONTÁZS
A U T Ó S -M O T O R O S IS K O L A

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA A
GÉPJÁRMŰ-VEZETÉST
MEGTANULNI VÁGYÓ
HALLGATÓIT!

@ 363-600

KRÓNIKÁS
Oroszlányban
már
tízezren
olvashatják!
Városunkban ez a lap
jut el a legtöbb
háztartásba!

Hirdetése biztosan
célba talál, ha a
KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft

A Lengyel József
Gimnázium és Szakközépiskola tanulói
december 6-án, este hét órától mutatják be
a Padlás c. musicalt az MKK-ban.
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Folyamatos megjelenés
esetén további
kedvezmények!
(Az árak

az

áfát nem

November:
Őszutó,

Szent András hava
OROSZLÁNVl

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
S Fax:366-524
H O roszlán y, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszlanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
S 06-30-9-020-189
Nyomda:
M ONTÁZS PRESS
N yomdai Szolgáltató Kft.
IS S N 1 4 1 0 - H B 0 S

tarta lm a zzá k !)

9771419 4S0004

Sztrájk?

Vita a távhőrendelet-tervezetről

Ü lé s e z e t t a z o r o s z lá n y i
k é p v is e lő - t e s t ü le t
Kedden délután késő estébe
nyúlóan ülésezett Oroszlány Vá
ros Képviselő-testülete, ahol
többek között beszámoló hang
zott el a város első háromnegyed
évének költségvetési teljesítésé
től. Dr. Sunyovszki Károly pol
gármester elmondta, hogy a
kiadási és bevételi oldal egyen
súlyban van, pozitívumként ér
tékelte, hogy a hosszú távú hitelfelvételek éves törlesztését már
fél évkor teljesítette a város.
Mindez nem jelenti azt, hogy
“anyagilag jól áll a város”, de
mindenesetre megkezdődött a
stabilizálódás - tette hozzá. A
testület negyedik napirendként
tárgyalta a távhőrendelet terve
zetét, amely nem kis ellentet
szést váltott ki az elmúlt hetek

ben Oroszlányban. Ennek, és az
Érdekképviselet a lakosságért
Oroszlányban jelenlévő képvi
selőinek érvelése ellenére a tes
tület kisebb vita után elfogadta a
tervezetet. A rendelet értelmé
ben 2000. január 01-jétől a tár
sasházközösségek gyakorlatilag
felelősséget vállalnak a nemfi
zetők magatartásáért. Ha egy
épületben például a felhaszná
lók száma 50 felett van és a tar
tozásuk 90 napot meghaladóan
túllépi a 200 ezer forintot, a
távhö- szolgáltatónak joga van
felmondani a közüzemi szerző
dést, azaz a teljes lakóépület me
leg
és
melegvíz
nélkül
maradhat, a másik lehetőségük,
hogy a lakóközösség kiegyenlíti
a nemfizetők tartozását.

T á v f ű t é s - é p ü l a g e r in c v e z e t é k
Épül a gerincvezeték a Bánki D.,
a Rákóczi, a Gárdonyi G., a Mé
száros L., a Táncsics, a Petőfi S.,
a Fürst S., a Rosenberg és a Hu
nyadi J. út egyes szakaszain. A
beruházással lehetőség nyílik
arra, hogy 1 100 lakás bekapcso
lódjon a távhöhálózatba. A laká
sok bekapcsolása folyamatosan
történik. Spitzner Csaba városfenntartási osztályvezető el
mondta: nem ragaszkodnak ah

hoz, hogy egy tömbön belül
meglegyen az 50%-os részvételi
arány, szélsőséges esetben akár
egy igénylő kérését is teljesítik.
A hálózatba kapcsolás díja 85
ezer forint, s ezen felül a belső
hálózat megépítésének költsége
is a lakó feladata.
Spitzner Csaba szerint a lehető
séget a lakók kb. 60 %-a kihasz
nálja majd és csatlakozik a
távfűtőrendszerhez.

T á r c a n é lk ü li m in is z te r n é l a
V é r t-é r t
Takács Károly, a Vértesi Erőmű
Rt. vezérigazgatója, dr. Sunyovszki Károly polgármester és
Balogh György települési képviselö november 22-én, hétfőn
Budapesten járt, Boros Imrénél,
A tárca nélküli miniszterhez a
Vért érdekében fordultak segít-

ségért. Boros Imre ígéretet tett
arra, hogy a kormányülés elé viszi a közel 6000 embert foglalkoztató társaság ügyét. Mint
mondta, ő személy szerint támogatja az oroszlányiakat erőmű-ügyben.

Á lta lá n o s fig y e lm e z te tő sztr á jk o t és o rszá g o s d em o n strá ció t
sz e r v e z a P én zü g y i- és G a z d a sá g i M in isztér iu m előtt a b á n y á sz
sz a k sz e r v e z e t d e c e m b e r 15-ére. A z érd e k v éd e le m így próbálja
tá r g y a ló a sz ta lh o z k é n y sze r íte n i a k o r m á n y z a to t az ágazatb an
k ia la k u lt h ely zet m e g o ld á sa é rd ek éb en . A sz tr á jk o t vég ső fegy
v e r k é n t h a szn á lja a sz a k sz e r v e z e t, m ert tű rh ete tlen a k orm án y
d ö n té sh a lo g a tó p o litik á ja - n y ila tk o zta K o v á c s Is tv á n , a V értesi
E rőm ű Rt. b á n y á sz -sz a k sz e r v e z e ti eln ö k e a z e lm ú lt hét végén.

Az oroszlányi székhelyű, 5800
embert foglalkoztató Vértesi
Erőmű Rt. 2004-ben bezár, ha á
kormány nemet mond a retrofitprogramra, vagyis ha nem
épül meg a kéntelenítő berende
zés, mely feltétele annak, hogy a
társaság eleget tegyen az uniós
környezetvédelmi követelmé
nyeknek. A kormány azt ígérte,
ez év szeptember 15-ig döntést
hoz az ügyben, ám ezt mind a
mai napig nem tette meg. Ezért a
Vért szakszervezetei december
15-re országos demonstrációt
szerveznek.
Kovács István, a BDSZSZ
helyi elnöke elmondta: sokáig
egyáltalán
nem
gondoltak
sztrájkra, mint az érdekérvénye
sítés eszközére, de most úgy vé
lik, ez az utolsó lehetőség arra,
hogy a szakszervezetek rábírják
a kormányt a döntésre.
- Nincs vesztenivalónk, mondta az elnök - egyelőre
ugyanis nem járt konkrét ered
ménnyel, hogy - a Gazdasági
Minisztérium kérésére - számos
nemzetközi összehasonlító ta
nulmányt is készített a Vért ve
zetése, hogy bebizonyítsa: ol
csón tud villamos áramot ter
melni.
- Szeretnénk, ha december
31-ig megszületne a döntés a
retrofit ügyében. Akár pozitív,
akár negatív irányú is a döntés,
szeretnénk pontos információt
kapni a jövőt illetően. Ha úgy
alakulna, hogy a kormány nem
támogatná az erőmű modernizáI dóját, tudni szeretnénk az ilyen
irányú döntés okait is. Persze,
reménykedünk, hogy kedvező
választ kapunk még ez évben,
hiszen ettől függ a térség több
ezer munkavállalójának és csa
ládjuknak a sorsa. Mi bebizonyí
tottuk, hogy nemzetközi vi
szonylatban is olcsón tudunk
villamos áramot termelni. De a
továbbműködéshez az kell, hogy

a retrofitot végrehajtsuk és
korszerűsítsük az erőmüvet hangsúlyozta Kovács István.
A szakszervezeti vezető hoz
zátette: abban az esetben, ha kér
désükre december 15-ig érdemi
választ kapnak a Gazdasági Mi
nisztérium
illetékeseitől,
a
sztrájk elmaradhat.

Megalakult a
tárgyalóbizottság
November 22-én, hétfőn Bu
dapesten, a BDSZSZ-székházban nyolctagú tárgyalóbizottsá
got alakítottak. Ezzel egyidőben
levelet juttattak el Cinkán Attila
gazdasági miniszternek, mely
ben a tárgyalások mihamarabbi
megkezdését sürgetik.
„A Bánya- és Energiaipari
Dolgozók Szakszervezeti Szö
vetsége és a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszer
vezeti Szövetsége aggodalom
mal éli át azt, hogy lényegi kér
désekben az ígéretek ellenére
nem működik az érdekelt felek
között a szociális dialógus. ..
... Ezúton is kell jeleznünk,
hogy Dr. Orbán Viktor a Magyar
Köztársaság
miniszterelnöke
még egy 1999. június 7-i leve
lünkre válaszolva 1999. szep
tember 3-án a következőket írta:
„A Miniszterelnöki Hivatalt
vezető miniszter július 13-án le
vélben kérte fel a gazdasági mi
nisztert, hogy szakmai illetékes
ségből az érdekegyeztető tárgya
lásokat vezesse, illetve a kor
mányzati oldal képviselőinek
részvételét
koordinálja.
Az
egyeztetéseket a Gazdasági Mi
nisztérium augusztus második
felére tervezi.”

Folytatás a 2. oldalon

M ásolás a M O N T Á Z S P R E SS K ft. n yom d ájáb an m ár 5,- Ft-tól!
A /4 -e s m á so lá s: 8,- F t, 30 p é ld á n y fe le tt 5,- F t.
A /3 -a s m á so lá s: 1 2 ,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 9 ,- Et.
’ S 3 6 6 -5 2 4
i— L
A z ámk mt ÁI'A-i tar ulfitaxxik éi tgjf eredeti/miiolai/p^ltltiuym vonatkoinak.

Sztrájk?
Folytatás az 1. oldalról

“ Bízom benne, hogy a tár
gyalások során m indkét fél elvá
rásait kielégítő m egoldásokat si
kerül találni.”
Sajnálatos m ódon tárgyalás
ra nem került sor. Ezért 1999.
október 27-én levélben fordul
tunk Ö nhöz, m elyben sürgettük
a M iniszterelnök ú r által augusz
tus m ásodik felére tervezett tár
gyalások m egkezdését.
Erre a sürgető levélre a mai na
pig nem érkezett válasz.
T isztelt M iniszter Úr!
K érjük a tárgyalások m iham a
rabbi beindítását.
Ezek elm aradása esetén készek
vagyunk nyom atékot adni, és je 

lezni az ország közvélem énye
szám ára: mi kom olyan vettük
dr. O rbán V iktor m iniszterelnök
úr ígéretét az energetikai érdek
egyeztető tárgyalások kapcsán
és értetlenül állunk az előtt,
hogy ezt a G azdasági M iniszté
rium m agatartásával m eghiúsít
ja. K érjük levelünk kézhez
vételét követően lehető legrövi
debb időn belül válaszoljon fel
vetéseinkre.” - áll a levélben.
E levélen túl K eleti György or
szággyűlési képviselő is megszólíttatott, akit K ovács István
kért: interpelláljon a parlam ent
ben a V ért ügyében.

É p ü l a c s a lá d o k
á tm e n e ti o tth o n a

- Ezzel az a cél - m agyarázta
- A m ikor valam elyik család át
m enetileg krízishelyzetbe kerül, az osztályvezető -, hogy a csalá
meg kell oldani lakhatását. En dokat ne kelljen elszakítani egy
nek legcélszerűbb és elfogadot m ástól, az átm eneti krízishelyzet
tabb m ódja az ún. családok m iatt a fiatalkorúak ne kénysze
átmeneti otthonának kialakítása, rüljenek nevelőintézetbe, illetve
mely O roszlányban a Fürst S. út a szülők hajléktalanszállóra.
20. alatt épül. E z része az önkor
A közösségi szálláson búto
m ányzati szociális program nak raik egy részét is elhelyezhetik
és egyben törvényi előírás is - tá majd a rászorulók. A szobákon
jékoztatta
lapunkat Spitzner kívül orvosi szoba, közös étke
Csaba, a Polgárm esteri H ivatal ző, konyha, társalgó és zuhanyo
városfenntartási osztályának ve zó kerül kialakításra. A föld
szinten átm eneti foglalkoztatót
zetője.
A z átm eneti otthont a Szoci alakítanak ki.
A z átm eneti otthon várható
ális Szolgálat épületében, a felső
szinten alakítják ki. A tíz szobá an decem ber 20-ig elkészül.
L.A.
ban egyszerre tíz család elhelye
A fejlesztés főként önkor
zése lesz m egoldható. (Egy m ányzati saját erőből, illetve
szobában egy család nyerhet el 30% -ban a M egyei Területfej
helyezést, függetlenül a gyere lesztési T anács finanszírozásá
kek szám ától.) A szálláslehe val valósul meg.
- Ettől függetlenül aggoda tőséget bárm ely család igénybe
L.A.
lom ra nem volt ok - nyilatkozta veheti.
a vezérigazgató. T akács Károly
elm ondta: közel két hónapi
készlet áll rendelkezésre szén
ből és fűtőolajból.
N em csak a m unkásjáratok 1997-ben m u ta ttá k be a helyi g im n a z istá k a V alah o l E u ró p á 
nem közlekedtek szerdán dél ban c. film sz ín p a d i v álto za tá t. A d iá k o k m o st is h a so n ló ra ké
előtt. Sem helyközi, sem távol szü ln ek : d e c e m b e r 6 -ra te rv e z ik A p a d lá s c. m u sical első
sági buszjáratok nem indultak a elő ad á sát a M ű v elő d ési k ö zp o n t sz ín h á z te rm é b e n .
városból. A helyzet délutánra A padlás c. nagysikerű m üvet a
A hhoz, hogy a decem ber 6-i
konszolidálódott, m ikor a Vért fiatalok m árciusban látták Pá bem utató előadás is happy
egyik dózere m egtisztította a pán. a D iákszínjátszó Fesztivá enddel záruljon, hetente kétszer
K öm yéig vezető utat.
lon. Ott született az ötlet, hogy 3-4 órát gyakorolnak a szerep
A vonatok ugyan jártak, de m egtanulják, és nagyközönség lők. B íznak abban, hogy a kitar
10-20 perc késére kellett szám í előtt eljátszák ezt a félig mese, tás m eghozza eredm ényét, s
taniuk az utazóknak.
hasonló sikert aratnak majd,
félig m usical darabot.
C sütörtök reggel indult meg
- A mű 1-tői 99 éves korig m int az 1997-ben bem utatott
ism ét az élet, ekkor m ár egy sá szól. G yerekeknek azért, mert V alahol E urópában-nal.
von indítottak buszokat, de Ta m eseszereplők - szellem ek tabányát m ég ekkor is csak Majk vannak benne, viszont olyan
***
irányába lehetett m egközelíteni. m ondanivalója is van, m elyet
A Lengyel Jó z sef G im názi
A tanítási rend is helyreállt, csak felnőttek érthetnek meg. um és Szakközépiskola várja
m íg szerdán a gim názium ban és Persze, a darab happy enddel zá azok jelentkezését, akik kedvet
az 5. sz. Á ltalános Iskolában rul - m ondta a műről az egyik éreznek a színjátszás iránt. 2000.
nem v olt oktatás, csütörtökön szereplő, a “révész”. Csonka szeptem berében drám a- és m u
m indegyik intézm ényben to Gábor.
sical szakot indítanak.
vább folyt az érdem i munka.

H ó fo g sá g
Egészséges fiúgyerm eknek
adott életet H artm anné Janoschek Renáta szerdán délelőtt az
oroszlányi Szakrendelő Intézet
nőgyógyászatán.
- Ilyen rendkívüli eset még
nem volt az intézm ényben - nyi
latkozta dr. Varjú János, szü
lész-nőgyógyász. A novem ber
24-i esem ényre a hófogság miatt
kerülhetett sor. U gyanis az
O roszlányból kivezető utak oly
annyira járhatatlanok voltak,
hogy rendőrök vigyázták: a vá
rosból senki ne induljon útnak.
A hirtelen jö tt hó a napi
m unkam enet
m egváltozását
okozta a Vértesi Erőm ű Rt. há
rom szénbányájában is. A m á
nyi, a m árkushegyi és az
oroszlányi XX -as üzem et a
40-50 cm -es hó, és a hótorlaszok
m iatt nem tudták m egközelíteni
a buszok, m elyek a reggeles mű
szakban dolgozókat hozták vol
na. így az éjszakások kényszer
túlórája kora délutánig tartott. A
term elés leállt, m ajd csütörtök
hajnalban indult újra.

P a d lá s - p r ó b a

H ÍR E K , IN F O R M Á C IÓ K

„ M ég é lü n k ”
A volt XXI. sz. akna műszaki
gárdája találkozott novem ber
19-én délután a Bányász Klub
ban. A rendezvény célja volt,
hogy felidézzék a régi em léke
ket, m ert - mint ahogy a szerve
ző, N agy Elem ér A ttila mondta:
az akna ugyan m ár nincs meg, de
a régi m űszakiak szívükben
m egőrizték az üzem i évek, évti
zedek emlékeit.
A zenés-táncos, vacsorával
egybekötött baráti találkozóra
m ásodízben került sor. A z ün
nepség hivatalos része Nagy
Elemér Attila, egykori főakK R Ó N I K Á S 2 ------------------------------------------ --------

nász-helyettes
köszöntőjével
kezdődött, m ajd Barabás Mi
hály volt igazgató az erőm ű-bá
nya integrációról tartott rövid
előadást. Gál Domonkos, a
m ajki akna felelős m űszaki ve
zetője a V ért jelenlegi helyzeté
ről adott tájékoztatást.
A z alkalm i beszédeket az
egykori m űszaki gárda 62 tagja
hallgatta végig, akik úgy vélik, a
baráti találkozó jö v ő re is lesz,
szeretnének kom oly
hagyo
m ányt terem teni az ünnepség
ből.

* Fónagy János állam titkár volt
a vendége az oroszlányi vállal
kozói estnek, pénteken. A Czermann vendéglőben tartott ren
dezvényről a decem ber 3-i
számban olvashatnak.
* A Héra A lapítványtól pályáza
ton nyert energiatakarékos izzó
kat adott át a rászorulóknak dr.
Sunyovszki K ároly polgárm es
ter péntek délelőtt, a Polgárm es
teri H ivatalban. (A z ünnepségről
később adunk bővebb tájékozta
tást.)
* Az M SZP oroszlányi szerve
zete m egalakulásának 10. évfor
dulója alkalm ából novem ber
26-án 17 órai kezdettel fórum ot

szervezett a szociáldem okrá
ciáról. M eghívott vendég volt:
Vitányi Iván.
* Lengyel K. P éter tart előadást
hétfőn az 5. sz. Iskolában, ahol a
következő
napok
a
drogellenes hét jegyében telnek
majd.
* A K ertbarátok K öre novem ber
30-án tartja következő rendez
vényét, ahol a gyüm ölcsfákról
lesz szó.
* A B akfark B álint M űvészeti
Iskola I. osztályosainak hang
versenyét decem ber 2-án (csü
törtök) délután 5 órától tartják a
Lengyel Jó z sef G im názium és
Szakközépiskolában.

C iv il t r é n in g

S z ü lő k b á lja

Az elmúlt években számos civil szervezet kezdte meg műkö
dését az országban, s ezen belül Oroszlányban is. Problémá
ikról, céljaikról, az együttműködés lehetőségeiről szólt az a
két napos fórum, melyet az elmúlt héten tartottak a Művelő
dési Központban.

Vacsora, zeneszó, tánc és vigalom hajnalig. Ezt kínálták a
Ságvári Endre Általános Iskola pedagógusai az intézménybejáró
gyermekek szüleinek. A gimnázium dísztermébe szóló meghívást
szombat estére 300-an fogadták el.

Több m int fél év kihagyás után
ismét találkoztak a helyi civil
szervezetek képviselői. A két
szer négy órásra tervezett kom 
m unikációs tréninget a U nited
Way V értes V idéke A lapít
vány, az O roszlány B arátainak
köre és a M űvelődési központ
szervezte. A találkozó célja az
volt, hogy- kétszer 4 órában m egvitassák gondjaikat, m eg
fogalm azzák céljaikat és szól
jan ak a m űködésük során eddig
elért eredm ényekről.
- Úgy érezzük, hogy szük
ség van ezekre az összejövete
lekre, mert erősíthetik az
együttm űködést, ugyanakkor a
civil szervezetek m unkájának
segítéséhez is kellenek olyan
inform ációk, m elyekhez az eh
hez hasonló rendezvényeken
jutunk - m agyarázta Elekes

Ennek érdekében a civil
szervezetek m inden megjelent
képviselője elm ondta, hogy
m it várnak környezetüktől, il
letve, hogy a segítségért cseré
be
m it
tudnak
nyújtani.
Á ltalános kívánságként fogal
m azták m eg a több anyagi tá
m ogatást, a szélesebb körű
m űködési lehetőséget és a na
gyobb inform ációs és kedvez
m ényes hirdetési teret. Ennek
fejében az együttm űködést és
rendezvények
szervezését
nyújtanák - hangzott el a talál
kozón.
M ásnap ism ét egy asztal
hoz ültek a civil szféra képvise
lői, hogy m egbeszéljék a
ja n u ári - im m ár hagyom ányos “ C ivileké a H áz” rendezvénysorozat program ját.

köszönettel tartoznak a szülők
nek az egész éven át nyújtott se
gítségért.
S aki ellátogatott a bálba, a kikapcsolódással egyben az iskola
alapítványát is támogatta. A belé
pő- és tom bola árából befolyt
összeget az iskola a gyermekek
versenyére, utaztatására, kirán
dulására fordítja.

S ik e r e s e n s z e r e p e lt
a z 5. sz . I s k o la
A Dorogi Cigány K isebbségi Ö n
korm ányzat m egyei szintű Ki mit
tud?-ot rendezett m últ hét szom 
baton. A m egm érettetésre az
oroszlányi 5. sz. Á ltalános Iskola
néhány diákját is benevezte a he
lyi Cigány K isebbségi Ö nkor
mányzat.
Három tanuló vers- és próza
mondó kategóriában szerepelt, - a
26 résztvevő közül legjobbként.

Kóka István, A vén cigány c.
művel első helyezett lett, Bálint
Sándort - Szabó Lőrinc: Sem m i
ért egészen c. versének előadásá
val különdíjra tartotta érdem es
nek a zsűri, s különdíjat kapott
Babai Beatrix is, aki egy saját
m aga által írt m esét mondott el.
A z ének-zene kategóriában
versenyző nyolc furulyás tanuló
m ásodik helyezést ért el.

A d v e n t k ö z e le g

Lászlóné.

Gyerekek
a nyugdíjasokért
Szívesen látogatnak a helyi
A Nyugdíjas Értelmiségi
Klub 1992-ben alakult 15 pe iskolákba, m egtekinteni a diá
dagógussal. A tagok létszám a
az elm últ években m eghárom 
szorozódott. V annak köztük
egészségügyi, m űszaki és ad
m inisztratív pályáról érkezett
nyug- díjasok. K lubösszejöve
teleik m eghitt, családias han
gulatúak. Ezért is találkoznak
szívesen minden héten, kedden
a M űvelődési K özpontban C él
juk a tartalm as, kulturált idő
töltés. A K lub közhasznú tár
sadalm i m unkát is végez: az is
kolai szünetekben gyerm ekek
foglalkozásokat,
játszóházat
szervez, hátrányos helyzetű ta
nulókat korrepetál. H avonta
egyszer
előadást
tartanak.
1996-ban a Civil Fórum kere
tében felvették a kapcsolatot a
C saládsegítő Szolgálattal és a
párhuzam osan m űködő klu
bokkal is.

A szülők-nevelők bálját hatodik
alkalom m al rendezte m eg a
Ságvári Endre Á ltalános Iskola.
A szervezésben kizárólag peda
gógusok vettek részt. A zért dol
goztak, hogy az intézm énybe já ró
diákok szüleinek biztosítsanak
önfeledt szórakozást, m ert - m int
ahogy az egyik pedagógus,
V eilandics Béláné fogalm azott -:

kok - különböző rendezvények
alkalm ából tartott- előadásait,
így kerültek kapcsolatba az 5.
Sz. Iskolával is. A z intézm ény
m űködéséről eddig is sokat
hallottak, így szerettek volna
szem élyes betekintést nyerni
az ott folyó m unkába, illetve
m egism erkedni a gyerekekkel.
Ezért az iskola tíz tanulója ver
ses-zenés összeállítással ké
szült, hogy öröm et szerezzen a
nyugdíjasoknak. „C serébe” a
klubtagok könyveket, já ték o 
kat ajándékoztak az iskolának,
s m egbeszélték, hogy decem 
ber elején ism ét találkoznak, a
gyerekek M ikulás-m űsort ad
nak a M űvelődési H ázban, a
klubfoglalkozáson.

K ilencedik alkalom m al rendezik
meg O roszlányban az Adventi
népdalköri találkozót. A z MKK
színházterm ében vasárnap 15
órától tartandó ünnepséget Mol
nár József evangélikus lelkész
nyitja meg.
Fellépnek;
- M alom völgyi T am ás és együt
tese
- Énekcsoport FS Chem ik Vágsellye
- Szálkái M enyecskekórus
- Bokréta H agyom ányőrző-cso
port- Kürt

- Búzavirág N épdalkor - Imely
- Szabadkai
N épdalkor
Énekm ondó együttes
- T atabányai Bányász Dalkör
- Bányász N épdalkör - O rosz
lány
- B ányász Szlovák
N em zetiségi Énekkar - M o
gyorósbánya
- N ém et K ultúregyesület
D alköre - V árgesztes
- K esztölci Szlovák Pávakör
- Környei N ém et N em zetiségi
D alkör
- Bajóti A sszonykórus
- Fóti A sszonykórus

Mit kínál
a gimnázium?
A Lengyel Jó zsef G im názium és
Szakközépiskola 2 000/ 2001-es
tanévben induló szakjairól tájé
koztatást kaphatnak az érdeklő
dők. A z intézm ény bem uta
tásával egybekötött tájékoztatás
időpontja: decem ber 8. (szerda),
16 óra.
Jelentkezni lehet: hatosztályos
gim názium i csoport, négyosztá

lyos gim názium i csoport, általá
nos tantervű osztály, ének- zene
tagozatos
csoport,
testnevelés-sportszervezés tagozatos cso
port, kosársuli, drám a-m usical
csoport, szakm unkások kétéves
nappali tagozata, szám ítástechni
kai-szoftverüzem eltető (13. évfo
lyam).
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Baráti találkozó a
vidékfejlesztési miniszterrel
Torgyán József miniszter
a Vért kaszinójában vacsorázott
A V értesi Erőm ű Rt. vendégül
látta Torgyán József földm űve
lésügyi- és vidékfejlesztési m i
nisztert a tatabányai kaszinóban.
A m egbeszélés tém ája a Vért
retrofitja volt. A m iniszterrel
való tárgyaláson részt vett
Gyimóthy Géza az O rszággyűlés
aíelnöke, Takács Károly, a Vért
vezérigazgatója, dr. Sunyovszki
Károly polgárm ester és Balogh
György települési képviselő. A
rendezvényről a V ért vezérigaz
gatója tájékoztatta lapunkat.
- Dr. Torgyán Jó zsef G azda
napokra érkezett a m egyeszék
helyre, így lehetőség adódott a
V értesi Erőm ű Rt. vezetőjével
való találkozásra is. A találkozó
kötetlen hangvételű m unkava
csora volt, m elyen nagyon ko

m oly stratégiai kérdésekről, így
a V ért retrofitjáról volt szó.
A m iniszter m egism erte a tár
saság fő üzleti pozícióit, figye
lem m el m eghallgatta az eddig
elvégzett m unkák összefoglaló
já t a retrofit érdekében. T ám o
gatásáról biztosította az ered
m ényes továbbm űködés lehető
ségét.
U gyanezeket a gondolatokat
fogalm azta m eg G yim óthy G éza
alelnök is, aki m egyénk ism ert
politikusa, a régió jó ismerője.
Dr. Sunyovszki K ároly p ol
gárm ester tájékoztatta a m inisz
tert O roszlány fő fejlesztési
céljairól és eredm ényeiről, vala
m int kérte további tám ogatását
városunk vidékfejlesztési pályá
zataival kapcsolatban.

A Vért igazgatósága megtartotta soron következő ülését, no
vember 30-án. Az igazgatósági ülés a következő fő napirendi
pontokban hozott határozatokat:
1. Elfogadta az I-IX. havi
gazdálkodástól és a I.-X. havi
m űszaki eredm ényekről szóló
beszám olót, m elyben rögzítet
ték, hogy a társaság üzlet célki
tűzéseit tartva az éves rem ényét
nagy valószínűséggel túl fogja
teljesíteni.
2. A z ig. m egtárgyalta a kö
zéptávú (2000-2004.) bányásza
ti stratégiát, m elyben a retrofit
m egvalósítását szolgáló bányá
szati stratégiát fogadta el, alapváltozatként.
3. R észletesen és körültekin
tően foglalkozott középtávú üz
leti tervekkel, m elyben rögzí
tette azt, hogy m integy 10 M rd
Ft különbség van a retrofittal, il
letve a retrofit nélküli változa
tokban, így itt is azt a változatot
fogadta el, hogy a 2000. évi ü z
leti tervet is a “retrofitos m egol
dással” kell tervezni.
4. Folyam atosan visszatérő
napirend a T atabányai F űtőerő
mű érétkesítésének a helyzete,
m elyben tudom ásul vette a T ata
bányai M egyei Jogú V áros Önkorm ányzata rendkívüli testületi

ülésére (decem ber 09.) előter
je sztett napirendet, m elyben a
tatabányai távhőellátás pályáza
tát eredm ényesnek ítélik és a két
pályázóval tárgyalnak végleges
m egoldás érdekében.
A V értesi Erőm ű Rt. m egvár
ja a pályázat eredm ényes befeje
zését, a m egoldást segíti az a
tény, hogy az egyik pályázóval
m ár sikerült tető alá hozni egy
szándéknyilatkozatot.
5. R észletesen elem ezte, a
retrofitprogram m al kapcsolatos
feladatokat és a G azdasági M i
nisztérium i előterjesztését. Ez
az anyag a közeli napokban tel
je s részletességgel átadásra ke
rül a G azdasági M inisztérium
részére, így m inden lehetősége
m eglesz a döntéshozóknak, a
cég jövőjével kapcsolatos konk
rét tárgyalások érdem i m egkez
désére.
6. A z igazgatóság jóváhagyta
az előzetes fejlesztési terveket
(A V értesi Erőm ű Rt. fejlesztése
éves szinten m eghaladja a 2,5
M rd forintot).

E n e r g ia t a k a r é k o s iz z ó k r á s z o r u ló k n a k
Sikeresen pályázott az oroszlányi önkormányzat
255 darab energiatakarékos iz
zót adott át Bacsó Nándor, a
Fléra A lapítvány ügyvezető
igazgatója oroszlányi lakosok
nak novem ber 26-án délelőtt.
E zt a fajta tám ogatási lehetősé
get 1992. óta m ár több ízben ki
használta az oroszlányi önkor
m ányzat. A pályázati feltételek
között szerepelt, hogy az izzók
összértékének egy harm adát - ez
esetben 115 ezer forintot - a he
lyi önkorm ányzatnak kell bizto
sítania.
Bacsó N ándor elm ondta: a
közel 3000 forint értéket képvi
selő energiatakarékos égő a ha
gyom ányos égő fényének m eg
felelően világít, áram fogyasztá

sa azonban rendkívül csekély,
élettartam a 8-10-szerese a ha
gyom ányos égőének. Ezért ezt
abban a helyiségben célszerű a
norm ál izzó helyére tenni, ahol
az esti órákban legtöbbet világí
tanak. így csökkenni fog a vil
lanyszám la, m elyet az áram szolgáltató az év végén kom pen
zál. A z alapítvány így kíván se
gíteni azokon a családokon,
m elyeket súlyosan érintett az
energia árának em elése.
A segítség m ellett az ügyve
zető m ásik célt is m egfogalm a
zott. A H éra A lapítvány közcélú
karitatív alapítvány, állam i tá
m ogatást nem kap, adom ányok
ból és azok kam ataiból tartja

fent magát, tehát abban az
estben tudja tám ogatni a szociá
lisan rászorulókat, ha él a m eg
felelő társadalm i szolidaritás.
A zaz szám ítanak azok közrem ű
ködésére, akik m egtehetik, hogy
anyagilag is segítsék a rosszabb
körülm ények között élő em ber
társaikat. U gyanis 1991-ben a
korm ány energetikai koncepció
já t kidolgozó szakbizottságának
tagjai éppen az energiaár-em elé
sek m iatt súlyos helyzetbe kerü
lők sorsán érzett felelős szoli
daritásuk kifejezésére kezdem é
nyezték a H éra A lapítvány m ű
ködését.
A zóta a m agánszem élyek, a
nagy energetikai cégek és az ön-

korm ányzatok
adom ányaiból
800 m illió forintot m eghaladó
összeg gyűlt össze, s az alapít
vány több m int 200 ezer darab
energiatakarékos
fénycsövet
osztott ki, illetve energiaszám 
lán jó v áírv a pénztám ogatást
nyújtott több m int 325 ezer csa
ládnak.
A z ünnepségen Lázár Mózes,
a m egyei közgyűlés elnöke, or
szággyűlési képviselő köszöne
tét fejezte ki a H éra A lapít
ványnak, s kapcsolódva az ügy
vezető gondolataihoz, ő is hang
súlyozta a társadalm i összefogás
szerepét, és egyben felhívta a fi
gyelm et az energiával való taka
rékoskodás fontosságára.
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U nnepvárás

A d v e n ti ta lá lk o z ó
14 dalkör a színpadon

A karácsony az európai kultúra

szítünk, s ezzel díszítjük aszta

Advent első vasárnapja alkalmábóból - immár kilencedik alka legfőbb ünnepe. A keresztény lunkat, ajtónkat. Ez a szokás
lommal - rendeztek népdalköri találkozót az oroszlányi Műve hitben K risztus visszajövetelét nem oly régi, az első adventi ko
jelenti. A szent ünnepre való ké szorút H am burgban készítette
lődési Központban.
- “ A csend az öröm leghívebb
szószólója” - ezzel a Shakespeare-idézettel kezdte köszöntő
jé t Forgács József, a IX. A dventi
N épdalköri Találkozón. S bár az
idézet sok esetben m egállja he
lyét, a m űsorvezető szerint az
énekszó hűen idézi a karácsony
hangulatát.
S vasárnap este a M űvelődési
K özpontban m űfaji és térbeli ha
tárok nélkül szólt a dal. Érkeztek
hagyom ányőrző csoportok és
dalkörök Szálkáról, Kürtről,
Szabadkáról, Im elyről, T atabá
nyáról, V árgesztesről, M ogyo-

rósbányáról, K öm yéről, Bajótról, K esztölcről, Fótról és term é
szetesen fellépett az oroszlányi
R ozm aring együttes is.
M indez az A dvent jegyében
történt. A karácsonyt m egelőző
négy hetes várakozás jelen tő sé
gét m éltatta az evangélikus lel
kész, M olnár József.
- Ezekben a napokban a szí
vünket öltöztetjük díszbe, s az
adventi gyertya fényével szí
vünkben is láng gyűl - m ondta,
és kellem es estét, áldott adventi
készülődést kívánt a résztvevők
nek.

A z e g é sz sé g e se b b n e m z e d é k é r t!
Ó vodai egészségpedagógiai ér
tekezletet tartottak kedden T ata
bányán, a M egyei Ö nkor
m ányzat tanácsterm ében. A ren
dezők - az Egészségesebb Óvo
dák Nemzeti Hálózata (régió
elnök: Németh Gyuláné O roszlány), a KEM-i Önkor
mányzat Pedagógiai Intézete, és
a Pápai Páriz Egészségnevelési
Országos Egyesület - a m egye
80 óvodájából érkezett pedagó
gusokat fogadta. Ő k előadásokat
hallgattak az egészséges élet
m ódra nevelésről. O roszlányt a
M alom sori és a Táncsics óvoda
képviselte.
K öszöntőt Lázár Mózes, a
m egyei közgyűlés elnöke m on
dott, m ajd dr. Székely Lajos, fő
iskolai tanár fejtette ki az egész-

ségvédő szem lélet lényegét. Dr.
Rákóczi Ferenc gyerm ekorvos a
3-6 éves korban leggyakrabban
fellépő betegségekről és újfajta
kezelésükről adott tájékoztatást.
Bodnár Mihályné, oroszlányi
óvónő az óvodás korban m ég ja 
vítható tartáshibákról beszélt a
jelenlévőknek. Schmidtné Bo
dor Marianna a táplálkozás-ki
egészítés szerepét hangsúlyozta.
Bukovitsné nagy Judit vezető
óvónő az „Egészségesebb Ó vo
dák N em zeti H álózata” prog
ram járól nyújtott átfogó képet.
A bban m indannyian egyetér
tettek, hogy a gyerm ekekkel va
ló szem élyes kapcsolat és szere
tet a leglényegesebb elem e az
óvodai nevelési program nak.

Johann
H inrich
szülődés négy héten át tart. A nd 1839-ben
rás napjához legközelebb eső W ichem . A z első koszorúra - a
vasárnap kezdődik az ún. „Szent hétköznapok és ünnepnapok je l
Idő”, a hívő em ber szám ára a lel zésére - 19 fehér és 4 piros gyer
tyát tett.
ki felkészülés, a K risztusvárás.
Eredete az V.-V I. századra nyú M a m ár csak négy gyertya fel
lik vissza. Ebben a korszakban lobbanó lángja jelzi: közeledik a
az Ú r érkezését heti három na szeretet ünnepe.
pos böjttel szentelték meg. A z Idén az Advent, kezdete novem 
adventi időszakban nem m ula ber 28-ra esett, tehát a m ásodik
toztak az em berek és sem eskü gyertyát e hét vasárnapján kell
vőt,
sem
keresztelőt
nem m eggyújtani.
L.A.
tartottak. Ez az íratlan szabály
tartotta m agát m agyar nyelvte
rületen m ég a századfordulón is.
Szeged környékén élt a hajnali
m isézés hagyom ánya, m elyhez
szám os babona fűződött. A z
egyik hiedelem szerint, ha a férj
hez m enő lány az első hajnali
harangszókor a harang köteléből
leszakított egy darabot s azt ha
já b a fonta, farsang idején sok
kérőre szám íthatott.
M ára az effajta hagyom ányok
m egkoptak, él viszont az a szo
kás, hogy adventi koszorút ké-

H í r e k a z 5 . SZ. i s k o l á b ó l
Kábítás nélkül a drogokról

D rogellenes hét jegyében
szerveztek program okat az 5.
Sz. Iskola nevelői az intézm ény
be já ró diákoknak. A rendez
vénysorozatra a „N yújtsd a
kezed” c. pályázaton nyertek tá
m ogatást a Sport- és Ifjúsági M i
nisztérium tól.
H étfőn Lengyel K. Péter pszi
chológus tartott - a gyerekek
nyelvén - előadást a drogok ká
ros hatásáról, veszélyeiről. K ed
den ún. szituációs játékokban
vettek részt a tanulók, term észe
tesen az em lített tém akörben.
O r s z á g o s s ik e r
Szerdán A kábulat c. film et néz
ték meg. C sütörtökön dr. Vas
A Ságvári Endre Általános Isko lázs, harm adikat Horváth Éva, Teréz ideggyógyász beszélgetett
la diákjai B udapesten O rszágos negyediket Haudek Kinga, hato a szülőkkel „M it tehetsz drog
A rany János m agyar nyelvi ver dikat Tófei István és Varga Atti nélkül?” cím m el. A pénteki nap
a sporté, játék é, táncos szórako
senyen vettek részt, ahol m áso la, hetediket Mészáros Ibolya.
zásé volt.
dik helyezést ért el Slezák Ba-

Megyei úszóverseny

M e g y e i C s a lá d i n a p o r o s z lá n y i

A z 5. Sz. Á ltalános Iskola
m egyei úszóversenyt hirdetett

g y ő z e le m m e l
A Lépésről lépésre országos
Szakm ai Egyesület R egionális
Szervezete Családi napot hirdetett K om árom ban. A sportcsarnoki rendezvényben szerepeltek
gyerm ekm űsorok, játékkészítés,
K R Ó N I K Á S 2.

szövés, fonás, bábozás, agyagozás, építőjáték, táncház, nevelési
és jo g i tanácsadás és term észetesen családi vetélkedő, m elyet az
oroszlányi Jakab Tamás és családja nyert meg.

speciális tanterv szerint tanuló
diákoknak. A felhívásra 70-en
je lezték részvételi szándékukat.
Ő k egyéni- és csapatversenyben
m érik össze gyorsaságukat va
sárnap reggel az oroszlányi
uszodában. A versenyt a M agyar
Értelm i Fogyatékosok Sportszö
vetsége 50.000 forinttal tám o
gatja.

Vizsgáznak a felnőttek
A z intenzív felzárkóztató tan
folyam 7. osztályos hallgatói de
cem ber 6-án és 8-án vizsgáznak.
Sikeres évzárás esetén decem ber
13-án kezdik a 8. Osztályt, s jú 
niusban kezükbe kapják az álta
lános iskola elvégzéséről szóló
bizonyítványt.

Télapó itt van...
D ecem ber 6-án délelőtt 9 óra
kor tartják az iskolában a M iku
lás-ünnepséget. A gyerekeket az
A kkord T ánczenekar szórakoz
tatja majd.

B O R B Á L A -N A P
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Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Oroszlányi Szervezete
1999. december 3-án tartja a
hagyományos Szt. Borbála-napi
megemlékezést és szentmisét.
Az ünnepség 17 órakor kezdődik
az oroszlányi katolikus templomban.

ARCKÉPCSARNOK

V ért az életért

“Egy szál zöld is tud színes lenni”
December elején megjelennek a virágboltok kirakataiban és
az otthonokban az adventi koszorúk, az asztaldíszek, kopog
tató koszorúk. Olyan meghitt ünnepvárás-félét varázsolnak
lelkűnkbe. Amikor ezeket látom, eszembe jut Szabó
Sándorné, Aranka néni, aki kilenc éve költözött a városba
Kaposvárról és kedvenc időtöltése - nyugdíjas lévén - a virágkötés és koszorukészités.
- Miótafoglalkozik virágkö lett és ez idő alatt végignéztem

egy koszorú összeállítását. Lát
tészettel?
- Régen, az ötvenes években tam, hogyan lehet gyorsan és
a szükség vitt rá majdnem min
den szegény családot, hogy
mindenszentek ünnepére maga
készítse a szerettei sírjára való
kis csokrokat. Akkor még nem
voltak olyan kellékek, mint ké
sőbb: ami a ház körül volt, azt
használta mindenki. Fantázia,
érdeklődés kérdése volt, hogy
ki mit tudott alkotni. Szerettem
vele bíbelődni.
- Honnan szerezte be a mun
kához szükséges kellékeket?
- Teljesen véletlenül talál

koztam az igazi virágkötők
munkájához nélkülözhetetlen
dolgokkal. Még a nyolcvanas
években sokat jártunk Buda
pestre: hóvirágot, ibolyát, bar
kát hordtunk fel a virágo
soknak. Egy ilyen alkalommal
az egyik kereskedőre várni kel

szépen virágtálat, csokrot, ikebanát készíteni. Később otthon
én is próbálkoztam és nagyon
büszke voltam a sikereimre.
- Nem gondolt rá, hogy elvé
gezze a virágkötő tanfolyamot?
- Ahogy teltek az évek, egy

re kevésbé gondoltam rá. Ma
gam, ismerőseim és családom
számára elkészítek mindent.
Nagyon sok új dolog van ma
már, amikkel szépen lehet dol
gozni, de egy valamit nem
árulnak a boltokban: a szívvel
és szeretettel való készítést. Az
is melegséggel tölt el, ha a kész
darabokra nézve tudom, hogy
mennyire fognak örülni neki és
szinte életre kel minden szál vi
rág, vagy zöld.

30-szoros és 20-szoros véradókat tüntettek ki november 30-án a Bányász
Klubban. A városi ünnepségen dr. Fábián Krisztina, a Vöröskereszt alelnöke hangsúlyozta a véradás szerepét és köszöntötte a kitüntetetteket.

Kitüntetettek:
30-szoros véradók
BATALKA MIHÁLY, ERDÉLYI
SÁNDOR, HORVÁTH ISTVÁN,
MALLER TIBOR, SZABÓ TIBOR,
SMALKOVICS ISTVÁN, GOMBOS
LÁSZLÓNÉ, GÁNYÓ IMRE. ÉBEL
JÓZSEF, KIRÁLY FERENC, KO
MÁROMI JÁNOS, BAGOLY SÁN
DORNÉ, BAKÓ BÁLINTNÉ, KUL
CSÁR MÓZESNÉ, SZABÓ GYULA,
SZEGVÁRI LÁSZLÓ, UHER ZOL
TÁN, VARGA GYÖRGY, VARJÚ
GYÖRGY, VÖRÖS ISTVÁN, FORTHOFFER CSABA, HOLCZIMMER
RÓBERT, JUTASSI ISTVÁN, JÓZSA
CSABA, KOVÁCS ISTVÁN, KÖ
KÉNY GYÖRGY, TÚRI LÁSZLÓ,
BENEDEK FERENC, OSGYÁN
GYÖRGYNÉ, SZABÓ ISTVÁN, SZA
BÓ LAJOS, BÓDAI JÓZSEF

20-szoros véradók

Csulik Andrea

CSER LAJOS, NEMES ZSOLT, FÜ
LŰP SÁNDOR, ANTAL LÁSZLÓ,
FARKAS GERGELY, RAVASZ VIN

Mikulás a világban

A kisázsiai Myrában tevékeny
kedő, szegényeket segítő Szt.
Miklós püspök a keleti egyház
máig legtiszteltebb szentje.
Ereklyéi a l l . Században kerül
tek Dél-Olaszországba, így cso
datévő híre ettől kezdve a nyu
gati egyházban is elterjedt. Em
léknapja, december 6-a hazánk
ban a 16. Sz. végéig még köte
lező ünnep volt. Az ünnepet az
1611. Évi nagyszombati zsinat
eltörölte ugyan, de a szent kultu
sza továbbra is virágzott. Tiszte
letét számos helynév, templom,
szobor őrzi. Szent Miklós a ha
lászok, révészek patrónusa, a ví
zimolnárok és a folyók mellé
települt magyarországi bencés
apátságok védőszentje volt.
Mikulás szavunk a Miklós név
cseh megfelelője.

A Mikulásnak ma két alakja
él a néphagyományban. Az
egyik az ajándékot hozó jóságos
öregember, a másik a vétkeseket
felelősségre vonó büntető bíró.
Az ajándékokat osztogató
Mikulás mai alakja mintegy 50
éve terjedt el hazánkban. Azóta
rendszeresen látogatja az óvodá
kat, iskolákat, hogy megörven
deztesse a gyermekeket, bizto
sítva számukra a meglepetés
boldog élményét.
Egy legenda szerint Szent
Miklós jóllakatta egy nagyváros
szegény, éhező gyerekeit. Bú
zát, zöldséget, gyümölcsöt szál
lított a városba, ahol az éhezők
megörültek a finomságoknak.
A holland gyerekek úgy tud
ják, Szent Miklós Spanyolor
szágban él hű szolgájával, Feke
te Péterrel. Hollandiába decem
ber 6-án érkeznek, hajón. Szt.
Miklós egész éven át jegyzi a
gyerekek jó és rossz cselekede
teit, inasa pedig buggyos nad
rágjában az ajándékokat készíti
össze.
Ausztriában krampuszok
kísérik a Télapót. Ők azzal fe

CÉNÉ, MAGYAR GYULÁNÉ, FAR
KAS BENEDEK, PREKOB GÉZA,
SCHA TTINGER ISTVÁN, POÓS
RUDOLF, TARCSI ISTVÁN, MATAJSZ GÁBOR, BARNA JÓZSEF,
GYURKOVICS LÁSZLÓ. FEJES
ISTVÁN, DALLOSGÉZA, NÉMETH
JÁNOS, VÉGVÁRI LÁSZLÓ, KER
TÉSZ TIBOR, MERNYEI TIBOR,
UDVARI CSABA, NÉMETH NOR
BERT, SZEKERES RÓBERT, ZÁMBÓ LÁSZLÓNÉ, TULIPÁN AND
RÁS, NÉMETH ZOLTÁN, NÉMETH
MIHÁLY, KARKUCZKA IMRE, PÁ
LINKÁS
FERENC,
LACZKÓ
ZSOLT, FÁBIÁN BÉLA. VASI MI
HÁLY\ MEIDLINGER GYÖRGYI,
IHÁSZ ZOLTÁN, HORVÁTH FERENCNÉ, NÉMETH ZOLTÁN, ID.
TAKÁCS FERENC,
PALOTAI
LÁSZLÓ, VAKÁNNÉ KÖRMENDI
IRÉN, RAJNAI GÁBOR, DZSUDZSÁK SÁNDOR, DR. ÚR MIHÁLY,
GERLINGER LÁSZLÓ, LINBACHER FERENC, SZABÓ SÁNDOR,
CSEH GYULA, VARGA JÓZSEF.

nyegetik a rossz gyerekeket,
hogy elviszik őket a pokolba.
Szlovákiában maskarák kí
sérik Szent Miklóst, aki elűzi a
házból a halált.
Svájcban december 5-én
este sok száz, jelmezbe öltözött
ember vonul végig az utcákon.
Szent Miklós mögött jönnek a
korbácsolok. A felvonulás fül
süketítő lármával ér véget, s haj
nalig tart a mulatság.
A svéd Télapó fehér szakál
las manóra hasonlít.
A felsoroltakon kívül is szá
mos elképzelés él a Mikulásról.
De az szinte minden gyermeki
hitvilágban közös, hogy a Miku
lás piros csuhában jár, s putto
nyában ajándékot tart. Ezeket sokak szerint - rénszarvasszá
non szállít azokhoz, akik egész
éven át jók voltak. A rosszak pe
dig attól tartanak, hogy az ablak
ba kitett csizmájukban, cipő
jükben reggelre csak virgácsot
találnak...

H árom m agas
no
rr

Psota Irén, Egri Kati és Németh
Borbála a főszereplője annak a
darabnak, melyet december 7én, 19 órától mutatnak be a Mű
velődési Központban. Címe:
Három magas nő.
Közülük a legidősebb, a 92
éves, uralkodó természetű, büsz
ke és többnyire világos észjárású
matróna. Társalkodónője és ápo
lója 52 éves, s a színmű harma
dik fő karakterét a húszas évei
közepén járó fiatal lány. Látszó
lag a véletlen sodorta őket egy
más mellé, de emlékeik kísérte
ties hasonlósága mind közelebb
hozza őket egymáshoz, hogy az
tán egyetlen nőalakká olvadja
nak össze...

HÍREK. ESEMÉNYEK
A Lengyel József Gimnázium
és Szakközépiskola diákjai de
cember 6-án mutatják be A pad
lás c. darabot. Az előadás helye:
Művelődési Központ színházter
me, ideje: 19 óra.
Az Oroszlányi Ifjúsági Koncert
Fesztivál és Fúvószenekar évad
záró hangversenyét december
10-én tartja, az'MKK-ban.
K R Ó N I K Á S 3.
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fiarácsouyig kivetheti a szeveucscjct!
A két kocka összege az Ö « árcugediuéuye!
Kínálatunk:
- p a d ló s z ö n y c g ,
- P V C p a d ló ,

- la m in á lt p a r k d í a ,
-a k s z d u v e g .

IVem kockáztat, ha nálunk vásárol!
tó e U E T :

Oroszlány, Fürst S . u. 13. 3 34/361-122/1092

Színes filmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilm.

Nyitva: H -P : 900-1700 Szó: 900-1230

St.
“
Szám ítástechnika

Irodatechnika

CENTER ÜZLETHÁZ

Oroszlány, Rákóczi u. 78.

Oroszlány, Rákóczi u. 72.
Tel/fax:34-560-280, 560-281
E-mai 1:agmbt@mail .matav. hu

ÉPÍTŐ K ÁRUHÁZA
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
2840 OROSZLÁNY, MESTER U. 2.
a/FAX: 34/360-101

Tel/fax:34-360-808, 34-361 -444/185

BRONZ - EZÜST - ARANYVASÁRNAP

- papír, írószer, nyomtatvány
- PARKER tollak

- k o m p le tt szám ítóg epek

8 ‘,0-1 3 00 ó r á ig k e d v e z m é n y e s v á s á r lá s s a l
v á ru n k m in d e n vevőt*

Porher nyereményjáték!

3év g a ra n c iá v a l

- alkatrészek, kiegészítők,
-javítás, gépbővítés

- irodaszer
- számológépek, fénymásolás
- bélyegzőkészítés

- h álózattervezés, kivitelezés,
k a rb a n ta rtá s

1 0 -2 0 % K A R Á C S O N Y I

- LANIER - AGFA fénymásológépek

ENIIEGRIÉNT

értékesítése, szakszervízelése
- PANNON GSM hivatalos viszonteladó

m

- M A T Á V n e t inte rnet
szolg áltatás forgalm azása

- névkártyakészítés, CD-írás, fénymásolás
- vezetékes telefonok, telefonközpontok
- irodabútor

K arácson yra, s z é p íts e o tth o n á t a
DOJNDDNO ÁRUHÁZ ta p é tá iv a l!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VÁLLALKOZÓK
FIGYELEM!

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
az önkormányzat sportcélú ingatlanaira
vonatkozóan hasznosítási (üzemeltetési)
pályázatot hirdet.

A Kézműves Kamara
fórumot tart, melyre
minden érdeklődőt várunk.
Témakörök:

A z érintett ingatlanok az oroszlányi, belterületi,
a 720
helyrajzi szám ú 4 ha 2477 m 2 területű
(régi) strandfürdő,
a 727
helyrajzi szám ú 6 ha 871 1 m 2 területű sporttelep,
a 724
helyrajzi szám ú 3 ha 2260 m 2 területű sporttelep,
a 718/2 helyrajzi szám ú 5919 m 2területű beépítetlen terület,
a 719
helyrajzi szám ú 473 m 2 alapterületű volt
szolgálati lakás épület,végül
az oroszlányi, külterületi, 0265/2 helyrajzi szám ú
9529 m 2 területű sporttelep (lőtér).

A pályázat részletes kiírása 5.000,- Ft-ért átvehető
a hivatal földszintjén az ügyfélszolgálati irodában
1999. december 13-án 900órától
december 20-án 1700óráig
a polgármesteri hivatal nyitva tartási rendjében.

A pályázat benyújtási határideje:
1999. december 28-án 1300 óráig.

‘^TORONY TAXI S361-700
KRÓNIKÁS 4. _______________________
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2000. évi adó- és
járulékszabály változások
« telephely-engedélyezések
rendje
• kamarai változások
Időpont: decem ber 08. 16" óra
Helye: Polgárm esteri H ivatal

KRÓNIKÁS
Oroszlányban már tízezren
olvashatják!

Városunkban ez a lap
jut el a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!

Hirdetési dijaink:

DECEM BER;
TELELŐ, KARÁCSONY HA VA
decera bér 04.

Szent Borbála,
a bányászok védőszentje
OROSZLÁNY]
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Mi lesz a V ért-tel?
Az e hét keddi rendkívüli képviselő-testületi ülés fő
témája a Vértesi Erőmű Rt. helyzete, várható jövőjé
ről szóló tájékoztatás és eszmecsere volt.

A z O roszlányi S zlovák K iseb b ség i Ö n k o rm án y zat és a
F alu H ag y o m án y ő rző és K u ltu rális E g y esü let idén is m eg 
rendezi a S zlovák estet, a M agy aro rszág i K isebbségek
N a p ja alkalm ából. A z ü n n ep ség et d e ce m b er 19-én délután
tartják a II. R ákóczi F eren c K lubban.
K ö szö n tő t m o n d Lázár Mózes, a K E M -i K özgyűlés eln ö 
ke.
K ö zrem űködnek: P ilisszen tlélek i P ávakör
B án y á sz N ép d a lk o r - O roszlány
B rána T án ceg y ü ttes - O roszlány
M alom völgyi T am ás - O roszlány

Dr. Surtyovszki Károly p olgárm ester
Rajnai Gábor alpolgárm ester ke
tájékoztatójában elm ondta: válto zat vésbé bizakodó. Szerinte nem a p o 
lanul úgy gondolja, - közösen a V ért zitív folyam atot látszik erősíteni
vezetésével -, hogy középtávon gaz K eleti G yörgy országgyűlési k ép v i
daságosan tud m űködni a cég, bár ez selő m últ heti parlam enti interpellá
je len tő s létszám leépítést, költség- ciója a V ért ügyében. - U gyanis a
csökkentést és feszültségfelvállalást m inisztérium tól egyértelm ű volt a
jelen t.
nem leges válasz, m elyet K eleti úr
- D e m űködni tu dna az 5800 em  n em fogadott el, a jelen lév ő képvise
bert foglalkoztató R t., am i a várost lők 67% -a viszont igen - em lékezte
jelen tő sen segíthetné a fejlődésben. tett. U gyanakkor ő is öröm m el szólt
Sőt, nem csak O roszlány további lé arról, hogy O roszlányban pártállás
tét határo zza m eg, hanem az egész nélkül m indenki azon az állásponton
van, hogy m űködjön a V ért.
térségét - hangsúlyozta.
A z ülésen Balogh György telepü
É ppen ezért választották az illeté
kesekkel való szem élyes tárgyalást, lési képviselő is szót kért. F elidézte
m ik o r a V ért-ért p róbáltak tenni a az elm últ hetek esem ényeit, a
közelm ú ltb an is. A p o lgárm ester v é V ért-tel kapcsolatos tevékenységek
lem énye szerint a szem élyes m egbe jeg y éb en . B eszám olt a Pepó P ál kö r
széléseken k ellőképpen tudták h an g  nyezetvédelm i m iniszterrel, dr. B o
súlyozni a társaság térségi szerepét, * ros Im re tárca nélküli m iniszterrel és
illetve m egváltoztatni azt az ál dr. T orgyán Józseffel való m egbe
talános felfogást, am i „a rossz h atás szélésről, ahol közösen vettek részt a
fokú m agyar erőm űvekről k iala V ért vezérigazgatójával, T akács K á
rollyal és dr. S unyovszki K árollyal.
k u lt” .
A hosszas eszm ecsere után a k ép 
H ozzátette: a V ért ü g y éb en nem
halogatható a döntés s úgy érzi, eb  viselők elfogadták azt a határozatot,
ben a k érdésben a városban nagy az hogy „a V ért tervezett létszám leépí
egyetértés. B ízik abban, hogy ez az téséből adódó képzési feladatokat az
együttm űködés m egm arad, és a V ért önkorm ányzat felvállalja oly m ó 
sorsáról a to v ábbiakban sem p árt don, hogy a m egyei feladatellátási
szem pontok alap ján fognak v éleked körbe tartozó középiskolai és szak
ni, s így m iham arabb p ozitív k or képzést e cél ellátásához igazítja, és
b iztosítja ho zzá a m egfelelő intéz
m ánydöntés születik.
m ényi infrastruktúrát” . Juhász Jó-

z s e f képviselő ja v aslatá ra ezt kiegé
szítették azzal, hogy h a m egvalósul a
retrofit program , akkor a V értnek
szükséges szakm ákhoz is biztosítják
a helyi továbbképzést. A határozat
szerint az önkorm ányzat vállalja azt
is, hogy a m egkezdett m unkahelyte
rem tő tevékenységet és az* ipari p ar
k ot továbbfejleszti, s ezzel közép
távon m egoldja a város és a városk örnyék foglalkoztatási gondjait
(szintén a retrofit program tól függ - a
szerk.).
A z ülés további részében b eszá
m oló h angzott el a saját L akásért
O roszlányban A lapítvány m űködé
séről. A z A lapítvány 1999-ben elő
ször, de idén m ár k ét alkalom m al
tám o g atta n em csak azokat, akik első
lakáshoz szerettek v olna ju tn i, h a
n em azokat is, akik lakást cseréltek
vagy bővítettek és m egfeleltek az
alapítványi követelm ényeknek.
A z ülés végén B alogh G yörgy te 
lepülési képviselő afelől érdeklő
dött, hogy m iként tám ogatja m ajd a
város L ikerecz G yöngyit és A ttilát,
akik helyet kaptak a sidney-i O lim 
piai v álogatott súlyem elő keretében.
A p olgárm ester elm ondta, hogy a tá
m ogatás a jö v ő évi költségvetés
függvénye, rem éli, hogy m egtalálja
m ajd a m ódját a város a tám ogatás
nak.

M ásolás a M O N T Á Z S P R E SS K ft. n yom d ájáb an m ár 5,- Ft-tól!
A /4 -e s m á so lá s: 8 ,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 5 ,- F t.
A /3 -a s m á so lá s: 1 2 ,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 9 ,- F t.
S 3 6 6 -5 2 4
\ z á r a k az ÁFÁ-t t a r t a J a m x i f a éi egy er ed eti /m ásol* t/példAnyra von a l ko z iii k

A Mikulásról németül

A bányászok védőszentje
B orbála a III. században szüle
tett K is-Á zsiában, pogány szü
lők gyerm ekeként. K ésőbb áttért
a keresztény hitre. A hagyo
m ány szerint B orbálát az apja új
hitének m egtagadására akarta
kényszeríteni, de ez nem sike
rült, így saját kezével lefejezte
őt. A z apát tettéért villám csapás
sújtotta, B orbálát viszont szentté
avatták.
A keresztény hitért m ártírha
lált halt Szent B orbála a hajadon
lányok pártfogója, a bányászok
és tüzérek védőszentje lett.
E m léknapjához - decem ber 4.
- évszázadokon át sok hiedelem
fűződött.
H a a B orbála napján vízbe
helyezett cseresznyeág kará

csonyra kivirágzott, az eladó
lánynak közeli házasságra volt
kilátása.
Idegen férfit azonban nem
láttak szívesen aznap, m ert azt
hitték, elviszi a ház szerencséjét.
B orbála dologtiltó nap volt.
A hiedelm ek ilyenkor tiltották a
varrást, fonást, söprést. Ehelyett
tollat fosztottak, bort fejtettek,
vagy búzát csíráztattak, hogy
annak zöldjéből m ajd a követke
ző év term ését m egjósolják.
O roszlányban 1990 óta m in
den évben szentm isével em lé
keznek Szent B orbálára a bá
nyászok. Idén decem ber 3-án
este, a katolikus tem plom ban
kérte a föld alatt dolgozók vé
delm ét N agy László plébános.

A Lengyel Jó z sef G im názium és beli vetélkedőn idén az 5-6. osz
Szakközépiskolában m ár hagyo tályosok kategóriájában első he
m ány, hogy decem ber 6-a, M i lyezést ért el az A rany János
kulás napja alkalm ából ném et Á ltalános Iskola csapata, a 7-8.
versenyt rendeznek a városi és osztályosok közül a kecskédiek
városkörnyékéi általános isko álltak leginkább helyt.
lák szám ára. A z írásbeli és szó-

Megyei úszóverseny
M egyei úszóversenyt hirdetett
az 5. Sz. Á ltalános Iskola a spe
ciális tanterv szerint tanuló diá
koknak decem ber 5-ére. A
verseny akkor elm aradt, m ert az
Á N TSZ néhány napra bezáratta
az oroszlányi uszodát. így a fel
hívásra jelen tk ezett 70 gyerek e

hét pénteken, decem ber 10-én
m érte össze tudását egyéni- és
csapatversenyben. A versenyt a
M agyar Értelm i Fogyatékosok
S portszövetsége 50.000 forinttal
tám ogatta.
(A z eredm ényekről jö v ő heti
lapszám unkban olvashatnak.)

Sport

Országos elismerés

M ikulás-futóversenyen
vettek Erdélyi Dóra - első helyezést ért
A z É rtelm i Fogyatékosok O r a V öröskereszt Székházában. A részt az O R T R I sportolói Tata- el különböző kategóriákban,
szágos Szövetsége em lékplaket kitüntetés m ellett figyelem re bányán a m últ héten. A verse- Csornai Erika és Németh Tamás
tel jutalm azza az 5. Sz. m éltó érdem az is, hogy az or nyen három oroszlányi fiatal - harm adikként végeztek.
Á ltalános Iskola egyik tanulóját. szágos rendezvényt az oroszlá Kostyál Ágnes, Erdős Ibolya,
Káka István decem ber 1 1-én ve nyi fiú nyitja m eg szavalatával.
szi át az elism erést Budapesten,

Zűrzavar a játszótéren

Felnőttek felelete
3 hónap = 1 évfolyam
A z 5. Sz. Á ltalános Iskola, a
M unkaügyi K özponttal közösen
idén ősszel felnőttképzést indí
tott azok szám ára, akik rendel
keznek az általános iskola négy
osztályáról szóló bizonyítvány
nyal, és célul tűzték ki a nyolc
osztály elvégzését.
Szeptem berben 11-en ültek
iskolapadba és kezdték el a 7.
osztályt. A tanév az intenzív tan
folyam on három hónapos, így e
héten vizsgával zárult. H étfőn
irodalom ból, nyelvtanból, m ate

A V árosi B alesetm egelőzési Bizottság és az M K K szervezésében a H ókirálynő m eseszínház
bem utatja a „Z űrzavar a já tszó téren” c. zenés közlekedési m e-

m atikából és biológiából adtak
szám ot tudásukról a hallgatók,
szerdán pedig történelem ből, fi
zikából és földrajzból vizsgáz
tak. A követelm ényeknek m ind
a 11 felnőtt tanuló m egfelelt, A z oroszlányi Kertbarát Kör lődési K özpontban. A program
am i azt jelenti, hogy hétfőn, de kézm űves foglalkozást tart de- karácsonyi lakás- és asztaldícem ber 13-án m ár a 8. osztályt cem ber 17-én délután, a M üve- szék készítése lesz.
kezdik. H a a következő hóna
pokban is hasonló lelkesedéssel
tanulnak, nyáron m ár kezükbe
vehetik a nyolc osztály elvégzé
sét igazoló bizonyítványt.
A z idei K om árom -E sztergom m egyei kamarazenekari selejtező
helyszíne a Lengyel Jó z sef G im názium és Szakközépiskola.
Időpontja: decem ber 10. 15 óra.

Karácsonyi készülődés
Zenei hírek

Ismét
„Közlekedik a család”

*****
K arácsonyi hangversenyt rendeznek az oroszlányi katolikus tem p
lom ban decem ber 15-én, 17 órától.

A Városi Balesetmegelőzési Bizottság KÖZLEKEDIK A CSA
LÁD címmel autós elméleti és ügyességi vetélkedőt hirdet. A
verseny jellege: autós ügyességi és elméleti, kerékpáros ügyes / ■
ségi, játékos ügyességi és elméleti vetélkedő.
A verseny helye:

Nevezési feltételek:

O roszlány - Rendőrkapitányság,
M K K , V árosi U szoda által körülhatárolt terület.

saját szem élygépkocsi, érvényes
vezetői engedély. N evezni a
helyszínen, illetve az M K K -ban
T arján L ászlónénál lehet,

A verseny időpontja:
decem ber 1 1 .9 óra

A vetélkedőre kizárólag csalá
dok (legalább 2 generáció!) j e 
lentkezhetnek.

V
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sejátékot. A M űvelődési Központ színházterm ébe decem ber
13-án 10 és 11 órakor várják az
érdeklődőket,

,

Evbúcsúztató
A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete
évzáró ünnepséget rendez
december 17-én, 17 órától
a Bányász Klub nagytermében.
A vacsorás-müsoros estre
vendégek érkeznek
a szlovákiai Bátorkesziről is

N

/

„Hathatós eszköz,hogy boldogságunkat gyarapítsuk, az,hogy kivétel nélkül,mint a pók,
minden irányba szőjjük a szeretet egész hálóját s abban megfogjunk mindenkit... ”
(L. Tolsztoj)

„Minden kisgyermek egy csoda”
Fejlesztő program az I. Sz. Bölcsődében

Kulturális ajánló
Ünnepek előtt
M it k ín ál az M K K ?
december 10. 18 óra

Talán soha fel nem dolgozható trauma, ha egy családban sérült kisgyermek születik.
Az értelmi fogyatékos vagy mozgásbeli rendellenességgel küzdő gyermekeknek sze
mélyre szólóan kidolgozott fejlesztő programokra van szükségük. Ebben próbál se
gítséget nyújtani az oroszlányi I. Sz. Bölcsőde úgynevezett speciális csoportja.
Működéséről Muhari Jánosné, a Bölcsődei Szolgálat vezetője tájékoztatott.

OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ KONCER'
FÚVÓS ÉS FESZTIVÁL ZENEKAR
ÉS A MAZSORETT CSOPORT ÉVAD
ZÁRÓ KONCERTJE
december 11. 10 óra

- A csoport tíz évvel ezelőtt, a III. Sz. B öl
csődében kezdte m eg m űködését. N éhány
év óta fogadjuk az I. Sz. Bölcsődében (Béke
Szállóval szem ben - a szerk.) a speciális el
látásra szoruló gyerekeket. Itt azokkal a 0-6
éves kislányokkal, kisfiúkkal foglalkozunk,
akik született vagy szerzett sérülésekkel, fo
gyatékossággal kénytelenek élni, illetve
nem korcsoportjuk átlagos szintjének m eg
felelő ütem ben fejlődnek.
Jelenleg tizenegy gyerm ekkel foglalko
zunk. A legkisebb 3 éves. Jár ebbe a cso
portba D ow n-kóros, Rett-szindróm ás, m oz
gássérült, értelm i fogyatékos, illetve össze
tett problém ákkal küzdő, de van közöttük
„csak” m agatartásproblém ás gyerm ek is.

- Kinek a javaslatára kerültek ők ebbe a
csoportba?
- Á ltalában a háziorvos javaslatára kerül
nek be ide a gyerm ekek. A z ún. beszoktatás
után kb. 2 hónappal - m iután elfogadott ben
nünket a gyerm ek -, elküldjük őket Tatára, a
tanulási képességet vizsgáló bizottsághoz,
szakvélem ényük alapján fejlesztik itt to
vább a gyerekeket. A lkalm azunk szom atoés gyógypedagógust, m ásrészt pedig erre a
szakterületre specializálódott gondozónők
foglalkoznak a gyerekekkel.

rendellenességét m egcélozva alkalm azzuk a
fejlesztési tervet, ez nem m űködik m ásként,
csak csapatm unkával. A speciális csoport
ban három gyerm ekgondozónő dolgozik:
Cingolya Józsefné, Nagy Tivadarné és
Dívó s Jánosné. M indent m egtesznek a gye
rekekért. Ezt vállalták, vállaltuk, m ert tud
juk, hogy ezeknek a családoknak nagyon
nagy szükségük van a segítségre, hiszen az
tényleg egy traum a, m ikor sérült kisgyer
m ek születik. A szülőktől kom oly erőfeszí
tést igényel m agának a ténynek az elfo
gadása is, nem beszélve egész addigi életvi
telük m egváltozásáról. H a a délelőttjük sza
bad, legalább néhány órás m unkát tudnak
vállalni a szülők, am it e nélkül a csoport nél
kül nehezen tudnának m egtenni, hiszen
gyerm ekük állandó felügyeletet igényel.
Reggel 7 órától van átvétel a speciális cso
portban. A gyerekek reggelit, tízórait, és
ebédet kapnak és persze egész délelőttön át
való törődést. A családokon való segítés
m ellett nem m indegy, hogy a kisgyerm ek
m ilyen korán kapja m eg azt a fejlesztést,
am i az esélyeit növeli. M unkánkban arról
van szó, hogy az esélyt m egadjuk a gyerm e
keknek ahhoz, hogy önm agukhoz képest
m inél m agasabb szintet érjenek el.
- Milyen a kapcsolatuk az egészséges és a

- Milyen módszereket használnak például
egy 3 évesnél az értelmi képesség fejleszté speciális csoportba járó gyerekeknek a böl
csödén belül?
sére?

- N incsenek egym ástól elszigetelve. A
- M inden kisgyerm ekre egyéni fejlesztő
terv van, m elyet szakem berek állítanak csoportok egym ás m ellett m űködnek, nyitva
össze, és a gondozónők naponta gyakorol áll az ajtó a közlekedésre. Ezen a téren n a
tatnak. Ezek nem rutinszerűen, m indig azo gyon jó k a tapasztalataink. A gyerm ekekben
nos form ában történő gyakorlatok, nem kín, sokkal nagyobb a tolerancia a m ásság elfo
hanem játék a gyerm eknek. U gyanazt az ér gadására, és a segítőkészségre. Érzik, hogy
telm i képességet rengeteg m indennel, az m iben kell és lehet ezeknek a gyerekeknek
építőjátéktól a rajzolásig, gyurm ázásig, na segíteni. A z egészséges gyerekek m inden
fenntartás nélkül el tudják fogadni sérült tár
gyon sok m indennel lehet fejleszteni.
- És ahogy körbenéztem, láttam, mindeh saikat. K özös a já tszó tér is, tavasztól késő
hez bőven rendelkezésre állnak a megfelelő őszig és a téli időszakban, m ikor az időjárás
engedi, közös játékudvart használunk.
eszközök.
- Mennyi az esélye annak, hogy a speciá
- V alóban, a sérült gyerm ekek fejleszté
séhez speciális eszközökre és berendezések lis csoportból normál tantervű általános is
re van szükség. A z a szerencsénk, hogy kolába kerülnek a gyerekek?
- A z elm últ 10 évben sok olyan gyerm ek
ezeket pályázati úton m ind a m inisztérium ,
m ind pedig a Soros A lapítvány kiem elten já rt hozzánk, aki egészséges óvodai csoport
tám ogatja. Sikerült nagyon sok, kim ondot ba került át, onnan pedig egyenes útja volt a
tan a m ozgáskoordinálást és az értelm i fejlő norm ál tantervű általános iskolába. D e a
dést befolyásoló eszközökhöz hozzájut többség az oroszlányi 5. Sz. Iskolába vagy
nunk. Ú gy gondolom , nagyon jó l felszerelt K öm lődre, illetve bentlakásos gyerm ekott
honba kerül.
csoport m űködik itt.
Én m égis úgy gondolom , hogy m inden
- De gondolom, a kiváló eszközkészlet
csak a mérleg egyik karja. Kellenek hozzá kisgyerm ek egy csoda és ezekben a gyerm e
kekben is benne van a csoda, csak m eg kell
odaadó pedagógusok...
- így van. M ivel a korai fejlesztés lénye látnunk és m eg kell láttatnunk. Ez a m un
ge, hogy teljesen egyénre szabottan, a kis kánk lényege.
Lovasi Andrea
gyerm ek lem aradását vagy sérülését,

III. REGIONÁLIS ROMANAP
10 óra: FÓ R U M az oroszlányi cigányság
helyzetéről
vezeti K ertész Á gnes
meghívott vendégek : dr. Sunyovszki Károly
polgárm ester, D eák S ándom é családsegítő
csoportvezető, O rosz Á rpád települési kép
viselő, valam int a Cigány K isebbségi Önkorm ányzat tagjai
13. 30: CIGÁNY KÉPZŐMŰVÉSZEK

KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
megnyitja K eresztesi Jó z sef közm űvelődési
referens

kiállítók: Fővárosi Ö nkorm ányzat és C i
gányház
R om ano K hev és az M K K közös kiállítása
14 óra: FOLKLÓR MŰSOR
meghívott előadók: K óka István, Bálint
Sándor; Babai Beatrix (5. Sz. Ált. Isk.), az
5. Sz. Á lt. Isk. furulya együttese, Fürge Lá
bak T áncegyüttes (Tatabánya), Szilágyi Ti
tusz (D orog), C igány K isebbségi Ö nkor
m ányzat F olklór E gyüttese (Dorog), Hejdezsanel Turné R om ale együttes (O roszlány),
Szerencsés C sillag együttes (O roszlány)

december 13.10 és 11 óra

BALESETMEGELŐZÉSI
ISKOLÁSOKNAK

SZÍNHÁZ

december 16. 17 óra

MINDENKI KARÁCSONYA a Szociális
Szolgálat és a V öröskereszt szervezésében

december 16. 18 óra

SPINDLER AUTÓSPORT EGYESÜ
LET ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉSE
december 17.

KARÁCSONYI MŰSOROK
10 óra: Ságvári Endre Á ltalános Iskola
13 óra: A rany János Á ltalános Iskola
16 óra: Jó z sef A ttila Á ltalános Iskola

december 20. 14 óra

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ a Gyer
mekkönyvtár szervezésében
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Szá mítástech nika

Irodatechnika

CENTER ÜZLETHÁZ

Oroszlány, Rákóczi u. 78.

Oroszlánv. Rákóczi u. 72.
Tel/fax:34-560-280, 560-281
E-mail :agmbt@mai i.mata v. hu

Tcl/fax:34-360-808, 34-361-444/185

- komplett számítógépek
3év garanciával

- alkatrészek, kiegészítők.
- javítás, gépbövítés
- hálózatterv ezés, kivitelezés,
karbantartás
- LANIER - AGFA fénymásológépek
értékesítése, szakszcrvízelése

- papír,

írószer, nyomtatvány

PcirKer nyeremenyjátékl
- irodaszer
- szám ológépek, fénym ásolás
- bélyegzőkészités

- MATÁVnet internet
szolgáltatás forgalmazása

- névkártyakészités, CD-lrás, fénymásolás
- vezetékes telefonok, telefonközpontok
- irodabútor
r

ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
2840 OROSZLÁNY, MESTER U. 2.
S/FA X : 34/360-101

m ű m - EZÜST - A R A M V A S Á R M P

- P A R K F R tollak

- PANNON GSM hivatalos viszonteladó

r

110)1IN®

ÉPÍTŐK ÁRUHÁZA

8<M
,- líí<M
)óráig kedvezményes vásárlással
vártunk minden vevőt!

10-20% KARÁCSONYI
ENDEGJIÉNY
MINDEN TERMÉKÜNKRE!
K arácsonyra szépítse otálionát a
DOM ÖIÖ Á R U H Á Z tapétáival!

f
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
az önkormányzat sportcélú ingatlanaira
vonatkozóan hasznosítási (üzemeltetési)
pályázatot hirdet.
A z érintett ingatlanok az oroszlányi, belterületi,
a 720
helyrajzi szám ú 4 ha 2477 m2 területű
(régi) strandfürdő,
a 727
helyrajzi szám ú 6 ha 8711 n r területű sporttelep,
a 724
helyrajzi szám ú 3 ha 2260 m ' területű sporttelep,
a 7 18/2 helyrajzi szám ú 5919 m2 területű beépítetlen terület,
a 719
helyrajzi szám ú 473 n r alapterületű volt
szolgálati lakás épület,végül
az oroszlányi, külterületi, 0265/2 helyrajzi számú
9529 n r területű sporttelep (lőtér).

A pályázat részletes kiírása 5.000,- Ft-ért átvehető
a hivatal földszintjén az ügyfélszolgálati irodában
1999. december 13-án 9®°órától
december 20-án 1700óráig
a polgármesteri hivatal nyitva tartási rendjében.

A pályázat benyújtási határideje:
1999. december 28-án 1300 óráig.

i\A(íY
KATONAI- ÉS
MUNKARUHA
VÁSÁR
OROSZLÁNYON
A MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN
DECEMBER 20-ÁN
B(M- 12MÓRÁIÍi!

JÖJJÖN EL
MEGÉRI!

KRÓNIKÁS
Oroszlányban már tízezren
olvashatják!

Városunkban ez a lap
jut el a legtöbb háztartásba!
Hirdetése biztosan célba
talál, ha a KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:

DECEMBER:
TELELŐ,
KARÁCSONY HAVA
O RO SZLÁN YI

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
M ONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
» Fax:366-524
H O roszlán y, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszlanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
B 06-30-9-020-189
Nyomda:
M ONTÁZS PRESS
N yom dai Szolgáltató Kft.
IS S N I W - N B D S

E g y s z e r i m e g j e l e n é s e s e te n :
’ 1/16 o l d a l : 2 5 0 0 , -F t
L eg a láb b négy szá m b a n :

1/16 o ld al 2000,- Ft

Folyamatos megjelenés esetén
________ további kedvezmények 1_______
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PETÍCIÓ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁHOZ

SZTRÁJK
Petíciót adott át a bánya- és villamosenergia-ipari dolgozók ne
vében Schalkhammer Antal, a BDSZSZ elnöke Hónig Péternek,
a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának szerdán
délelőtt. A Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ál
tal kezdeményezett demonstráción Budapesten kb. háromez
ren vettek részt.
K orábban a K rónikásban m ár
olvashattak
arról,
hogy
a
BD SZSZ országos dem onstráci
ót és általános figyelm eztető
sztrájkot hirdetett decem ber 15re. M int Kovács István, a szakszervezet helyi elnöke elm ond
ta: az érdekvédelem így próbálja
tárgyalóasztalhoz kényszeríteni
a korm ányzatot az ágazatban ki
alakult helyzet m egoldása érde
kében. A sztrájkot végső fegy
verként használja a szakszerve
zet, m ert tűrhetetlen a korm ány
döntéshalogató politikája - nyi
latkozta.
A z 5800 főt foglalkoztató
Vértesi Erőm ű Rt. 2004-ben be
zár, ha a korm ány nem et m ond a
retrofitprogram ra, vagyis ha
nem épül m eg a kéntelenítő be
rendezés, mely feltétele annak,
hogy a társaság eleget tegyen az
uniós környezetvédelm i köve
telm ényeknek. A korm ány azt
ígérte, ez év szeptem ber 15-ig
döntést hoz az ügyben, ám ezt
m ind a m ai napig nem tette meg.
Ezért szerveztek dem onstrációt
a V ért szakszervezetei. K ovács
István elm ondta: úgy vélik, ez az
utolsó lehetőség arra, hogy rá
bírják a korm ányt a döntésre.
- N incs vesztenivalónk - m a
gyarázta az elnök -, egyelőre
ugyanis nem já rt konkrét ered
m énnyel, hogy - a G azdasági
M inisztérium kérésére - szám os
nem zetközi összehasonlító ta
nulm ányt is készített a V ért ve
zetése, hogy bebizonyítsa: ol
csón tud villam os áram ot ter
melni.
N ovem ber 22-én Budapesten,
a B D SZ SZ -székházban nyolcta
gú tárgyalóbizottságot alakítot

tak, s ezzel egyidőben levelet
ju ttattak el Chikán Attilának,
m elyben a tárgyalások m iham a
rabbi m egkezdését sürgették. A
levélben szerepelt az is, hogy a
tárgyalások elm aradása esetén
készek nyom atékot adni kéré
süknek, és dem onstrációval je 
lezni az ország közvélem énye
szám ára: kom olyan vették Or
bán Viktor m iniszterelnök ígére
tét az energetikai érdekegyez
tető tárgyalások kapcsán.
Ilyen előzm ények után de
cem ber 15-én reggel a V értesi
Erőm ű Rt.-től 21 busz indult a
P énzügym inisztérium elé. A
transzparensekkel felszerelke
zett dem onstrálókhoz csatlakoz
tak az ország különböző bánya
vidékeinek dolgozói is, így
m integy három ezren hallgatták
Jean Pierre Klopuch, az Európai
B ánya, V egyi és E nergiaszövet
ség főtitkárának beszédét, m ajd
Schalkham m er A ntal üdvözlő
szavait. A BD SZSZ elnöke el
m ondta: szerinte is szükség van
az energetikában a szerkezetát
alakításra, de arra több időt kell
hagyni és addig m eg kell tartani
a bányászokat. Ennek érdeké
ben, a dem onstrálok nevében át
adta a petíciót H ónig Péternek, a
G azdasági M inisztérium ener
giaügyekkel foglalkozó helyet
tes állam titkárának. A petíciót
kiegészítve elm ondta: a b á
nyász-szakszervezet szerint a
hazai energiaterm elés egyre ki
szolgáltatottabb lesz az orosz
földgázszállításoknak. A függő
séget a m agyar szénbányászat
életben tartásával lehetne olda
ni.

A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az ágazat
ban kialakult rendkívüli és kezelhetetlen feszültségek tárgyalásos rende
zése érdekében, több alkalommal is felhívással fordult a Miniszterel
nökhöz és a Kormány illetékes minisztereihez. Ezek az elemző és azon
nali tárgyalást kérő felszólítások a mai napig megválaszolatlanok marad
tak.
Demonstrációnkkal s munkahelyi figyelmeztető sztrájkunkkal az a cé
lunk, hogy megái lapodásra kény szentsük a kormányt.
Nem hagyhatjuk, hogy átgondolatlan kormányzati döntések több mint
húszezer dolgozó munkahelyét szüntessék meg!
Felháborító, hogy a szénbányászat középtávú stratégiájáról szóló kor
mányhatározat nem kellően koordinált! Nem megfelelő a forráskoncent
ráció, késik a megvalósítás, több határozati pont vizsgálati, vagy végre
hajtási határideje lejárt.
Elfogadhatatlan a Vértesi Erőmű Részvénytársasággal kapcsolatos
döntések halogatása, a bokodi erőmű modernizációjának megkérdőjele
zése.
Követeljük, hogy mielőtt bezárásra kerülnének egyes bányák, ott ab
ban a térségben a kormány olyan munkahelyteremtő beruházásokat hoz
zon létre, ahol a bányából kikerültek bizonyos átképzésekkel el tudnak
helyezkedni!
Fellépünk az import villamos energia beszállítása ellen: hazai szenet a
hazai erőművekbe!
Nem támogatjuk az erőltetett ütemű Európai Uniós alkalmazkodás
olyan formáját, melynek során alárendelődnek a magyar nemzeti érde
kek.
Követeljük, hogy érvényes szerződések garantálják az integráción be
lüli szénbányák továbbműködését. Az ott dolgozó bányászoknak legyen
jövő évezredre szóló munkahelyük! Tarthatatlan, hogy a hőszolgáltatást
is ellátó szénerőművek 2000-2003-ig szóló villanyáram-vásárlási szer
ződései a mai napig nem kerültek meghosszabbításra! Nem tűrhetjük,
hogy kritikussá váljon a téli fűtési szezon, a társaságok normális üzem
menete az ott dolgozó munkavállalók jövője!
Elfogadhatatlannak tartjuk a magyar gazdaság energiaszerkezetében a
gáz aránytalan térnyelését! Az egy energiahordozóra alapozott koncep
ció ellátás-biztonsági zavarokat gerjeszthet, az orosz import gáz egyeduralkodása kiszolgáltatottá teszi az ország energia-felhasználóit, s
ellehetetlenítheti a magyar gazdaság gázellátását!
Számunkra elfogadható intézkedést követelünk a bányászjuttatások
speciális társadalombiztosítási, egészségkárosodási ellátásokról szóló
törvények és rendeletek hosszú távú biztosításában!
Készítsen a kormány, minden bányára kiterjedően átfogó piaci és hu
mánpolitikai programot, megfelelő pénzügyi háttérrel, a várható gondok
megoldására.
Követeljük az 1999. évi nyugdíjemelés elmaradt mértékének vissza
menőleges rendezését, a nyugdíj melletti jövedelmek kedvezményezett
adóztatását, az aktív munkával megszerzett jogok és juttatások folyama
tos fenntartását!
Céljaink nyomatékosítására, a kormány halogató taktikáját érzékelve
a munkahelyi elégedetlenség kifejezésére nem láttunk más megoldást,
mint a demonstrációt és a figyelmeztető sztrájkot. Ez azonban nem jelen
ti azt, hogy elvetünk minden más lehetőséget, s mindenáron az utcán kí
vánjuk megoldani fájó gondjainkat.
Tárgyalni akarunk, de a mi akaratunk ehhez kevés! Ha a kormány nem
tekint bennünket partnernak, ha semmibe veszi közel százezer munkavállaló követeléseit, rákényszerít minket arra, hogy az érdekérvényesítés
számunkra biztosított legkeményebb eszközeihez nyúljunk.
Ezzel a petícióval ráirányítjuk a figyelmet égető gondjainkra, melyek
megoldását a tárgyalásoktól várjuk.
Üljünk tárgyalóasztalhoz s jussunk megállapodásra!
Budapest, 1999. december 15.
Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége

Folytatás a 2. oldalon

M ásolás a M O N T Á Z S P R E S S K ft. n yom d ájáb an m ár 5,- Ft-tól!
A /4 -e s m á so lá s: 8 ,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 5 ,- F t.
A /3 -a s m á so lá s: 1 2 ,- F t, 3 0 p é ld á n y fe le tt 9 ,- F t.
8 3 6 6 -5 2 4
\

Az á ra k az ÁFA-t tartalm azzák éa

rredeíl/m aio lat/p zld án v ra vonatkoznak.

SZTRÁJK
Folytatás az 1. oldalról
A bányák gyors bezárásával
100 ezer em ber jö v ő je válik bi
zonytalanná.
E gondolatok jegyében a fővá
rosi dem onstrációval egyidőben
az ország bányavidékein össze
sen m integy tízezer bányász tar
tott két órás figyelm eztető
sztrájkot.
A sztrájkról és a dem onstráci
óról szólt az A ktuális is az
M T V l-es csatornáján, este 10
órától. A m űsorba H ónig Péter
és G ál Rezső, a V illam os- és
H őenergiaipari Szakszervezetek
elnöke kapott m eghívást.
A közel fél órás eszm ecsere
lényegét Hónig Péter így foglal
ta össze:

M egállapodtunk
abban,
hogy az összes észrevételt, am it
a két szakszervezet tesz, átnéz
zük, alakítunk egy tárcaközi bi
zottságot, m elybe bevonjuk a
szakszervezeti szakértőket is és
választ fogunk adni a felm erült
kérdésekre. N yitottak vagyunk a
tárgyalásra és hangsúlyozom ,
hogy a V értesi Erőm ű Rt. sorsá
ról m ég sem m iféle döntés nem
történt.
V álaszában Gál Rezső így fo
galm azott:
- M i nem választ várunk, ha
nem m egállapodást. M egállapo
dást szakm ai kérdésekben és a
hiányzó hum ánpolitikai kérdé
sekben.

L.A.

H ÍR E K , IN F O R M Á C IÓ K
A „Mindenki karácsonya”
m ár nem csak egy cím, hanem
hagyom ány O roszlány hátrá
nyos helyzetű családjainak köré
ben. M inden évben, karácsony
előtt egy héttel ajándékozással
egybekötött m űsoros rendez
vényre várják a rossz anyagi kö
rülm ények között élő gyerm e
keket a M űvelődési K özpontba.
Idén decem ber 16-án 17 óra
kor kezdődött az ünnepség a
Szociális Szolgálat és a V öröskereszt szervezésében. A m eg
hívók közül ötvenet-ötvenet csakúgy, m int tavaly -, a három
általános és az 5. sz. Iskola ka
pott. A V öröskereszt aktivistái
kilencven darab m eghívót osz
tottak szét a rászorulók között, s
húsz darabot kapott a V árosi
N yugdíjas Szakszervezet is. A z
ajándékcsom agok elkészítését
az önkorm ányzat 100 ezer fo
rinttal tám ogatta. A z adom ányo
zást kulturális m űsor tette m éginkább feledhetetlenné. A Jó zsef
A ttila Á ltalános Iskola 125 tanu
lója lépett színpadra.
* * *

A Jó z sef A ttila Á ltalános Is
kola
Karácsonyi Ki mit
tud?-ot rendezett péntek délután
négy órától a M űvelődési K öz
pont színházterm ében. A tanu
lók tánc, ének, hangszeres
előadás, vers, próza és je len e t
kategóriában m utatták be m űso
raikat. (A rendezvényről követ
kező lapszám unkban részletesen
beszám olunk.)

***
A Rákóczi Szövetség O rosz
lányi Szervezete évzáró ünnepK R Ó N I K Á S 2 . --------------------------------------------------

séget rendezett decem ber 17-én,
17 órától a B ányász K lub nagy
term ében. A vacsorás-m üsoros
estre vendégek érkeztek a szlo
vákiai B átorkesziről is. (A z ün
nepségről jö v ő héten tudósítást
olvashatnak.)

K o p ja fá v a l g a z d a g o d o tt
a m á j k i m ű e m lé k e g y ü t t e s
A z 56-os Szövetség O roszlányi
Szervezete kopjafát avatott a
M ajki M űem lékegyüttes udvarán. A kopjafa felállítását két
céllal indokolta az elnök. Egy-

részt a közelgő M illennium adta
az apropót, m ásrészt: „ha mindenhol lenne 56-os kopjafa, az is
kevés lenne” - m agyarázta Ba-

logh Gyula.

D o d z s e m a z M K K m ö g ö tt
Közlekedtek a családok
D ecem ber 11-re hirdette m eg a
V árosi B alesetm egelőzési Bi
zottság a „K özlekedik a család”
c. elm életi és ügyességi ver
senyt. Idén harm adízben m ér
hették össze lelem ényességüket
a családok, az M K K m ögötti té
ren. B ár a m egszokottól eltérően
a játék o s vetélkedő tétje nem a
továbbjutás volt az országos
versenyre, - az O rszágos Bal
eset- m egelőzési B izottság az el

m últ két év gyakorlatával szakít
va m ost nem hirdetett versenyt, m égis többen voltak, akiket von
zott ez a fajta szórakozás.
Bárki nevezhetett, aki rendelke
zett saját gépkocsival és érvé
nyes vezetői engedéllyel. A
K R E SZ-tesztlapok kitöltése és a
játék o s
ügyességi
feladatok
együttes eredm énye alapján a
versenyt az oroszlányi Kővári
család nyerte.

Bekerülhet a Parlamentbe
a M unkáspárt?
10 éves a Munkáspárt

** *

Megalakulásának tíz éves évfordulóját ünnepelte a Munkás
párt helyi szervezete néhány nappal ezelőtt. A tagok baráti
A z oroszlányi Kertbarátok összejövetel keretében emlékeztek az elmúlt évtized eseményei
Köre foglalkozást tartott de ről.
cem ber 17-én délután 5 órától a
M űvelődési K özpontban. A
program a szent ünnepre való
készülődés jegyében telt, a
résztvevők karácsonyi lakás- és
asztaldíszeket készítettek.
* * *

A z oroszlányi Szlovák Ki
sebbségi Önkormányzat és a
Falu Hagyományőrző és Kul
turális Egyesület decem ber

A M unkáspárt helyi szervezete
1989. novem ber 22-én tartotta
első összejövetelét. T íz évvel
ezelőtt a taglétszám 120 fő volt,
m ára ez 61 főre csökkent. Ennek
ellenére Varga János oroszlányi
pártelnök eredm ényesnek ítélte
eddigi m űködésűket. A lkalm i
beszédében az elm últ évtized
esem ényeit, a párt történetét ele
venítette fel és m egfogalm azta a
fő célkitűzéseket.
- A lapelv az, hogy egy na
gyobb szabadságban élő, igazsá

19-én Szlovák estet rendez a
M agyarországi
K isebbségek
N apja alkalm ából. H elyszín: a
II. R ákóczi Ferenc K lub. K ö
szöntőt m ond L ázár M ózes, a
K om árom -E sztergom
m egyei
K özgyűlés elnöke. K özrem ű
ködnek: Pilisszentléleki P áva
Az
Ifjúsági
és
kor,
B ányász
népdalkor
Sportm inisztérium
(O roszlány), B rána T áncegyüt
Budapesten,
a
tes (O roszlány), M alom völgyi
K ongresszusi
K öz
ff
Tam ás (O roszlány), M em ória
pontban
sportgálát
T ánczenekar (O roszlány).
szervezett. A z ünnepségen kizá
rólag olyan sportolók vettek
* * *
részt, akik az 1999. évben dobo
gós helyezést értek el valam ely
Karácsonyi Játszóház lesz világversenyen. E bben a m eg
a G yerm ekkönyvtár szervezésé tiszteltetésben részesült három
ben decem ber 20-án 14 órától. oroszlányi fiatal is. Likerecz
M inden érdeklődőt szeretettel Gyöngyi és Likerecz Attila a Ju
várnak.
nior V ilágbajnokságon nyújtott
teljesítm ényükért, Rózsahegyi
László pedig a karate Junior VB-

gosabb, a m ainál dem okratiku
sabb társadalm at tudjunk létre
hozni - hangsúlyozta.
A M unkáspártban m egfogal
m azott elvek elfogadására minél
több választópolgárt kell m eg
nyerniük - mondta. Elsősorban
azokra építenek, akik m ost m ég
közöm bösek a politika iránt. A
pártelnök vélem énye szerint így
2002-ben - a baloldali pártokkal
és szervezetekkel együttm űköd
ve - bekerülhet a Parlam entbe a
M unkáspárt.

SPORT

Elismerések, eredmények
ről elhozott ezüstérem alapján
részesült elism erésben.
M iskolcon rendezték m eg az
idei K arate V ilágkupát. A 2500
versenyző között volt - a m agyar
válogatott tagjaként - Tóth Beat
rix és Rózsahegyei László is. Tóth
Beatrix a 18 évesek korosztályá
ban az egyéni kum ite m ásodik
helyét szerezte meg, m íg Rózsa
hegyi L ászló egyéni kum itéban,
a 18-21 éves korosz
tályban
aranyérm es
lett. (Edző: Péter Gá

bor.)
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Romanap rom ák nélkül
Szombaton harmadik alkalommal rendeztek Regionális Ro
manapot Oroszlányban. A Művelődési Központ és Könyv
tárban egész napos programokkal várták az érdeklődőket,
ennek ellenére a délelőtti fórumon - az előadókon kívül mindössze ketten vettek részt.
A decem ber 11 -én, délelőtt 10
órakor kezdődő fórum on - K er
tész Á gnes vezetésével - az
oroszlányi cigányság helyzetét
elem ezték a m eghívott vendé
gek. A résztvevők egyetértet
tek abban, hogy a rom ák
szociális helyzete a rendszerváltás óta fokozottan rom lott,
am i főként képzettségük ala
csony szintjének köszönhető.
E zért egy hosszú távú válságkezelő program ot kell kidol
gozni. Á fórum on elhangzott
az is, hogy a cigányságnak a
foglalkoztatási nehézségeken
és az ebből fakadó m egélhetési
problém ákon kívül szem be
kell néznie a negatív diszkrim i
nációval, vagyis hátrányos
m egkülönböztetéssel, az előí
téletekkel is.
D eák Sándom é, a Szociális
Szolgálat családsegítő csoportvezetője elm ondta: tapasztala
ta szerint igaz, hogy a rom ák
nagyon nehezen tudnak elhe
lyezkedni, s a m unka világába
visszaszokni, de többen talán
nem is tesznek m eg m indent
ennek érdekében.
A m unkanélküliség és pénz
telenség következtében felhal
m ozódott hátralékok kezelését,
illetve egyfajta tám ogatási
rendszer bevezetését dr. Su-

nyovszki K ároly polgárm ester
kiem elt feladatként em lítette.
E zzel kapcsolatban a m egol
dást O rosz Á rpád települési
képviselő a m agasabb fokú
képzettségben látja, am iben so
kat segíthet a helyi 5. sz. Á lta
lános Iskola. Á hátrányok
fejlesztésében fontos szerepe
van az intézm ényben folyó fel
nőttképzésnek, illetve az önkorm ányzat azon szándékának,
hogy a lakáshelyzet m egoldá
sával kiem elje a rom ákat a zsú
folt, lerom lott környezetből.
A z eszm ecserét délután k u l
turális program követte. C i
gány képzőm űvészek - köztük
az oroszlányi N yári Irén - fest
m ényeiből nyílt kiállítás. A
m unkákat a fővárosi C igány
ház által szervezett idei nyári
alkotótábor m űveiből válogat
ták össze. A kiállítást K eresz
tesi
Jó z sef közm űvelődési
referens nyitotta m eg, aki k i
em elte a kiállítás szerepét,
m int a cigány kultúra egyfajta
bem utatási lehetőségét.
S zereplésre a színpadon is
volt m ód szom baton. A ver
ses-zenés m űsorban felléptek
oroszlányi, tatabányai és doro
gi szereplők.

L.A.

O r s z á g o s e lis m e r é s
o r o s z lá n y i d iá k n a k

r

Első alkalom m al hirdetett m e
gyei szintű úszó versenyt az 5. sz.
Á ltalános Iskola a speciális tan 
terv szerint tanuló diákoknak d e
cem ber 5-re. A verseny akkor
elm aradt, m ert az Á N T S Z n é
hány napra bezáratta az oroszlá
nyi uszodát. így a felhívásra
jelen tk ezett 70 gyerm ek m últ h é
ten pénteken, decem ber 10-én
m érte össze tudását egyéni- és

csapatversenyben. A versenyt a
M agyar Értelm i Fogyatékosok
Sportszövetsége 50.000 forinttal
tám ogatta. A z 5.sz. Iskola ver
senyzői tizenegy aranyérm et sze
reztek m ell-, gyors- és víz alatti
úszásban.
A z igazgatónő, Iván Lászlóné
bízik abban, hogy 2000-ben is
lesz lehetőség hasonló verseny
rendezésére.

Zűrzavar a színházteremben
A V árosi B alesetm egelőzési B i- m esejátékot
hétfőn
délelőtt
zottság és a M űvelődési K özpont kétszer m utatták be az M K K
szervezésében a H ókirálynő m e- színházterm ében. A z előadás célseszínház
vendégszerepeit ja volt, hogy a gyerekek játszva
O roszlányban. A „Z űrzavar a já t- sajátítsák el a legfontosabb közleszótéren” c. zenés közlekedési kedési ism ereteket.

Diótörő karácsonyra
A z 5. sz. Á ltalános Iskola nyolc kapcsán, - így próbálunk m i is
diákja és két nevelője B udapest segíteni diákjainkon, akiknek e
re, a M agyar Á llam i O peraházba nélkül nem lenne része hasonló
látogat decem ber 19-én. K ará élm ényben.
csonyi gyerm ekgála keretében a
D iótörő c. balettot nézik meg. A
jeg y ek et a N em zetközi G yerm ekm entő Szolgálat és a K ülkereske
delm i B ank Rt. közös pályázatán
nyerték. A két szervezet a h átrá
nyos helyzetű gyerm ekek kará
csonyát
szeretné
szebbé,
gazdagabbá varázsolni. A k u ltu 
rális élm ény kiegészítéseként
m inden m eghívott gyerm eknek
ajándékcsom agot adnak át.
- M inden pályázati lehetőséget
kihasználunk - m agyarázta Iván
Lászlóné igazgatónő az ünnep

Előzetesen a Szlovák estről

Kóka István nyitotta meg a fővárosi ünnepséget
Az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége emlékplaket
tel jutalmazta az 5. sz. Általános Iskola egyik tanulóját. Kóka
István december 11-én vette át az elismerést Budapesten, a
Vöröskereszt Székházában. A kitüntetés mellett figyelemre
méltó érdem az is, hogy az országos rendezvényt az oroszlá
nyi fiú szavalata nyitotta meg.
A kitüntetést a kiem elkedő tel
jesítm ényt nyújtó, speciális
tantervű iskolába já ró gyerm e
kek kapták. A z oroszlányi
K óka István régóta kitűnik ta
nulm ányi eredm ényeivel társai
közül.
- N agyon szorgalm as, egyik
legjobb tanulója iskolánknak jellem ezte őt Iván L ászlóné
igazgatónő.
István szereti a verseket,
többször szerepelt iskolai ün
nepélyeken, s országos első h e
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Teli fürdőzés

lyezést is ért m ár el szavalatá
val. M int m ondja, neki sokat
je len t a tanulás, a tudás. Szíve
sen já r könyvtárba, olvasgat
szabadidejében. S közben - j e 
lenleg is - készül a következő
m egm érettetésekre. Januártól
m árciusig több szavalóver
senyre is benevezett, ezek k ö 
zött van m egyei és országos
szintű is.
<§>
<§>

A z Oroszlányi Szlovák Kisebb
ségi Önkormányzat m egtartotta
soron következő ülését. A - rend
hagyó m ódon nem a P olgárm es
teri H ivatalban, hanem a falusi
kultúrházban tartott - rendezvé
nyen az elnök öt napirendben
foglalta össze a jelen leg i fonto
sabb esem ényeket. Szó volt a két
ülés között történtekről, a három

évvel ezelőtt indított szlovák
nyelvtanfolyam ról, a m egyei és
országos szlovák önkorm ányza
tokkal fenntartott kapcsolatokról,
a B rána táncegyüttes m űködésé
ről és a decem ber 19-re tervezett,
a M agyarországi K isebbségek
N apja alkalm ából tartandó Szlo
vák estről.

DECEMBER:
TÉLELŐ, KARÁCSONY HAVA
13. Szent Luca napja. E kkor készült a lucaszék és a lucaing.
27. János napja. A borszentelés napja. A szentelt bornak m ági
kus e rő t tulajdonítottak.
28. Aprószentek napja. Jellegzetes szokása a szerencsét és
egészséget hozó vesszőzés, korbácsolás.
31. Szilveszter. A szilveszteri szokások m a városon és falun
egyaránt a hangos és vidám évbúcsúztatást jelentik.
KRÓNIKÁS 3.
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fiarácsouyig kivetheti a szerencséjét!
A két k ock a összege az Ou árengedménye!
K ín á la tu n k :
- p a d ló s z o n y e g ,
- P V C p a d ló ,

- la m in á lt p a r k e t t a ,
- d a ra k s z ő n y e g .

Kern k o c k á z ta t, k a n á lu n k v á s á r o l!

ÜZLET:
Oroszlány, Fürst S. u. 13. ® 34/361-132/1092
JVyltia: H -P : 900-1700 Szó: 900-1230

/t<prt St.
Számítástechnika
CENTER ÜZLETHÁZ
Oroszlány, Rákóczi u. 72.
Tel/fax:34-560-280, 560-281
E-mail:agmbt@mail.matav.hu
- kompiét! számítógépek
3év garanciával
- alkatrészek, kiegészítők,
-javítás, gépbővités
- hálózattervezés, kivitelezés,
karbantartás
- LANIER - AGFA fénymásológépek
értékesítése, szakszervízelése
- PANNON OSM hivatalos viszonteladó
- MATÁVnet internet
szolgáltatás forgalmazása
- névkártyakészítés, CD-írás, fénymásolás
- vezetékes telefonok, telefonközpontok
- irodabútor

Irodatechnika
Oroszlány, Rákóczi u. 78.
Tel/fax:34-3í>0-808, 34-361-444/185
- papír. írószer, nyomtatvány
- PARKER tollak

Parker nyereményjáték!
irodaszer
bélyegzökészítés

I
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NAGY
K A R Á C SO N Y I^
JÁTÉK
VÁSÁR!
Kodak
m EXPRESS

^

Színes Hlmkidolgozás 1 nap
alatt + Kodak ajándékfilin.

EPITO K a r u h a z a
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
2840 OROSZLÁNY, MESTER U. 2.
a/F A X : 34/360-101

BRONZ - EZÜST - ARANYVASÁRNAP
8 °°-1 3 00 ó r á ig k e d v e zm é n y e s v á s á rlá s s a l
v á r u n k m in d e n vevőt!

10-20% KARÁCSONYI
I .YOM ..M Í..VY

M I M I I N T E R iM É ldÁ liR E :
K a rá cso n y ra s z é p íts e o tth o n á t a
DOMINÓ ÁRUHÁZ ta p é tá iv a l!

„Ö LTÖ ZTESSÜK Ü N N E PLŐ B E

Kedves Oroszlányiak!
Ü nnepi hangulatban készülünk a karácsonyra, szépülnek az
ablakok, az utcák, az intézm ények, a kirakatok.

Felhívással fordulunk a városlakókhoz, hogy tegyük még szebbé
városunkat!
M ár m ost elism erésre m éltó kezdem ényezésekkel
találkozhatunk, és a legszebbeket
szeretnénk díjazásban részesíteni

A meghirdetők zsűrije 22-én és 23-án 1 7 órától járja végig a
várost, de számítunk az Önok szavazataira is.
V árjuk továbbá azok jelentkezését, akik a résztvevők
díjazásához kívánnak tám ogatást nyújtani.

Az eredményt karácsony után az Oroszlányi Televízióban és a
Krónikásban tesszük közzé.
A felajánlott díjakat és javaslatokat a díjazottakra az O ritel K ft
ügyfélszolgálatára várjuk.

Oritel Kft.
Oroszlány Barátainak Köre
Magyar Vöröskereszt Oroszlányi Szervezete
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szám ológépek, fénym ásolás

V Á R O SU N K A T A SZERETET Ü N N EPÉN !”

TÖSŐNY

E

^ Lili

* 3 6 ^ 7 0 (7

KRÓIIKAS
Oroszlányban
már tízezren
olvashatják!
V á ro s u n k b a n e z a lap
j u t el a le g tö b b
h á z ta rtá sb a !

Hirdetése biztosan
célba talál, ha a
KRÓNIKÁS-t
választja!
Hirdetési díjaink:
Egyszeri megjelenés esetén:
1/16 oldal: 2500,-Ft
Legalább négy számban:
1/16 oldal 2000,-Ft

OROSZLÁNYI

KRÓNIKÁS
Közéleti-családi lap
Alapító-kiadó:
MONTÁZS PRESS KFT.
Oroszlány
Felelős kiadó:
Petruska Tiborné
ügyvezető
® Fax:366-524
H O roszlán y, Petőfi S. u. 20.
presskft@oroszlanyi-kronikas.hu
Felelős szerkesztő:
Lovasi Andrea
® 06-30-9-020-189
Nyomda:

MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kft.
Oroszlány, Felsó’telep
issn

mn-M Bos

Folyamatos megjelenés
esetén további
kedvezmények!
(Az árak az áfát nem tartalmazzák!)

9771419 480004

Igazgatósági ülés

T eljesítette ü zleti tervét a V ért
h ttp ://w w w .o ro sz la n y i-k ro n ik a s.h u

Testületi ülés
r

Uj adónem Oroszlányban
Újabb adónem bevezetéséről döntött kedd délután Oroszlány
Város Képviselő-testülete. A rendelet értelmében 2000-ben évi
6.400 forintot kell fizetnie annak, aki 64 négyzetméteres - pél
dául tízemeletes tömbi - lakásban él. Az új adónemet az útháló
zat folyamatos, teljes körű fejlesztéséhez szükséges anyagi
bázis megteremtése érdekében vezették be.
A december 21-i testületi ülés fő témája emellett a költségvetés
módosítása, a szolgáltatási díjak mértékének változtatása, va
lamint a jövő évi munkaterv megbeszélése volt.
A két ülés között történt legfonsabb esem ényekről szóló be
szám olóban dr. Sunyovszki Ká
roly polgárm ester elm ondta: kö
zeledik a karácsony, s az önkor
m ányzat szeretett volna anyagi
tám ogatással segíteni a rászoru
lókon. Ezért a M agyar V öröske
reszt O roszlányi Szervezetének
karácsonyi
rendezvényét
100.000 forinttal, a Bölcsődei
Szolgálat, a C saládsegítő- és
G yerm ekjóléti Szolgálat, az I.
sz. Idősek klubja, a II. sz. Idősek
Klubja, valam int a H ajléktalanszálló
gondozottjainak
ün
nepségét
intézm ényenként
50.000 forinttal tám ogatta.
Szólt arról is, hogy a ném etor
szági Plochingennel kötött m eg
állapodás értelm ében konkrét
kapcsolat felvételére kerül sor, a
Jó zsef A ttila Á ltalános Iskola
m ár elkészítette azt a program 
tervet, am ely két iskola cserekapcsolatának az alapja. Ezt
eljuttatták a plochingeni polgárm esternek azzal a kéréssel, hogy
segítse a kapcsolatfelvételt.
Dr. Sunyovszki K ároly tájé
koztatott arról is. hogy az önkor

m ányzat vagyonbiztosítását az
L. M. N. Bróker B iztosítási A l
kusz Kft. intézi. A céget felkér
ték, hogy szerezzen be biztosí
tótársaságoktól ajánlatot az önkorm ányzati vagyon biztosításá
ra. H ét társaságtól kaptak érde
mi ajánlatot. Ennek alapján fel
m ondták a szerződést a G ene
ráli-Providencia Biztosító Rt.vel, és az O TP-G arancia B izto
sító Rt.-vel szerződnek a követ
kező évtől. A szerződés előké
szítésével párhuzam osan m eg
keresik intézm ényeket, hogy ak
tualizálják a vagyonértéket, am it
biztosítani kívánnak.
A beszám oló után a képvise
lők elfogadták az 1999. évi költ
ségvetés m ódosítását, m ajd rá
tértek a helyi adók c. fejezetre.
Új adónem bevezetéséről dön
töttek. A képviselők két lehető
ség közül választhattak. A
kom m unális adó egységesen
6.000 forintos terhet rótt volna
évente az egy-egy lakásban
élőkre.

Folytatás a 2. oldalon

A tatabányai Casinóban tartotta soron következő munka ülé
sét a Vértesi Erőmű Rt. igazgatósága.
A tárgyalás első napirendi pontjaként a társaság I-XI. havi
tényleges műszaki-, az I-X. havi gazdálkodási-, illetve a vár
ható 1999. évi termelési eredményeit tekintették át.
Takács Károly vezérigazgató tájékoztatott arról, hogy a tár
saság teljesítette a kereskedelmi szerződésében foglalt mű
szaki paramétereket, annak ellenére, hogy évközben voltak
váratlan üzemzavarok. A Vért gazdálkodási eredményei
az előírt 550 millió forintnál várhatóan 35%-kal maga
sabbak lesznek a tervezettnél.
Ezen kívül több szigorú üzletpolitikai feltételnek is eleget tett
a társaság. Ezek közé tartozik a
13,3%-os átlag k eresetszin t-n ö 
vekedés, valam int az, hogy a
társaság beruházás fejlesztései
470 m illió forinttal kisebbek le
hetnek, m int a képződő am orti
záció. R ögzítették azt is, hogy a
cég rövid lejáratú kötelezettség
vállalása
nem
növekedhet
1999- ben. A társaság ennek a
feltételnek is eleget tett. A z
igazgatóság m eghatározta: foly
tatni kell a retrofittal kapcsola
tos m unkákat.
A m ásodik napirendi pont
ban a társaság a középtávú ü z
letpolitikájával foglalkozott. Ez
2000- 2004 év közötti üzleti
évek m egtervezéséről szólt. Két
fontos elem e van, a bányászati
és erőm űi stratégia, m elyben
három variáció szerepel: retrofit
nélkül és retrofittal - ez utóbbi
kétféle változattal. N em elha
nyagolható szem pont, hogy 10
m illiárdos eredm énykülönbség
jelentkezik a retrofit és retrofit
nélküli esetben. H a nem lesz

Tisztelt Újságolvasók!
Kedves Oroszlányiak!
Sok szeretettel kívánok boldog

K e lle m e s ü n n e p e k e t
é s s ik e r e k b e n g a z d a g
b o l d o g ú j e v e t k ív á n o k
a v á r o s la k ó i n a k !

karácsony Ünnepet Önöknek és
családjuknak.
Az új esztendőben, a közelgő új
évezredben siker, öröm és biza
kodás töltse be életüket.
Engedjék meg. bog}’ irodalmi
ajándékot nyújtsak át Önöknek.

Lázár Mózes

Dr. Sunyovszki Károly
polgárm ester

országgyűlési
képviselő
a megyei köz
gyűlés elnöke

retrofit, a társaság 2004-ig is
rendkívül nagy veszteségeket
kénytelen elszenvedni. Tehát
m ár a retrofit előtti időszak
eredm ényprodukálása érdeké
ben is célszerű lenne a m iham a
rabbi pozitív döntést m egkapni.
A 3. napirendi pont az „üz
letm enet folytonossági terv”
m egbeszélése volt, ami a 2000.
év dátum váltásával kapcsolatos
szám ítógépes és nem szám ítógépes technikai problém ákból
eredő kérdések m egvitatását j e 
lentette. V álságtervet kellett ké
szíteni,
hogyha
valam ilyen
problém a adódik, mi a teendő,
m ilyen szervezési, hibaelhárítá
si feladatokat kell végrehajtani.
A társaság 29 m illió forintot
költött szám ítógép-korszerűsí
tésre és 44 m illió forintot a
2000. évvel kapcsolatos felada
tokra. Szoftvercseréket hajtot
tak végre, a V ért-nél
a
világpiacon jelen leg legkorsze
rűbb, W indow s N T szoftverrel
dolgoznak.
Folytatás a 2. oldalon

Szilágyi Domonkos:
Karácsony
A puha hóban, csillagokban
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott ajcl.
Hogy itt van újra a
KARÁCSONY.
Mint szomjazónak a pohár víz
Úgy kell mindig c kis melegség,
Hisz arra született az ember.
Hogy szeressen, és hogy szeressék.
S, hogy ne a hóban, csillagokban
ne ünnepi foszlós kalácson
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen
KARÁCSONY.

Testületi Ülés

Folytatás az

Új adónem Oroszlányban
Folytatás az 1. oldalról
A képviselők többsége úgy
vélte, ez nem igazságos, hiszen
így az egyszobás lakással ren 
delkezők is ugyanannyit fizetné
nek, m int a pl. 200 négyzetm éteres családi házban lakók.
Ezért a kom m unális adó helyett
az építm ényadó lép hatályba
2000. jan u ár 1-jétől. E szerint a
négyzetm éterenkénti
hasznos
alapterület után 100 forintot kell
fizetniük az oroszlányiaknak,
am i azt jelenti, hogy 6.400 forin
tot kell fizetnie annak, aki 64
négyzetm éteres - például tíz
em eletes töm bi - lakásban, és
20.000 forintot annak, aki 200
négyzetm éteres lakásban él. A z
új adónem et az úthálózat folya
m atos, teljes körű fejlesztéséhez
szükséges anyagi bázis m egte
rem tése érdekében vezették be.
Ugyanis az önkorm ányzat há
rom évre szóló, 425 m illió forin
tos beruházásba kezdett, m ely
nek - úgy vélik - m egvalósítása
csak ilyen lakossági áldozatvál
lalással lehetséges. A z adót m a
xim um két részletben, m árcius
15-ig, illetve szeptem ber 15-ig
kell befizetni.
A z önkorm ányzati bérlakáso
kat és a szociálisan rászorultak
egy részét nem terheli építm ény
adó. A nehéz anyagi helyzetben
lévőknek is lehetőségük van az
építm ényadó m egfizetése alóli
m entesítésük, illetve az adóelen
gedése iránti kérelrfiük benyúj
tására, am ennyiben az a család
m egélhetését súlyosan veszé
lyezteti.
A város költségvetési hiányá
nak csökkentése érdekében az

iparűzési adó em eléséről is dön
töttek. A z idei 1,7 % -ról 2 % -ra,
a nem lakás célú építm ények
adóját pedig négyzetm éteren
ként 50 Ft-tal em elték meg.
A z év végén rendszeresen
visszatérő tém a: a szolgáltatá
sok díjának m egállapítása is sze
repelt a napirendek között.
A T ávhőszolgáltató Kft. által
ja v aso lt díjak a következőkép
pen alakultak: lakossági fo
gyasztó esetében a fűtés alapdíj
43,20
Ft/légköbm éter/év-ről
52,80 F t/légköbm éter/év-re vál
tozik jövőre, m elegvíz esetében
pedig 72-ről 14,40 Ft-ra.
A
szem étszállítás
díja
442/Ft/hó/lakás-ról 508 forintra
változik.
A szennyvíz-ártalm atlanítás
alapdíja lakossági fogyasztók
esetében jö v ő re 52 Ft/köbm éterről 56 Ft-ra em elkedik.

Az ülésen döntöttek arról
is, hogy Oroszlány kilép az Által-ér Helyreállítási és Fejlesz
tési Szövetségből. Ennek oka,
hogy Bencsik János, a Szövet
ség elnöke, Tatabánya város
polgármestere korábbi nyilat
kozatában olyan kijelentést
tett, miszerint nem biztos,
hogy káros lenne a Vértesi
Erőmű Rt. közeli bezárása.
Véleménye szerint ugyanis a
megyeszékhelyen történő új
beruházásoknál, befektetések
nél most van szükség - akár a
Vért- nél felszabaduló - mun
kaerőre, a tervezett 2014-es
bezáráskor a befektetők részé
ről ez az igény már nem biztos,
hogy jelentkezik majd.
L.A.

FELHÍVÁS !
A z oroszlányi Rákóczi Szövetség elnöke februárban tájékoztatta
lapunkat arról, hogy a m agyar nem zet, Szent István királyunk ál
tal történt állam alapításának és a kereszténység felvételének
1000. évfordulóját egy em lékm ű felállításával kívánják m éltó
m ódon m egünnepelni.
Ennek érdekében N agy E lem ér A ttila a Szövetség nevében kérte
a M illennium i K orm ánybiztosi H ivatal és a helyi önkorm ányzat
tám ogatását.
A z em lékm ű helye is m egvan már: az evangélikus tem plom és a
II. Rákóczi Ferenc K lubkönyvtár közötti területen lesz felállítva.
Ehhez kérik tisztelettel a lakosság segítségét, „önzetlen tám oga
tását m indazoknak, akik a történelm i m últat tisztelik és becsü
lik” . Kérik, hogy a - bárm ilyen nagyságú - tám ogatást az
O RO SZLÁ N Y I , R Á K Ó C Z I S ZÖ V E TSÉG M IL LEN N IU M I
A L A PÍTV Á N Y Á N A K banki szám laszám ára - OTP - Orosz
lány, 11740061-20019213 - szíveskedjenek befizetni. A tám oga
tás összegének 30% -a a befizető szem élyi jövedelem adójából
levonható.
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1. oldalról

Teljesítette üzleti tervét a Vért
A decem ber 2 1-i ülés fontos
tém ája volt a T atabányai Fűtő
erőm ű eladásával kapcsolatos
beszám oló, illetve az ezzel k ap 
csolatos stratégia kialakítása.
- Sajnos a pályázat, - m elynek
az volt a lényege, hogy találjunk
a F űtőerőm ű tovább-m űködésére m űszaki és befektetői alter
natívát -, eredm énytelen volt.
U gyanis T atabánya M egyei
Jogú V áros Ö nkorm ányzata le
szavazta, hogy tovább tárg y al
ju n k a k ét lehetséges b efek
tetővel,
akik
m egvásárlási,
m ajd fejlesztési szándékkal j e 
lentkeztek. E zzel a több, m int
k ét éve tartó közös pályázati
m unka vált eredm énytelenné.
E bből több problém a g en e
rálódott a V ért szám ára - m a
gyarázta a vezérigazgató. B izonytalanná vált a F űtőerőm ű
2004 utáni m űködése és T atabá
nya távhőellátása. H iszen a V ért
nem tudja beruházással fejlesz
teni a Fűtőerőm üvet, a k ö rn y e
zetvédelm i szabályok m iatt
pedig nem m űködhet tovább.

A zért sem volt m egfontolt
döntés, am it decem ber 9-én ho
zott az önkorm ányzat, m ert így
a részvénytársaság nem tudja el
adni a Fütőerőm üvet, tehát nem
tudja biztosítani a retrofithoz
szükséges legalább 5 m illió dol
lár (kb. 1,2 M rd Ft) saját tőkét.
Új pályázat kiírásán gondol
kodnak, m elyben nem biztos,
hogy társaságunk részt kíván
venni, m ert nem érdekünk több
tízm illió forintot elkölteni ilyen
célra. E z a döntés szerintem a
v árosnak és a K om távhőnek
sem jó . M indezek után önállósí
tani kénytelen m agát részvénytársaságunk, - tiszteletben tartva
a szerződéseket -, és a F űtőer'
m ű eladását és fejlesztését sajai.
hatáskörben elindítani.
V égezetül Holló Vilmos, az
igazgatóság elnöke pozitív véle
m ényt m ondott a társaság m un
kájáról. T erm észetesen a cég
1999. évi tevékenységét a tulaj
donosok is értékelik m ajd az
éves rendes közgyűlésen, várha
tóan április-m ájusban..

L.A.

Szlovák vendégek
Oroszlányban
A szlovákiai B átorkesziről is ér
keztek vendégek a Rákóczi Szö
vetség
évzáró
ünnepségére,
m elyet m últ h ét pénteken tartot
tak az oroszlányi B ányász K lub
ban. A z im m ár hagyom ányos,
vacsorával egybekötött, zenés
táncos esten részt vettek a Szö
vetség tagjai, szim patizánsai, a
m eghívottak között voltak tele
pülési képviselők is, valam int
Lázár M ózes, a m egyei közgyű
lés elnöke.
A m integy 163 résztvevőt
Nagy Elemér Attila elnök kö
szöntötte. É rtékelte a szövetség
1999. évi m űködését és feleleve
nítette tevékenységük főbb állo
m ásait. így szólt arról az elő
adásról, m elyet C sicsó A ntal, a
M oldvai C sángó M agyar Szö
vetség alelnöke tartott; em lékez
tetett arra, hogy áprilisban a
Szövetség vendége volt dr.
Szöllősy V ágó László, a vajda
sági M agyar M űvelődési Szö-

vétség főtitkára; felidézte a tör
ténelm i vetélkedőt, m elyen fel
vidéki, kárpátaljai és erdélyi diá
kok m érték össze tudásukat az
oroszlányi tanulókéval; s nem
feledkezett
m eg
a
II.
N em zetközi Rákóczi T alálkozó
ról; G öncz László, a Lendvai
M agyar Intézet igazgatójának
oroszlányi látogatásáról; és a IV.
M ajki R ákóczi N apról sem.
A program ok tükrében a de
cem ber 17-i ünnepségen részt
vevő Ulicsák Szilárd, a Rákóczi
S zövetség főtitkára -, elism erő
en szólt a szervezet m űködésé
ről. T ájékoztatott arról, hogy az
országos szövetségnek negyven
helyi szervezete van, s - m int
m ondta -, közülük az egyik leg
lelkesebb az oroszlányi.

"Ne osztogassatok a gyermekeknek semmiféle feddéseket: hagyjátok rá, hogy ezeket maga vezesse le
tapasztalásból. ’’
(Jean-Jacques R ousseau: Emil, avagy a nevelésről)

Lépésről lépésre az Aranyban
Ha belépünk a tanterembe, azt hisszük eltévesztettük a bejáratot. Nem is tanterembejutottunk,
inkább egy játszóház, gyermekműhely benyomását kelti a helyiség. Rengeteg rajz, festmény, pa
pírfigura, gyurmabábu, s könyvek mindenütt. Nem hagyományos az elrendezés, hiába keressük
a katedrát, s a vele szemben katonásan sorakozó padsorokat. Az öt-hat részre tagolt szobában
külön sarkok adnak teret a gyermekek sokirányú fejlődését elősegítő játékos tevékenységeknek.
Az egyikben festeni, rajzolni, a másikban építőkockázni lehet, a következőben írni, olvasni és
így tovább, s mindegyikhez megfelelő segédeszközök sorakoznak a polcokon. Középen egy sző
nyeg van, ahol a nebulók törökülésben, vagy éppen fekve igyekeznek elsajátítani a tananyagot.
Észre sem veszik, hogy tanulnak. A szőnyeg szélén hintaszék, délután ebbe ülhet a meseolvasó,
aki lehet a tanítónő, de éppenséggel egy gyermek is. így néz ki egy “tanterem” a Lépésről lépésre
Iskolai Program szerint haladó osztályoknak az Arany János Általános Iskolában.

A z oroszlányi Római Katolikus
Plébánia kegyelem teljes, áldott
ünnepeket kíván O roszlány vá
ros lakóinak!
A katolikus tem plom ban de
cem ber 24-én éjfélkor hirdet igét
K utschi A ndrás katolikus plébá
nos.

Gulyásáé Wiszt Jolán és Tóthné selkedés gyakorlása is a m in vettünk, akit a szülei ide kértek.
Gyurenka Ágota pedagógusok dennapi tevékenység része. E zek az osztályok harm adik év
nagy lelkesedéssel beszélnek az
új m ódszerről, am elyet két éve
vezettek be az iskolába.
- A Soros A lapítványhoz be'újtott pályázatunk kapcsán, „aonnan szakm ai és anyagi tá
m ogatást is kaptunk nyílt lehe
tőség a pedagógiai program ban
való részvételre. M a m ár a Lé
pésről lépésre E gyesület főként
szakm ai segítséget adó keretein
belül folytatjuk m unkánkat.
- Miben ad mást ez a program

a hagyományos
szerhez képest?

osztályrend

- A fő cél az óvodából az is
kolába való átm enet m eg
könnyítése, a gyerekeket az is
kolától elrettentő kudarcélm é
nyek kiiktatása. Ebből adódóan
csak az alsó tagozat első két osz
tályában tanítunk ilyen rend
szerben. Ez alatt az idő alatt
lépésről lépésre vezetjük be a
gyerekeket az iskola világába.
N álunk nincs büntetés, csak ju 
talm azás és nincs osztályzat
sem , csak szöveges értékelés.
Persze a hiányosságok nem m a
radhatnak annyiban, m indenki
addig készít, tanul valam it a sa
já t ritm usában, am íg hibátlanul
képes lesz rá - m ondja Tóthné
Gyurenka Ágota. - Fontos alap
elv az egym áson való segítés, a
közösségi m agatartás képessé
gének kialakítása. A helyes vi

N agy hangsúlyt fektetünk a
beszélgetőkészség, a vélem énynyilvánítás, az önálló gondolko
zás fejlesztésére. M indezt ren 
geteg játékkal, m anuális tevé
kenységgel, az életkori sajátos
ságokhoz m axim álisan igazod
va igyekszünk érdekessé tenni.
- Ha eltérőek a módszerek,

folyam tól nyelvi, szám ítástech
nikai
tagozaton
folytatják
tanulm ányaikat.
- Mit takar a programban a

családközpontúságra való uta
A z E vangélikus G yülekezet Is
lás?
- A szülők fontos szerepét je l tentől gazdagon m egáldott kará

zi, akik bárm ikor bejöhetnek az
órákra, am int ezt gyakran m eg is
teszik. De rendezvényeinken,
más a tananyag is?
- N em , ugyanazt tanulják, kirándulásainkon is részt vesz
m int a többiek, csak m ásképp - nek. Egyébként m inden látogató
veszi át a szót Gulyásné Wiszt előtt nyíltak az órák. A gyerekek
Jolán. - Ú gynevezett projekt annyira hozzászoknak ehhez,
rendszerben, egy-egy fogalom hogy egyáltalán nem zavarja
köré gyűjtve bontjuk ki az elsa őket az idegenek jelenléte.
- Mennyire meghatározó a
játítandó ism eretanyagot. Ebben
a félévben az én m ásodikosaim  programban a pedagógus sze
nak például a sport jelen ti a ki mélyisége? _- kérdezem T óthné
G yurenka Ágotát.
em elt tém át.
- Szerénytelenül hangozhat,
A z iskolanap sem különül el
tanítási és napközis időszakra, a de önm agában a program kevés,
délelőtt és a délután is egyenér az eredm ényekhez szükséges
tékű. így jobban tudunk gazdál m egfelelő nevelői hozzáállás is.
kodni az idővel, a leckét pedig De ez igaz a hagyom ányos rend
szerben is. A jó ötletek, a követ
egyáltalán nem kell hazavinni.
- A gyengébb képességű vagy kezetesség és a gyerekek szerehátrányos helyzetű gyermekek tete csodákra képes. Ez a felis
m erés nem új, de a program még
nek segít ez a módszer?
- N em elsősorban nekik ter inkább inspirál bennünket ennek
vezték. Bár, igaz hogy a város szem előtt tartására. A m ódszer
ban keringenek ilyen hírek. A z bennünket is m egváltoztatott.
E gyesült Á llam okban eredetileg A nnyi biztos, hogy m ásképp
épp a gazdag szülők, jó képessé m ár nem tudnánk tanítani.
gű gyerm ekei szám ára dolgoz
Forgács J.
ták ki ezt a m ódszert. N álunk
egyik sem igaz. M indenkit fel

csonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kíván a város lakói
nak!
A z evangélikus tem plom ban
decem ber 24-én 18 órakor Kará
csony Szentesti Istentiszteletet
tart M olnár Jó zsef evangélikus
lelkész.

A R eform átus Egyház Istentől
áldott, békés karácsonyt és új
esztendőt kíván Oroszlány lako
sainak!
A református im aházban de
cem ber 24-én 15 órakor tart is
tentiszteletet Szem eti Ferenc
reform átus lelkész.

0D1S

PÁLYÁZAT!
Oroszlány Város
Polgármesteri Hivatala
az Oroszlány, Rosenberg utcai
volt piac árusítóterét fedő
építmény elbontására pályázatot hirdet.
A kiviteli munkák elvégzésének
véghatárideje 2000. május 31.,
a pályázat benyújtásáé pedig 2000. január 25.
A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján tekinthető meg.

Kft. hosszú távra
bérelne 75-100 m2
alapterületű
vállalkozás céljára
alkalmas helyiséget.
Ajánlatokat
7"- 1500óra
között várunk a
366-524-es
telefonon.

DECEMBER:

TÉLELŐ,
KARÁCSONY HAVA
27. Já n o s n a p ja . A bor
szentelés napja. A szentelt
bornak m ágikus erőt tulaj
donítottak.
31. Szilveszter. A szilvesz
teri szokások m a városon és
falun egyaránt a hangos és
vidám évbúcsúztatást je len 
tik.
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ELADÓ
217m 2 vállalkozásra
alkalm as önálló
épületrész.
É rdeklődni a
06 20 9788-381-es
telefonon lehet.
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