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„A Társaság hosszú távon is működőképes”
Munkásgyűlések a Vért-nél

A Vértesi Erőmű Rt.-nél megtartották az év eleji munkásgyűléseket, me
lyek témái voltak: a Társaság 2000. évi műszaki-gazdasági eredményeiről, a 
jövőképről és a bérről szóló tájékoztatás.

Takács Károly vezérigazgató elmond
ta: a Vért az elmúlt évben folytatta azt a 
hatékonyságjavító programot, melynek 
során jelentősen túlteljesítette az üz
leti tervben rögzítetteket. A -2,4 
Mrd Ft-os terv oka, hogy a cég jövőbe
ni üzleti eredményei, az alacsonyabb 
önköltség érdekében egy gyorsított 
amortizációs eszközleírást valósított 
meg, amely során 2,4 Mrd Ft-tal többet 
írt le számvitelileg az eszközeiből, 
mint amit normál esetben megtenne. 
Ezen kívül el kellett fogadnia azt a - 
kormányhatározatból adódó - 270 M 
Ft-os üzleti veszteséget, ami a Lencse
hegyi tüzelőanyag-átvételből keletke
zett s eleget kellett tennie olyan 
kötelezettségnek, mint a 356 M Ft bá
nyabezárással (XX. Aknaüzem) kap
csolatos költségek finanszírozása. 
Mindezt összeadva kiderül, hogy 3 
Mrd Ft olyan, a Társaság működésén

kívüli költségeket illetve hatékonyság- 
javító intézkedéseket kellett tenni, 
mely nélkül a Társaság eredménye + 
1,6 Mrd Ft lenne. Ugyanis a várható 
eredmény a tervezett -2,4 Mrd Ft-tal 
szemben -1,4 Mrd Ft lesz. Ezt az ered
ményt a Társaság konkrét hatékony
ságjavító intézkedésekkel, műszaki és 
pénzügyi, gazdasági lépésekkel tudta 
elérni, melyek közül a legfontosabbak: 

-Jelentős tüzelőanyag-költség
csökkentés és az ezzel kapcsolatos 
szénkészlet-növekedés. A Társaság 
700 ezer tonna (4,3 Mrd Ft) szénkész
lettel rendelkezik. -

A Társaság gazdálkodásának és a 
pénzügyi fegyelmének is köszönhető 
ez az eredmény. A tulajdonosok olyan 
feltételeket szabtak, hogy a hitelállo
mány nem növekedhet a 2000. évben. 
A Vért ezt is teljesítette, a rövid távú és 
hosszú távú kötelezettségei összessé

gében 440 M Ft-tal csök
kentek.

A Társaság alkalmas 
további hitelfelvételre, 
sőt pénzügyi megítélése 
olyan kedvező, hogy az át
lagos jegybanki kamatláb 
alatt képes hiteleket fel
venni.

-Jelentős bértömeg- 
megtakarítást eredménye
zett, hogy a tervezett lét
számleépítéssel és a 
természetes létszámcsök
kenéssel együtt 642 fővel 
kisebb a Társaság létszá
ma, mint a 2000. év elején. 
(A tervezett létszámleépí
tés ebből 331 fő volt.)

-A megtakarítás fon
tos területe még az Orosz
lányi Erőmű hatásfoká
nak javítása. Mindez a 
hosszú távú versenyké
pességet szolgálta.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

——— tapasztalattal rendelkezőt.
| SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
3/OtÍTtl AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értekeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számi
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZ*XNY, RáKoczi u, Z6. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki. porcelán. sttT)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

„A hangsúly a helyes 
döntéseken van...”

Keleti György véleménye a múltról és a jövőről

Jónéhány napja, hogy 
az utolsó szilveszteri 
pezsgő durranása is el
hangzott. Véget ért egy 
sokáig nevezetes éjsza
ka, amely nem csupán 
két évet választott el egy
mástól, hanem egy év
század, sőt egy évezred 
váltását is jelentette. S 
bár ezt már egy esztendő
vel ezelőtt is „eljátszot
ták” velünk a médiában 
és a szórakozó helyeken 
a szenzáció és az üzlet 
kedvéért, de a valódi, a 
Gergely-naptár szerinti 
nevezetes évfordulóra 
csak most került sor.

Évfordulókban tehát 
nem szűkölködtünk. Volt 
alkalmunk bevásárolni a 
nagy bulira, hogy aztán 
ki-ki családi szokása és 
pénztárcája vastagsága 
szerint sült malaccal, 
virslivel, vagy lencsével, 
sörrel, borral, de éjfélkor 
kötelezően pezsgővel 
köszöntse az új évezre
det. Mára már a ki- 
sebb-nagyobb másna
posság is csak emlék, aki 
most értékeli, hogy az 
óévvel mit hagytunk ma
gunk mögött, józanul te
szi.

Nehéz helyzetbe ho
zott a szerkesztőség, 
amikor egy szilvesztert 
követő írást kért tőlem. 
Ez a szilveszter -  remé
lem az eddigiekből már 
kiderült -  nem volt egy 
átlagos évbúcsúztató.

Az elmúlt ezer év, 
azon belül az egyes év
századok értékelése per
sze nem az én tisztem. 
Megteszik ezt a közjogi 
méltóságok -  akik ugyan 
kevesen vannak, de az 
utóbbi időben sokat sze
repelnek -  bár ezt az érté
kelést én sokkal inkább 
elfogulatlan történészek
től szeretném hallani. 
Olyan személyektől, 
akik politikai érdekektől 
függetlenül képesek 
megállapítani: mi volt jó 
és mi rossz, mi vitte 
előbbre, és mi lassította, 
hátráltatta a magyarság 
fejlődését. Mi az amit 
folytatnunk kell és mi 
aminek véget kell vetni, 
hogy nemzetünk újból 
elfoglalhassa az őt meg
illető helyét az emberi
ség sorában. Ez persze 
nem lehetséges helyes 
politikai döntések nélkül.

Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt Oroszlányiak!
Kedves Barátaim!

Mindannyian nagy reményekkel fogtunk bele az új évezredbe, 
mert minden okunk meg van a bizakodásra. Kívánom Önök
nek és szeretteiknek, hogy az elkövetkező időben is minél ke
vesebb megpróbáltatásban és minél több örömben, 
boldogságban legyen részük.
Választott tisztségviselőként ebben kívánom szolgálni érdeke

iket és továbbra is felajánlom tisztelettel képességeimet és 
munkámat.

Lázár Mózes
Országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke
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„A hangsúly a helyes döntéseken van...”
Keleti György véleménye a múltról és a jövőről

Folytatás az 1. oldalról

A Társaság be tudta mutatni, 
hogy negatív körülményekhez 
is alkalmazkodni tud, hosszú tá
von is működőképes. Mindezt 
bizonyítja az is, hogy az elmúlt 
évben négy privatizációs szán
dékú társaság kereste meg a 
Vértesi Erőmű Rt.-t. Az ÁPV 
Rt. többszöri tárgyalás után
2000. november 16-án úgy dön
tött, hogy nem adja el a Vért-et. 
A döntés alapvető oka az volt, 
hogy a privatizációs társaság 
nem volt elégedett a garanciális 
pénzügyi feltételekkel, melye
ket benyújtottak az ajánlatte
vők.

-Az a stratégiánk, hogy a 
döntés-előkészítési folyamato
kat folytatva, olyan rövid távon 
megvalósítható intézkedéseket 
is elfogadtassunk, melyek segí
tik a hosszú távú működést. 
Ilyen például az Oroszlányi 
Erőműben tervezett, hatás
fokjavító, 400 M Ft-os beru
házás, melyhez a Vért 
Igazgatósága legutóbbi ülésén 
hozzájárulását adta -  magyaráz
ta a Vért vezérigazgatója. A 
retrofit-előkészítési folyamat 
jelenlegi állása: január végén 
tárgyalja az ÁPV Rt. Igazgató
sága a Vért sorsát. A retrofit
2001. évi munkáinak előkészí
tése lehet az egyik témája a Vért 
febmár 28-ai Rendkívüli Köz
gyűlésének is.

A Közgyűlést alapvetően 
azért kell összehívni, mert a 
bérmegállapodás értelmében a 
8,25%-os átlag-keresetszint fö
lötti kifizetés -  mely összeget 
már decemberben átutalták a 
munkavállalóknak -  utólagos 
közgyűlési megerősítést igé
nyel. Mivel a Kormány 
11-12%-ban határozza meg az

állami többségi tulajdonú cé
geknél az átlagkereset- 
szint-növelési lehetőségét, a
már megkapott 11%-on felüli 
további 1%-ot január 15-éig 
megkapják a Vért dolgozói.

Az 1% alapja az erőműi 
munkavállalói körben a 13. havi 
jutalom számítási alapbázisa, a 
bányászati oldalon pedig a hű
ségjutalom számítási fázisa.

A bérek mellett szóba került 
a létszámleépítés is. Takács 
Károly elmondta: 2003. év vé
gére mintegy 2000 fővel kell 
csökkenteni a munkavállalói 
létszámot.

Ebben benne van az, hogy 
be kell zárni a Bánhidai Erőmű
vet 2003. végén vagy 2004. vé
gén, továbbá, hogy a Mányi 
Aknaüzem tevékenységét 2002. 
végén vagy 2003. közepén be 
kell fejezni, a Tatabányai Fűtő
erőmű pedig 2020-ig működhet 
(2004. év végéig szénbázison és 
fűtőolaj bázison, 2003. év végi 
beruházással fűtőolaj- és gázbá
zison).

A márkushegyi és mányi 
munkásgyűlésen szót kért 
Schalkhammer Antal, a 
BDSZSZ elnöke is, aki minden 
munkatársnak köszönetét 
fejezte ki a 2000. évi telje
sítményért.

Mint mondta, a számok 
igazolják, hogy hazai mély
művelésű szénbázison is lehet 
versenyképesen termelni.

- Ha a dolgozók nem ilyen 
teljesítményt nyújtanak, mint 
2000-ben tették, ezek az ered
mények a fordítottját is produ
kálhatták volna - hangsúlyozta, 
és a további eredményes mun
kához kívánt kitartást és jó sze
rencsét.

L.A.

De ebben az esetben, mint 
minden más esetben is, a hang
súly a helyes döntésen van, ami
nek hitelességét támogatott
ságának nagysága adja meg. 
Továbbá az, ami legalább ilyen 
fontos ezek a döntések időben 
szülessenek meg.

Ha ezeket a szempontokat 
vesszük figyelembe városunk 
sorsának alakulásában, akkor 
már mi is formálhatunk véle
ményt. Számunkra ugyanis a 
nemzet sorsfordító kérdésein túl 
legfontosabb Oroszlány jövője, 
az itt élő emberek sorsának ala
kulása. Ebben pedig meghatáro
zó a Vértesi Erőmű Rt, amivel 
kapcsolatosan két és fél éve vá
ratnak magukra a döntések.

Igaz, időnként felröppennek 
hírek a privatizáció esélyeiről, a 
leendő tulajdonosokról, terveik
ről, befektetési szándékaikról. 
Hallottunk a retrofit program 
önerős, persze állami garanci

ákkal történő megvalósításáról. 
Többször is olvashattunk meg
győző érveket a bánya és az erő
mű jelentős létszámcsökken
téssel együtt járó, de megalapo
zott továbbéléséről.

Sajnos a hírek, információk, 
ahogy felerősödtek, úgy el is 
halkultak. Tervekből, elképze
lésekből, ígéretekből és türe
lemkérésből nem volt hiány. A 
döntés azonban nem született 
meg.

Remélem, mos a millenniu
mi évforduló éjszakáján volt 
olyan baráti társaság, ahol a sült 
malaccal és más finomságokkal 
megrakott asztal mellett az újévi 
fogadalom így hangzott el: az 
idén a város javára döntünk a 
Vért-ről.

Úgy legyen!

Keleti György
Országgyűlési képviselő

Múlt századi kiállítás
Az évszázad első kiállítását Zámbó Kornél festőművész „XX. szá
zad végi arcok” gyűjtőcímet kapó alkotásaiból nyitották meg a Mű
velődési Központban január 4-én, melyen meghívott vendégként 
volt jelen Kopátsy Sándor közgazdász is.

r

Uj alkotások a Galériában
A Művelődési Központban működő Heuréka Könyvesboltban Ga
léria nyílt a múlt hónapban. A számos alkotó bemutatkozására és a 
müvészetszerető közönség igényeinek kielégítésre kialakított Ga
lériában január 6-ától az oroszlányi Szediák Jánosné és Dittrich 
Márta festményeit és Malomvölgyi Tamás szitanyomatait tekint
hetik meg az érdeklődők.

KÖZÉLET A 
KÁVÉHÁZBAN

A Művelődési Központ és Könyvtár szervezé
sében indult „Közéleti Kávéház” rendezvény- 
sorozat következő vendége Pálffy G. István 
műsorvezető lesz, aki „Tart-e még a médiahá
ború?” címmel tart előadást 2001. január 
11-én, csütörtökön a Liget Kávéházban.
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OROSZLÁNY 2000
Január
-Elkészült a Családok Átmeneti Ottho
na
-Korszerűsítették az utcai világításháló
zatot
-Megkezdte működését a Kolcsár Pék- 
ség
-Az Önkormányzat aláírta a föld adás
vételi szerződést a Weslin Autóipari 
Rt.-vel

Február
-Új civil szervezet alakult, a Szívklub 
-„Ezredvégi hétköznapok” -  beszélge
téssorozat indult az MKK-ban Varga 
Ágota oroszlányi rendezőnő fdmjeiről 
-„Millenniumi beszélgetések” az 
MMK-ban
-A Parlament Energetikai Albizottsága 
kihelyezett ülést tartott a Vért-nél 
-Családi Napot rendezett a Táncsics 
Mihály Óvoda és az Arany János Iskola 
a Sportcsarnokban

Március
-„Nagy hiba lenne a bánya bezárása” - 
Dr. Torgyán József földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter Oroszlányba 
és a Vért Márkushegyi Aknaüzemébe 
látogatott
-Befejeződött a termelés a XX. Akna- 
üzemben
-Civileké a Ház -  az év mecénása: 
Kristyák Istvánné
-Megkezdte működését a Védőnői 
Szolgálat

Április
-Oroszlányi gimnazisták sikere a keszt
helyi Helikon Ünnepségeken

Május
-Majális légi parádéval, felvonulással, 
sörzenével
-Európa Napok -  fővendég Lengyelor
szág
-Az Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekar 
Taipeiben

Június
-Finn vendégek érkeztek városunkba a 
Finn-Magyar Baráti kör meghívására 
-Alapkőletétel a Weslin Autóipari 
Rt.-nél

Július
-Millenniumi Rákóczi Nap Majkon

-Semmelweis-nap -  15 kitüntetés az 
egészségügyben dolgozóknak 
-Nemzetközi Énekes Mesterkurzus 
Majkon

Augusztus
-Fuvola- és hárfahangverseny az 
-MKK-ban a Vértesi Erőmű Rt. szerve
zésében
-Katona Kálmán, az MVM Rt. el
nök-vezérigazgatójának látogatása a 
Vért-nél

Szeptember
-dr.' Mádl Ferenc köztársasági elnök 
részt vett az 50. Országos Központi 
Bányásznapon Oroszlányban 
-Likerecz Gyöngyi a súlyemelők 75 
kg-os kategóriájában 5. helyezést ért el 
a Sydney-i Olimpián 
-Új játszóteret avattak a Dózsa György 
úton
-A Mandel Quartett hangversenye 
Majkon a Vért szervezésében

Október
-Emlékműavatás és millenniumi zász
lóátadás
-Felsőfokú képzés indult a Műszaki 
Középiskolában műszaki informatikai 
és mérnök-asszisztens szakon 
-Átadták az Idősek Átmeneti Otthonát 
-Befejeződött a 475 millió Ft-os városi 
útberuházás

November
-Új játszóteret adtak át a Kertalja úton 
-Yeh Shu-Han világhírű trombitamü- 
vész előadása a katolikus templomban 
az Ifjúsági Fúvószenekar meghívásárá 
-Új helyén kezdte meg működését az 
Okmányiroda
-Eredménytelennek nyilvánította az 
ÁPV Rt. a Vért privatizációs pályázatát 
-A Borg Warner Turbo Systems 20.000 
m2 területet vásárolt az Ipari Parkban

December
-Oroszlányban járt a fmn Mikulás 
-Mézeskalács-sütési verseny 
-Megújult a Dózsa Gy. út 
-Flamenco-est az MKK-ban a Vértesi 
Erőmű Rt. szervezésében 
-Oroszlány Város képviselő-testülete 
koncepciót fogadott el az óváros rehabi
litációjára
-„Közéleti Kávéház” -  beszélgetésso
rozat a Ligetben

Oroszlány város 
RENDEZVÉNYNAPTÁRA 

a 2001.évre
JANUÁR

20. Nemzetiségi Nap (Szlovák Kis. Önk.)
Lengyel J. Gimnázium 

22. Magyar Kultúra Napja,
Oroszlányi Tárlat MKK 

28. Megyei Diák Judo Olimpia Sportcsarnok

FEBRUÁR
03. Városi Nemzetiségi Bál (szlovák-német) 
17. Valentin-napi bál Lengyel J. Gimn. 

Városi Borverseny Bányász Klub

MÁRCIUS
08. Városi Nőnap MKK
15. Gyermekrajzpályázat- és kiállítás MKK 
22. Tanári hangverseny (Bakfark B. Müv. Isk.) 
27. „Millennium, Szent Korona” MKK

ÁPRILIS
02. „Gyermekkönyvvilág” kiállítás MKK 
08. Vértesi Passiójáték Katolikus templom
10. Húsvéti tojásfestés gyermekeknek MKK
11. Költészet Napja MKK

Városi vers- és prózamondó verseny döntője
16-30. „300 év -  300 fa” akció 

A falusi rész utcái 
30. Májusfaállítás hagyomány szerint 

„Grease” musical bemutató 
(Lengyel J. Gimn.) MKK

MÁJUS
05. Helytörténeti vetélkedő, döntő MKK 
05-06. Európa Napok MKK

fövendég a Cseh és a Szlovák Köztársaság 
08. Anyák Napja (Benedek Elek Ált. Isk.)
10. Városi Vöröskereszt ünnepsége 

Bányász Klub 
25. Gyermeknap kicsiknek

(Bölcsődei Szóig, és Orl.-i gyermekvédő 
Egy.) V. sz. Bölcsőde 

27. Gyermeknap MKK
27. Gyermeknapi játékos vetélkedő 

Szociális Szolgálat

JÚNIUS
Ünnepi Könyvhét városi rendezvényei MKK

03. Májusfadöntés -  zenés felvonulás,
Pünkösdi bál Rákóczi Klubkönyvtár

05. „A Habsburgok szerepe a magyar történelem
ben”

08. Táncgála (Bakfark B. Műv. Isk.)
09. Regionális Romanap MKK

AUGUSZTUS
20. Szt. István-nap 
20. Meghívásos amatőr autós verseny 

(Spindler ASE)

Ir  ~
AZ IÁI ÉVEZREDBEN IS  A  LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN?

TORONY TAXI S 3 G 1-700
3.
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Válasszon
sikerfilmjeink

közül!
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AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
AZ ELMÚLT ÉVEZRED VÉGI 

ÁRAKON!
2 m-es PVG padló 590,-Ft/m2 

Továbbra is akciós padlószőnyeg vásár! 
Padlószőnyeg 

590,- 440,-Ft/m2 
és

1180,- 990,-Ft/m2

Az űj évezredben is szeretettel 

várjuk Önöket!
Iskolaszerek, füzetek,írószerek 
nagy választékban kaphatók!

Színes filmkidolgozás 1 nap 
r v H  ' r í  J.-J -.1 l  U m ^ , t ,  „ .)Uak ajandckfilm.

Oroszlány város 
RENDEZVÉNYNAPTÁRA 

a 2001. évre

Augusztus
25. Falunapi termékbemutató 

(Szlovák Kis. Önk.)
Táj ház, Rákóczi Klubkönyvtár

26. Vakációbúcsúztató
Ifjúsági Napok MKK

SZEPTEMBER
01-02. Bányásznap 
01. Bányász Kupa Nemzetközi Diák 

Judo Verseny Sportcsarnok
07. Kertészeti terménybemutató 

kiállítás Polgármesteri Hivatal
08. Hangverseny Evangélikus temp

lom
22. Szoboravatás, Művészeti Fesztivál 

(vendég:
Myjava és Udvard települések)

OKTÓBER
01. Városi Idősek Napja MKK 
06. Aradi vértanúk emléknapja

Csillagászati és űrkutatási hét 
Megyei Könyvtári Napok városi 
rendezvényei

23. Városi történelmi vetélkedő 
döntője MKK

NOVEMBER
11. Városi „Ki mit tud?” -  döntő 
29. Városi véradóünnepség

Bányász Klub

DECEMBER
02. Adventi Népdalköri Találkozó 
14. Mindenki Karácsonya
15-16. Kisebbségi Napok Rákóczi 

Klubkönyvtár

(A rendezvényekről az adott hónapban rész
letesen is tájékoztatjuk majd Olvasóinkat.)

Bányagépészet a Műszaki 
Fejlődésért Alapítvány 
1999. évi közhasznúsági 

jelentése:

1. ) Számviteli beszámoló: 
Bevétel:
-alapítványi tagok befizetése, tá
mogatása 4.174.220,- Ft 
-SzJA 1 %-a 310.594,- Ft 
-Kamat 1.151.272,- Ft 
Ossz. bevétel: 5.636.086,- Ft 
Kiadás:
- műszaki fejlesztések tám,., 
konferenciák rendezése, 
működési és bank ktg.: 
4.324.304,- Ft
Záró pénzkészlet: 1.311.782,- Ft
2. ) Költségvetési támogatásban 
az alapítvány nem részesült.
3. ) Az alapítvány juttatásban 
nem részesült.
4. ) A vezető tisztségviselők jut
tatásban nem részesültek.
5. )
-az alapítvány kuratóriuma öt
ször ülésezett, ezekről jegyző
könyv készült,
-a felügyelő bizottság rendszere
sen ellenőrzi az Alapítvány gaz
dálkodását,
-az adóbevallást, az alapítványi 
beszámolót és a KSH éves jelen
tést határidőre teljesítettük.
-az Alapítványnak sem közös, 
sem más tartozása nincs.

Dubnicz László 
a kuratórium elnöke

OLVASÓI VELEMENY
Fő a körültekintés! („sőt már meg is főzték!”)

Emlékszem abban a „felelőtlen átkos”-ban, mikor a 
tó simára fagyott, korcsolyázók tömege élvezte „fe
lelőtlenül” a tél eme örömeinek egyikét, egyéb szó
rakozást ugyanis nem igen nyújt a város a téli 
szünetben, hacsak nem titokban.

Na de, eljött a megfontoltság korszaka, vége a 
„felelőtlen” korcsolyázgatásnak. Hiszen halpászto
rok öntudatos, komoly, s felelősségtudattal bíró em
berek lévén megmagyarázták: azért kell a tavat 
ilyen, korcsolyázásra alkalmatlan szintre -évek óta - 
leengedni, mert valaki bele találna fulladni, az az ő 
felelősségük.

Meglehet, bár több tóba fulladásról, mint közle
kedési balesetről nincs tudomásom, lehet, hogy a tá
jékozatlanságom az oka. Szerintem, azonban a 
gépjárműforgalmat is be kell tiltani, hiszen ilyen 
bölcs előrelátással, hány balesetet tudnánk megelőz
ni! Ha az elektromos áramot, sőt a gázszolgáltatást is 
megszüntethetnék, akkor még több szerencsétlensé
get el lehetne kerülni. Lenne még több kitűnő ötle
tem, de egy épp mellettem ülő gyerek javaslata, 
miszerint esetleg meglehetne próbálni nagyobb oda
figyeléssel, a veszélyre való figyelem felhívással el
kerülni, illetve csökkenteni a balesetek lehetőségét, 
elgondolkodtat. Na persze, miért ehhez egy gyerek, 
az okos felnőttek már csak tudják, mit kell tenni, 
mint ahogy azt is tudják, hogy télen lehet a tóba bele
fulladni, mert hiszen nyáron nem lehet korcsolyázni 
rajta! Na, és még egy. Az is úgy tűnik csak az orosz
lányi tóban, mert a kömyei tó most sincs leengedve!

Vagy talán mégis tévednek azok a bölcs halpász
torok?!

Dr. H.F.

Következő számunkban az Oroszlányi Horgász 
Egyesület véleményét közöljük!

OROSZLÁNYI krónikás 
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Beszélgetés a megyei közgyűlés elnökével
Oroszlány az élen

Lázár Mózes: összehangolt csapatmunka, jó döntések, támogató polgárok
- Ön, mint országgyűlési képviselő és a me
gyei közgyűlés elnöke, hogyan látja: milyen 
évet zárt Oroszlány és milyen elvárásokkal 
tekinthetnek a város lakói a harmadik évez
red elé?

- A legfrissebb gazdasági adatok szerint - 
mint az a HVG-ben is olvasható volt - az 
ipari termelés 2000 első háromnegyed évé
ben Tolna kivételével valamennyi megyé
ben bővült. E tekintetben Közép-Dunántúl a 
leggyorsabban fejlődő régió, azon belül is 
Komárom-Esztergom megye, ahol az ipar 
több, mint másfélszer annyit termelt, mint 
egy évvel korábban. Megyénkben már 
Oroszlány kifejezetten kiemelt helyzetben 
van. Meg merem kockáztatni, hogy az or
szágban egyedülálló az a fejlődés, ami itt el
indult. Nem csak a Közép-Dunántúli Régió 
23 kistérségét tekintve, de az ország összes 
vidéki települése közül is egyedülálló fej
lődést produkált városunk.

A fejlődést sok szempontból lehet mérni: 
a beruházások értéke, a fejlesztések mérté

ke, az egy lakosra visszavetített ipari terme
lés növekedése. Oroszlány a lakosság- ará
nyos mutatókban Tatabányát, mint a közis
merten dinamikusan fejlődő megyeszékhe
lyet is megelőzte.

- Minek köszönhető ez az eredmény? Ha 
visszatekintünk akár csak a két évvel ezelőt
ti állapotokra, szinte hihetetlennek tűnik ez 
a dinamizmus.

- Elsősorban annak tulajdonítom, hogy a 
nehézségek után nagyon következetes és 
célirányos csapatmunka indult el, amelyben 
jól meghatározott irányok voltak az iparfej
lesztésre, az intézmények felújítására, az út
hálózat korszerűsítésére, s még hosszan le
hetne sorolni. Politikai összetételtől és párt
állástól függetlenül összehangolt munka 
eredménye, amelyben mindenki tudta a ma
ga feladatát.

Két évvel ezelőtt nem voltak világos el
képzelések, anyagilag nem volt rendezett az 
önkormányzat költségvetése. Ez mind meg
változott. Ehhez a lakosság óriási segítsége 

és támogatása is kellett, akár az in
tézményracionalizálása, akár az út- 
beruházáshoz szükséges adó beve
zetésére gondolok. Oroszlány lakóit 
köszönet, tisztelet illeti meg. Mert 
jó döntéseket lehet hozni, jó pályá
zatokat lehet készíteni, ha a lakos
ság, a jó szándékú, jóakaratú embe
rek mellettünk állnak, a megvalósí
tásban partnerek.

- Ha fejlesztésről van szó, majd’ 
mindenkinek elsősorban a Weslin 
beruházása jut eszébe. Ön is ezt ér
tékeli a legjelentősebb eredmény
nek?

- Két dolgot érzékelek nagyon je
lentősnek: a Weslin nagyszabású 
vállalkozását és az útberuházást. A 
Weslin Autóipari Rt.-t azért, mert a 
tervek szerint év végén már több 
százan fognak ott dolgozni. Nagyon 
sok hasonló beruházást láttam az 
országban, de ez méreteiben az ösz- 
szes többi felett áll. A tennelést, a 
beruházás értékét és a majdani fog- 
lalkoztatotti létszámot tekintve is 
egyedülálló az egész Dunántúlon.

Nagyon lényeges, hogy a Weslin- nek stabil 
piaci helyzete van, amit Oroszlányban fog
nak termelni, azt értékesíteni is tudják. Mi
vel ez az egyetlen európai gyára a Wescast 
és a Linemar közös cégeknek, ezért tartósan 
fog itt tevékenykedni városunkban.

- Az imént hangsúlyozta az utberuházás 
fontosságát is. Várhatók Oroszlányban 
újabb fejlesztések? Várhatóan mennyit pro
fitálhat a város a 2001-2002. évben a régió
ra szánt 1,5 milliárd Ft-ból?

- Ez az első év, hogy a Közép-Dunántúli 
régió számára jelentősebb összeget biztosít 
a költségvetés, a korábbi néhány száz milli
ós tételekkel szemben. A következő két év
ben minden fejlesztés megvalósulására így 
nagyobb a lehetőség. Minél több jó elképze
lésünk van, abból több fog megvalósulni. 
Az oroszlányi önkormányzat komplett fej
lesztési tervvel rendelkezik, melyek részle
tes megvalósítására pályázatokat készít 
majd. Ilyen például a Városi Uszoda felújí
tása, a játszóterek további megújítása. Az 
intézményfejlesztés terén is vannak jó el
képzelések s az útjavításokat is kellene 
foly-tatni, bár ez az idei esztendőben nem 
lehet olyan látványos, mint az elmúlt évben 
volt. A tervek között szerepel a ‘48-as Park 
és a falu központjának rendezése, a II. Rá
kóczi Ferenc Klubkönyvtár felújítása annak 
emlékére, hogy a mai Oroszlány első lakói 
éppen 300 évvel ezelőtt települtek be.

A Megyei Területfejlesztési Tanácsnak is 
rendelkezésére áll 5-600 millió forintja, ez
zel együtt már 2 milliárd a régió települései 
által megpályázható pénz. Oroszlány eddig 
sem szerepelt rosszul a pályázatokon, ta
valy a legtöbb támogatást kapta a Megyei 
Területfejlesztési Tanácstól.

- Úgy tudom, az elképzelésekközöttszere
pelnek a turisztikai lehetőségek és termé
szeti adottságok jobb kiaknázására is ter
vek.

- A  Balaton mellet két nagyon fontos terü
let kapott kiemelt szerepet a kormányzati 
elképzelések között. Az egyik a Tisza-tó, a 
másik a Velencei-tó - Vértes területe.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

I tapasztalattal rendelkezőt.
VT] SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 
fijh  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
XOMTtH AZONNAL KÉSZPÉNZ!
.. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
.. mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.
.. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
.. mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
.. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
.. mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.
.. mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
.. mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
.. mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)___________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓM HATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki. Dorcelán, stb.'
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)



Beszélgetés a megyei közgyűlés elnökével
Oroszlány az élen

Lázár Mózes: összehangolt csapatmunka, jó döntések, támogató polgárok
Folytatás az 1. oldalról

A Velencei-tó - Vértes Térsé
gi Fejlesztési Tanács elé azt a 
javaslatot terjesztettem, hogy az 
egyik alelnök legyen dr. Su- 
nyovszki Károly polgármester 
úr, aki ezt vállalta, annak érde
kében, hogy karakteresen jelen
jenek meg az oroszlányi érde
kek. Tehát elindult a munka, ké
szülnek azok az elképzelések, 
amelyekkel pályázni lehet a kü
lönböző kormányzati források
ra.

- A térségben lévő látnivalók, 
turisztikai érdekességek közül 
kiemelkedik a Majki Műemlék
együttes. Milyen elképzelések 
vannak a mára nemzetközi hírű
vé vált épületegyüttes felújítá
sára?

- Megállapodás történt a Vér
tesi Erőmű Rt. és a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság között a 
bányakárokból eredő repedések 
helyreállítása. Milliárdos nagy

ságrendű pénzekről kellene be
szélni, ha az elképzeléseinknek 
és igényeinknek megfelelően 
szeretnénk fejleszteni. Amíg ez 
a lehetőség nem adott, apróbb 
beruházásokkal igyekszünk 
még szebbé tenni a remeteséget. 
A Velencei-tó - Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanáccsal is rá lehet 
irányítani a figyelmet a barokk 
műemlékre. Megnőtt a látoga
tottsága azáltal is, hogy a Vár- 
gesztesi Villaparkból hintós- 
szekeres túrákat szerveznek 
Majkra. Ugyanezt el lehetne 
érni, hogy a Velencei-tó kör
nyékén lévők egy-egy autós tú
rával látogassák meg a műem
lékegyüttest. Minél többen láto
gatják, annál többen viszik el hí
rét a világba.

- Szóbajöhet-e az értékesítése 
a jelenleg állami tulajdonban 
lévő műemlékegyüttesnek?

- Ez fel sem merült. Ez egy 
európai hírű műemlék, tartós 
használatról vagy kezelői jogról

lehetne szó, de eladásról nem. 
Nem lehet, hogy egy ilyen Eu
rópában egyedülálló emléket el
adjon az állam.

- Kanyarodjunk egy kicsit 
vissza Oroszlányba. Ön egy in
terjúban célként fogalmazta 
meg, hogy a gazdasági növeke
déssel egyidejűleg a családok is 
érzékeljék saját életkörülmé
nyeikjavulását. Ehhez nélkülöz
hetetlen a megfelelő számú 
munkahely. Az elmúlt évben 
szinte minden beszélgetés során 
visszatérő kérdés: mi lesz a Vér
tesi Erőmű Rí. sorsa? Ön, mint 
a Parlament Energetikai Albi
zottságának elnöke, hogyan lát
ja  a jövőt?

- Teljesen jó irányba halad a 
Vért ügye. A megmaradásért ví
vott harc kulcsszava a retrofit. 
A cégvezetés kidolgozta ennek 
finanszírozását is. Legújabb in
formációim szerint a 2 milliárd 
forint - amit önerőként vállal a 
Vért -, fokozatos felhasználása

elkezdődik az idén a retrofit- 
program elindítására.

Előre viszi a megvalósítást az 
is, hogy az a helyettes államtit
kár, aki nem támogatta az 
ügyünket, már nem dolgozik a 
Gazdasági Minisztériumban.

Mindemellett köztudott, hogy 
a 2003. év végéig 2000 munka- 
vállalótól kell megválnia a cég
nek. Ennek a létszámnak na
gyobb része - a Bánhidai Erőmű 
és a Mányi Aknaüzem bezárása 
miatt - elsősorban Tatabányát 
érinti, de egy 75 ezres városban 
ez nem jelent akkora gondot. S 
úgy gondolom, az oroszlányi 
Ipari Park fel fogja szívni a 
Vért-tői kikerülő helyi lakoso
kat. Ez az a fajta kezelhető jövő
kép, amit letettünk a retrofit 
mellé.

Lovasi Andrea

Növekedtek a helyi adó bevételek
Oroszlány Város Önkormányzatának 
2000. évi helyi adó bevételei az előző 
évhez képest több mint 100 millió forin
tos növekedést jelentettek, a növekedés 
aránya meghaladja a 30 %-ot.

Az adóbevételek ilyen arányú növe
kedéséhez nagymértékben hozzájárult a 
2000. január 1-jétől bevezetett lakáscélú 
építményadó, továbbá az iparűzési adó 
növekedése, amelynek jelentős hánya
dát az Ipari Park területén folyó beruhá
zások miatt belépő új adózók, valamint 
más helyi vállalkozások árbevétel növe
kedése tette lehetővé.

A javuló adózási fegyelem, az emlí
tett új adó bevezetése révén az adócso
port munkája is növekedett, majdnem 
duplájára nőtt az általuk regisztrált adó
tételek száma.

A bevételek növekedése alapvető ér
deke az önkormányzatnak, mert hozzá
járni a város és az általa fenntartott 
intézmények eredményes működtetésé
hez, illetve a szolgáltatások megfelelő 
biztosításához az oroszlányi polgárok 
számára.

Egyeztetés a költségvetésről
Az önkormányzati költségvetés elő

készítése egyik legnagyobb feladata 
minden képviselő-testületnek és polgár- 
mesteri hivatalnak. Az oroszlányi ön- 
kormányzati fenntartású intézmények 
(szervezetek) már 2000-ben megkezd
ték a felkészülést, a tervszámok kialakí
tását.

A folyamat ezen a héten azzal folyta
tódott, hogy a testület tisztségviselői az 
illetékes bizottsági elnökökkel folytat
nak egyeztetést, konzultációt. Ezt kö

vette szerdán az összes bizottság elnö
kének tájékoztatása. Csütörtökön és 
pénteken kerül sor a testület által fenn
tartott intézmények vezetőivel való 
költségvetési tervezet egyeztetésére a 
tisztségviselők, a pénzügyi bizottság el
nöke és a pénzügyi osztály vezetője je
lenlétében.

A tárgyalásokat, egyeztetéseket köve
tően alakul ki a 2001. évi költségvetés 
tervezet, amelyet először a közigazgatá
si bizottság tárgyal meg február 5-én.

Finnországi visszhangok
Ismeretes, erről több írás is beszámolt, hogy 
Oroszlány testvérvárosából (Kuhmo) Mikulás ér
kezett december közepén a városba.

A látogatásról beszámoltak a Kuhmolainen 
című helyi újságban, írója Unto Tahkevuori. A 
cikket Hernádi Réka fordította le, ez alapján idé
zünk fel néhány jellegzetes pillanatot az írásból.

A látogatók első nagy élménye a repülőtéri fo
gadtatás volt, ahol a gyerekcsapat mellet az orosz
lányi bányász zenekar fogadta az érkező ven
dégeket. A következő napon nyitották meg a Finn 
karácsony című kiállítást, amit Oroszlányban állí
tottak össze a helyszínen, de közreműködött a Mi
kulás a mézeskalácssütő verseny díjainak átadásán 
is, melyre úgy emlékeztek vissza, hogy az oroszlá
nyiak „fantasztikus alkotásokat sütöttek”. Kieme
lik a beszámolóban, hogy 1500 oroszlányi gyer
mekkel találkozhattak. Különösen nagy hatással 
volt rájuk a Benedek Elek Általános Iskolában 
szervezett találkozó, ahova egy nagy macit is vit
tek ajándékba „Maija néni kívánságára”.

A cikk befejező részét szó szerint idézzük: „A 
karácsonyi utazás élménye még frissen él ben
nünk, és jó arra gondolni, hogy egy elhunyt bará
tunk, Béla bácsi álma valóra vált. Ő több év
tizedet dolgozott azért, hogy hidat építsen a 
kuhmoiak és az oroszlányiak közé. A hídon nagy 
volt a forgalom. A Mikulás látogatása alkalmával 
nagyszerű munkát végzett Kuhmo és Finnország 
nevében a felnövekvő nemzedék körében”.



Harmónia a Galériában
A Művelődési Központban működő Galériába új képek kerül
tek január 6-án. A helyi alkotók: Szedlák Jánosné, Dittrich 
Márta és Malomvölgyi Tamás munkáit Modrián Vilmos, a kép
viselő-testület művelődési, oktatási és sport bizottságának el
nöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Információs társadalom V II.
Intelligens város

- Szedlák Jánosné mindent tud 
az akvarell technikájáról. Szub
jektív szemlélőként azt mond
hatom, hogy ilyen akvarelleket 
eben az országban máshol nem 
láttam -  méltatta az oroszlányi 
alkotásokat Modrián Vilmos. 
Szedlák Jánosné festményein 
keresztül bemutatja a fehér tél
től kezdve a buja nyárig a ter
mészet összes változását. Ér
zelmeket közvetít. S ugyanezt 
teszi, de egészen másfajta szép
séget tár a látogatók elé a kiállí
tás másik résztvevője, Dittrich 
Márta. Az alkotó olaj képein 
kedves, visszafogott színek je
lennek meg. A csendéletek har
monikus kompozíciója mellett 
figurális képeket is bemutat a

„XX. század végi arcok” cím
mel nyílt kiállítás a Művelődési 
Központ és Könyvtárban. Töb
bek között Benkó Sándor, Mik
lósa Erika, Czigány György, 
Hegedűs Géza, Mezei András, 
Faludy György, Jókai Anna, 
Szász Endre, Kereszthúry De
zső portréi tekinthetők meg két 
héten keresztül a kiállítóterem
ben. A festőművész az oroszlá
nyi születésű Zámbó Kornél, 
aki utoljára 4 évvel ezelőtt mu
tatta be alkotásait a helyi kö
zönségnek. Az értékes mun
kákat maga az egyik „modell”, 
dr. Kopátsy Sándor közgazdász 
ajánlotta az érdeklődők figyel
mébe. Elmondta: becsüli a mű-

Az oroszlányi Rákóczi Szövet
ség január 4-én tartotta évnyitó 
taggyűlését.

Nagy Elemér Attila elnök kö
szöntője után tagságunk részt 
vett Zámbó Kornél, városunk
ban élő festőművész kiállításá
nak megnyitóján. Ezt követően

Galériában az oroszlányi festő
nő.

- A két alkotóval nem könnyű 
összekapcsolni Malomvölgyi 
Tamás munkáit. Az ő alkotásai 
ugyanis versillusztrációk, de a 
címeket letakarva hasonlóan 
változatos kifejezésmóddal ta
lálkozhatunk - magyarázta 
Modrián Vilmos.
A megnyitót előadásával színe
sítette Hegyi Mónika, a Lengyel 
József Gimnázium és Szakkö
zépiskola tanárnője, aki népda
lokat énekelt, valamint két 
gimnazista: Fodor Angéla és 
Somogyi Blanka, akik az orosz
lányi költő, Tárnok Mihály ver
seit szavalták.

vész azon igyekezetét, mellyel 
emléket állított számos közéle
ti, ismert hölgy és úr munkássá
gának, személyiségének.

„Óriási összefoglalója ez a 
kornak. Olyan válogatás, ami
lyet a politika soha nem tudott 
volna létrehozni” -  hangsúlyoz
ta dr. Kopátsy Sándor, aki örö
mét fejezte ki azért is, mert 
látja, hogy van még olyan terü
let, amely független a politikai 
csatározásoktól. Véleménye 
szerint érdemes lenne ezzel a 
területtel, a kultúrával többet 
foglalkozni, arra több figyelmet 
fordítani ma Magyarországon.

Lázár Mózes országgyűlési 
képviselő, a megyei közgyűlés 
elnöke, meghívott vendégünk 
parlamenti és megyei elnöki 
feladatairól, tevékenységéről 
tartott tájékoztatót.

Az információs társadalom 
mellett az „intelligens város” a 
másik napjainkban egyre többet 
olvasható fogalom. Bizonyára 
sokakban felvetődik a kérdés, 
hogy mit is kell pontosan érteni 
a kifejezésen. Egy várost, 
amelybe csupa „intelligens” 
ember él, vagy egy olyan tele
pülést, amely „önálló” intelli
genciával rendelkezik? Mint 
sok esetben, az igazság most is 
valahol félúton található. Akkor 
beszélhetünk intelligens város
ról, ha a településen kialakított 
kommunikációs infrastruktúra 
és az arra épülő szolgáltatások 
biztosítják:

• a közvetlenebb partneri 
kapcsolatokat az állampolgá
rokkal, a vállalkozásokkal, az 
intézményekkel illetve az előb
biek képviseleti csoportjaival 
és szervezeteivel,

■ az önkormányzat és a ható
ságok funkcionális feladatainak 
hatékonyabb és gazdaságosabb 
ellátását az által, hogy lehetővé 
teszik az önkormányzat, a köz
mű vállalatok, a rendőrség, a 
tűzoltóság és más szervezetek 
információinak szinkronizálá
sát egy egységes szolgáltatáson 
keresztül,

• az oktatási, a szabadidős, a 
kereskedelmi, a banki- és az 
egészségügyi távszolgáltatások 
elérhetőségét, az elektronikus 
könyvtárakhoz való hozzáfé
rést.

Egy ilyen környezetben min
den résztvevő olyan szolgálta
tást vehet igénybe, amilyenre az 
adott pillanatban igényeinek ki
elégítésére szüksége van. A 
probléma megoldás kezdemé
nyezése (igénylés) minden 
esetben akkor történhet, amikor 
az igénylőnek megfelelő az idő
pont. A szolgáltatás biztosítása 
is a lehető leghatékonyabban 
hajtható végre a szolgáltatást 
végző erőforrásainak megfelelő 
módon való felhasználásával. 
Vagyis úgy biztosítottam egy 
feladat megoldását, amelyben a 
partnerek kapcsolata megfele
lően hatékony volt, hogy a vég
rehajtás a lehető leggazdasá
gosabb volt, nem volt szükség a

személyes jelenlétre, vagyis 
egyfajta „távszolgáltatással”.

Európában és hazánkban lét
rejött „Intelligens Város Pro- 
jekt”-ek elsődleges célja, hogy 
települési szinten biztosítsák az 
infrastruktúra kiépítését és 
megfelelő szolgáltatások bein
dítását. A projektek település- 
szintű tényleges kivitelezésé
ben jelentős szerep jut a társa
dalom minden területének (pro
fit, non-profit, civil szféra). Az 
önkormányzat összefogó erejé
vel „szellemileg” és „intézmé- 
nyileg” kell, hogy támogassa a 
projekt sikeres végrehajtását az 
elérhető központi erőforrások 
megfelelő lehívásával. Eszköz- 
rendszerével „meg kell, hogy 
győzze” a piac szereplőit arról, 
hogy saját érdekeik mellett a te
lepülés „közösségi érdekeit” is 
szemelőtt tartva vállaljanak ak
tív részt a projekt kivitelezé
sében, ezáltal növelve a pro
jektben felhasználható erőfor
rások körét. A civil szféra 
feladata a pontos igények meg
fogalmazása, a lakosság felké
szítése a projekt keretein belül 
megvalósuló szolgáltatások jö
vőbeni hatékony használatára, 
továbbá „aktivisták” toborzása, 
akik „közösségi munka” kereté
ben részt vesznek a projekt 
megvalósításában.

Egy IVP a „maximális” célt 
képes megfogalmazni és meg
valósítani. Egységes terv hiá
nyában - mert nincs megfelelő 
emberi és anyagi erőforrás - 
egyéb lehetőségek is vannak az 
információs társadalom igény
be vehető szolgáltatásainak el
érésére. Ezen lehetőségek költ
ségszintje és hatékonysága 
azonban össze sem hasonlítható 
egy IVP szokásos jellemzőivel. 
Az egyéb lehetőségek részlete
sebb bemutatásával kívánom 
folytatni elmélkedésemet. A 
jövő héten az „egyéni megoldá
sok” kerülnek ismertetésre. 
Továbbra is várva a témával 
kapcsolatos észrevételeiket:

falcon@ax.hu — 362-131 
Sólyom Jöran

Cs. Andrásné

A Z  ÍJA RVF1>UEI)BE» IS  A  LAKOSSÁG S X O IM I A T Á B M :
TO ROM  TAXI @ 361-700

Arcok az elmúlt századból

L.A.

Évnyitó

3.



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

______ ^361-111__________

AKGIÓ! AKGIOÍ AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
AZ ELMÚLT ÉVEZRED VÉGI 

ÁRAKON!
2 m-es PVC padló 590,-Ft/m2 

Továbbra is akciós padlószőnyeg vásár! 
Padlószőnyeg 

590,- 440,-Ft/m2 
és

1180,- 990,-Ft/m2

M e g h ív ó

Az Oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
2001. Január 20-án 19.00 órai kezdettel 

a Lengyel József Gimnáziumban 
SZLOVÁK BÁTYUS 

FARSANGI BÁLT 
rendez.

A zenét a pilisszántói „Mosoly” zenekar 
szolgáltatja.

A programban fellép az oroszlányi „BRANA” 
táncegyüttes.

Jó szórakozást kíván a rendezőség!

‘Pozvánha
Oroslánska slovenská Samospráva usporiada 

20. januára 2001. o. 19.00 hodine v 
Gymnázíu Jozefa Lendela 

Na ul. L. Kossutha 
SLONEVSKY BATŐZKOVY 

FASIANGOVY BÁL 
Do tanca hrá „Santovská nálada”

V kultúmom programé vystúpi Tudóvá tanecná 
Skupina 

„BRÁNA” z Oroslánu.
Dobrú zábavu Vám zelájú usporiadatelia!

Jegyek kaphatók: Siller Andrásné 
Alkotmány u. 65. 55362-034

A Don-menti csaták során elesett és eltűnt magyar hon
védek tiszteletére kegyeleti megemlékezést tartott az 
Oroszlányi Rákóczi Szövetség január 12-én az evangéli
kus templom bejáratánál elhelyezett II. világháborús 
emléktáblánál.

A múlt heti Krónikásban megjelent olvasói véle
ményre (Fő a körültekintés!, avagy miért nem lehet 
korcsolyázni a befagyott tavon) az érintett Oroszlá
nyi Horgász Egyesület sajnálatos módón nem kí
vánt reagálni.

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS
A lakossági hirdetés 

ingyenesen jelenik meg!
A hirdetéseket a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• Eladó 120 1-es fagyasztó, 
2 0 0 1-es hűtőszekrény, Kom
fort típusú 3 égős gáztűz
hely. 5S362-654
• Eladó Elin color profi szí
nes TV, Super infra color 
színes TV, Daewoo videó 
rekorder, kétkazettás rádiós 
magnó. 5S366-603
• Elcserélném Fürst Sán
dor úti 2 szobás, nagykony- 
hás, egyedi fűtéses laká
somat oroszlányi kertes ház
ra. Ugyanitt eladó 814 B-öl 
zártkert lakóépülettel, mel
léképülettel (állattartásra al
kalmas), kút van.55361-127
• Bérbe kiadó 353-as Wart
burg 1 év zöldkártyával, 2 év 
műszakival. S 361-127  
vagy 06-30-317-1235
• Komfortos lakás kiadó! 
SÍ366-172
• Lakás kiadó hosszú távra 
cégek vagy magánszemé
lyek részére Oroszlány Bor
bála-telepen.
S  600- i4 00 : 360-255/34-31 
14oo_22oo . 20-313-9652

• Sötét szekrénysor do
hányzóasztallal 15 E Ft-ért 
eladó. SÍ362-428

MID€OT£K/4

Táncsics M. u. 
17/3. 

Nyitva: 
mindennap 90ü-2100

Válasszon
sikerfilmjeink

közül!

FOTÓ - PAPÍR-JÁTÉK I
.VA 'VUW,— I r< .T»)

O R O S ZLÁ N Y , R Á K Ó C ZI F. U . 7 8 , 8 3 6 3 -2 4 8

P ii új évezredben is szeretettel

várjuk Önöket!
Iskolaszerek, füzetek,írószerek 
nagy választékban kaphatók!

Színes filmkidolgozás 
nap alatt + ajándékfdm.

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban is a 

Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés:
364-566 
30/9720-612

SZÍNHÁZKEDVELŐK FIGYELEM!
Autóbusz indul Budapestre, a Thália Színházba a 

CIGÁNYBÁRÓ 
című operett előadására,

2001. február 1-jén (csütörtök) 1630 órakor
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 

Részvételi díj: 2.000,- Ft/fő 
Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál a 363-623-as 

vagy a 06-30-994-0336-os 
telefonszámon.

M indenkit szeretettel várunkl

ELADÓ ÖSSZKOMFORTOS LAKÁSOK:
• 2 szobás, III. emeleti, erkélyes 56 m2 (Táncsics M. u.)

Eladási ár: 3,6 M Ft 
.- 3 szoba + hall, II. emeleti, erkélyes 68 m2 („Kontyos”) 

Eladási ár: 5,0 M Ft
• 1 szobás, magasföldszinti, 38 m2 (Táncsics M. u.)

Eladási ár: 2,8 M Ft
• 1 szobás, IV. emeleti, erkélyes 41 m2 (Rákóczi u.)

Eladási ár: 2,5 M Ft 
ELADÓ KOMFORTOS LAKÁSOK:

• 1 szoba + hálófülkés, 1. emleti, 56 m2 (Táncsics M. u.)
Eladási ár: 2,7 M Ft

• 1 szobás, II emeleti, erkélyes 39 m2 (Petőfi S. u.)
Eladási ár: 2,1 M Ft 

ELADÓ CSALÁDI HÁZ, ÉPÍTÉSI TELEK:
• 230 m‘-es kétszintes, alsó szinten üzlethelyiséggel, 50 

nr-es, 4 állásos garázzsal, vállalkozásra is alkalmas telek
kel (Eszterházy u.)

Eladási ár: 16,0 M Ft
• Belterületi építési telek ~ 1600 m2

Eladási ár: 1,5 M Ft

ÉRDEKLŐDNI: 360-424 (délutáni órákban) 
06-30-9869-761 (egész nap)

C IT IB A N K

Oroszlány múltja mai szemmel
A Művelődési Központban, a Majki Népfőiskolái Társaság által szervezett 
helytörténeti előadássorozat következő részére január 15-én, hétfőn 16 órakor 
kerül sor. Oroszlány -  egy telepes jobbágyfalu élete az Eszterházy- uradalom
ban a kezdettől 1848-ig címmel Gyüszi László történész tart előadást.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tibomé ügyvezető. 5f 366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea í í  06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) ||||| I ifi
E-mail: presskft@oroszlanyi-kronikas.hu; Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu i |

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám. Ili I !|



2001. 3. hét 1.20 -1.26.
Szó 20. Fábián, Sebestyén
V 21. Ágnes
H 22. Vince, Artúr
K 23. Zelma, Rajmund
Sze 24. Timót
Cs 25. Pál
P 26. Vanda, Paula

O R O S Z L Á N Y I http://www.aroszlanyi-kronikas.hu

KRÓNIKÁS TISZTELETTEL VÁRJA 

AZ ÉRDEKLŐDŐKET AZ 

INTERNETEN IS  OROSZLÁNY 

ÖNKORMÁNYZATA.

III. évfolyam, 3. szám 2001. január 20. www.oroszlany.hu

Idén is lesz Operagála Majkon

Ismét várják az érdeklődőket a nemzetközi kurzusra

Nemzetközi Karmesterkurzussal

Testületi előzetes

Napirenden a fejlesztések 
és beruházások

bővül a majki program
A Majki Műemlék
együttesben 1996-ban, a 
millecentenárium évé
ben rendezett először 
színvonalas művészeti 
előadásokat Oroszlány 
Város Önkormányzata és 
a Majki Műemlékegyüt
tesért Alapítvány. Az az
óta eltelt években szá
mos nagysikerű előadás 
zajlott az egykori reme
teség falai között, s Majk 
jó hírét vitték szerte a vi
lágba a Nemzetközi Éne
kes Mesterkurzus hallga
tói is. A színvonalas 
színpadi előadások és az 
elmaradhatatlan Opera
gála évről évre növelte 
Majk idegenforgalmi ér
tékét. A hagyomány idén

sem szakad meg. To
vábbra is a helyi önkor
mányzat és a Majki Mű
emlékegyüttesért Ala
pítvány rendezésében, a 
Harmónia Stúdió szerve
zésével került meghirde
tésre a Nemzetközi Éne
kes Mesterkurzus, 2001. 
július 9-21. között.

A zenei fesztivál ünne
pélyes megnyitója július 
9-én lesz Majkon, a haj
dani Eszterházy-kastély 
vadásztermében.

A zenei rendezvények 
helyszíne egyre bővül: 
Várgesztesen, Gánton, 
Környén, Oroszlányban, 
Csákváron és Vérteskoz
mán mutatják be énektu
dásukat a hallgatók.

Július 14-én, szomba
ton Johann Strauss: „Me
sél a bécsi erdő” címmel 
válogatást mutatnak be a 
szerző legnépszerűbb 
operettjeiből a majki sza
badtéri színpadon. Egy 
héttel később, július 21- 
én ugyanitt kerül meg
rendezésre az Operagála.

Az idén nyáron kibő
vül a majki zenei rendez
vénysorozat Nemzetközi 
Karmesterkurzussal, me
lyet augusztus 15-25. kö
zött rendeznek. A kurzus 
keretében augusztus 20- 
án ünnepi hangverseny
re, 25-én pedig gálahang
versenyre várják a kö
zönséget a remeteségbe.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer műszaki, porcelán, stb.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefön:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telcfon:34/5l 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

m
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Rekordtermelés
Márkushegyen

Rekordmennyiségű sze
net termeltek a Vértesi 
Erőmű Rt. Márkushegyi 
Aknaüzemében. 2001. ja
nuár 18-a, reggel 6 órától 
január 19-e reggel 6 órá
ig 10.009 tonna jó  minő
ségű energetikai szenet 
hoztak a felszínre. Ez kö
zel 4.000 tonnával több, 
mint a napi termelési át
lag.

A kisgazdák 
Torgyán mellett

A Liget Kávézóban hét- 
ről-hétre megrendezésre 
kerülő közéleti est legutób
bi, január I8.-i vendége 
Gyimóthy Géza, az FKgP 
alelnöke tartott előadást.

A képviselő-testület jövő 
heti ülésén napirendre 
kerül a városi közterüle
tek fejlesztési programja, 
építési törmelék-lerakó 
létesítése és a testület 
2001. évi ünnepi prog
ramterve. Szó lesz a 
sporttelep fejlesztéséről 
és az uszoda felújításáról

is. A képviselők a sze
mélyi kérdéseknél az 
Eötvös Loránd Műszaki 
Középiskolában végzett 
ellenőrzések eredménye
iről, megállapításairól, 
valamint az esetleges 
személyi következmé
nyekről is tárgyalnak.

A Kultúra Napja 
Oroszlányban

A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából február 22-én 
tárlat nyílik a művelődési 
központban oroszlányi 
alkotók munkáiból. A ki
állítást dr. Sunyovszki 
Károly polgármester 
nyitja meg 17 órakor, 
majd köszöntőt mond dr. 
Barsi Ernő népzenekuta
tó.

Az ünnepi műsorban 
fellép Szűcs Tibor, az 
MKK gyennektánccso- 
portja, a Ságvári Endre 
Általános Iskola énekka
ra, Slezák Balázs, Ma
lomvölgyi Tamás, a 
Silhouette balett csoport 
és a Rozmaring Népdal
kor.

FELHÍVÁS
TÜDŐSZŰRÉSRE

A Komárom-Esztergom Megyei Állami Nép
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határo
zattal rendelte el Oroszlány város 30 éves és 
ennél idősebb állandó és ideiglenes lakosai kö
telező tüdőszűrő vizsgálatát. A vizsgálat alól 
csak azok mentesülnek, akik egy éven belül 
ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illető
leg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés 
alatt állnak.
A tüdőszűrő vizsgálatokra az oroszlányi 
Szakorvosi Rendelőintézet pontos időpontra 
szóló behívója alapján köteles az érintett sze
mély megjelenni.
A kötelező tüdoszűrésről való távolmaradás szabálysér
tés, és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntetendő.

Szükség esetén bővebb információ 
dr. Várnagy Magdolna főorvos asszonytól 

kérhető a 361-681-es telefonszámon.



Helyszíni szemle az 
Oroszlányi Erőmű zagyterén

Az Oroszlányi Erőmű zagyteré
nek porzásmentesítéséről tar
tott megbeszélést a közel
múltban a Kecskédi Önkor
mányzat és a Vértesi Erőmű Rt. 
vezetése.

A Vért részéről Németh Attila 
szállítási mérnök tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy szeptember 
végén 4 hektár területen Ver- 
dyolos füvesítés történt, mely
ből kb. 2,5 hektár a Kecskéd fe
lőli rézsün valósult meg. No
vemberben ugyanezen a terüle
ten 5900 facsemete került elül
tetésre.

A porzásmentesítés érdeké
ben a régi zagytér tetejére a tisz
tított szennyvíz kerül felveze
tésre, melynek eredményeként 
a pernye nedvesítése, valamint 
a vegetáció megtelepedése va
lósul meg. A vízzel történő el
árasztás és a felszínnedvesítés a 
kiporzás megszűntetését haté
konyan biztosítja. Tájékoztatta 
továbbá a résztvevőket, hogy a 
zagytér felmérése jelenleg fo
lyamatban van.

Grúber Zoltán polgármester 
és a képviselő-testület tagjai az 
Országos Közegészségügyi 
Központ Sugárbiológiai és Su
gáregészségügyi Kutató Intéze
te által készített pemyevizsgá- 
lati eredményeket tartalmazó

jegyzőkönyvet megtekintették 
és az abban foglaltakat meg
nyugtatónak ítélték, bár véle
ményük szerint más eredmé
nyek adódnak egy laboratóri
umban elvégzett minta vizsgá
lata során, mint a nagy tömeg
ben letárolt anyag helyszínen 
történő vizsgálatakor.

Szénást János műszaki osz
tályvezető a polgánnester kér
désére válaszolva elmondta: a 
zagytér bővítésére a retrofit 
megvalósulása esetén sem fog 
sor kerülni, így annak Kecskéd
től távolsága nem fog csökken
ni.

A megbeszélést helyszíni 
szemle követte. A zagytér meg
tekintése során realizálódott, 
hogy mekkora erőfeszítést je
lent a Vért részéről a hatalmas 
terület porzásmentesítésére irá
nyuló minden tevékenység. A 
bejárás során kiderült, hogy a 
fásítás igen nagy jelentőséggel 
bír a hosszú távú porzásmen
tesítés megvalósításában.

A polgármester ígéretet tett 
arra, hogy különböző pályáza
tokon próbál pénzt szerezni a 
bekötőutak mentén történő fásí
tás megvalósítására, valamint a 
zagytér és Kecskéd közötti te
rületen erdősáv kialakítására.

Megcselekedték, amit a haza elvárt
Emlékezés a doni áldozatokra

Ezeréves történelmünk során 
sok olyan évszámra emléke
zünk, mely a nemzet dicsőség
teljes éveit jelzi, de sajnos 
voltak nem kis számban fekete- 
lobogós gyásznapjaink is. Ezek 
közétartozik 1943.január 12. - 
e gondolattal kezdte ünnepi be
szédét Nagy Elemér Attila, a 
Rákóczi Szövetség elnöke az 
oroszlányi evangélikus temp
lomnál tartott megemlékezé
sen. Az elnök méltatta a II. 
magyar hadsereg honvédéinek 
tetteit. Megemlékezett azokról, 
akik 58 évvel ezelőtt a Don fo
lyó mentén, a mínusz 40 fokos 
hidegben, kellő téli ruházat, hi
ányos hadfelszerelés, élelmi
szerhiány mellett próbálták 
megállítani az ellenük indított 
hatalmas offenzívát. Vesztesé
gük több tízezer kioltott élet.

A közel 200 ezer katonából 
mintegy 40 ezer embernek sike
rült hazatérnie szülőföldjére. 
Sokan emberi roncsként, ampu
tált végtagokkal értek haza, má
sok hadifogságba kerültek, 
vagy éppen menekülés közben 
fagytak meg, tűntek el a vége
láthatatlan hómezőkön.

- Ezek a katonák nem önként, 
hanem az akkori alkotmányban 
előírt kötelességüket teljesítve 
kerültek a harcmezőkre, a valós 
vagy vélt, igazságosnak tűnő, 
nemzeti érdekekért. Megcsele
kedték, amit a haza elvárt tőlük 
- hangsúlyozta Nagy Elemér 
Attila.

Az 1943-as szomorú ese
ményre emlékezve gyújtottak 
mécsest és helyezték el a kegye
let virágait, koszorúit az orosz
lányi ünnepség résztvevői.

Testvérvárosból a fővárosba
Oroszlány és Vágsellye testvér- 
városi kapcsolata tette lehetővé, 
hogy decemberben nagysikerű 
kiállításon mutatkozzon be Igor 
Bohác fotóművész és Csillag 
András szobrászművész.

Az oroszlányi Művelődési 
Központ és Könyvtár szakmai 
támogatásával most a budapes

tiek is megismerhetik a két mű
vész alkotásait. Kiállításukat a 
Budapest 32 Galéria szervezi 
meg a XI. kerületben, ahol ja
nuár 18-29. között tekinthetik 
meg a budapesti látogatók. A 
kiállítást 18-án 17.00 órakor 
nyitja meg Keppert József, a 
Galántai Múzeum igazgatója.

Beúsztak az országos döntőbe
Az oroszlányi Lengyel József 
Gimnázium tanulói közül 9 fő 
vett részt a Tatabányán szerve
zett megyei úszóversenyen.

A leányok 4. korcsoportjában 
a 4x50, méteres váltó tagjai I. 
helyezést értek el, s ezzel beju

tottak az országos döntőbe. A 
csapat tagjai:

Bállá Viktória,
Hrubi Emese,
Kiss Anita és 
Kovács Dóra.

Oroszlány város és térségének 
foglalkoztatási helyzete

__________(2000 év végén) ________
Fő Meg

oszlás
Átlagos
létszám

M

Regisztrál munkanélküliek száma 1197 9,8 % 1330
10,9%

Munkanélküliek összetétele:
Állománycsoportok szerint 1197
Szakmunkás 418 34,9 432
Betanított munkás 391 32,7 444
Segédmunkás 218 18,2 263
Fizikai összesen 1027 85,8 1139
Szellemi összesen 170 14,2 191
Iskolai végzettség szerint 1197 - -
8 általánosnál kevesebb 81 6,8 86
8 általános iskola 411 34,3 484
Szakmunkásképző 425 35,5 455
Szakiskola 27 2,3 27
Szakközépiskola, technikum 131 10,9 142
Gimnázium 96 8,0 103
Főiskola, egyetem 26 2,2 32
Nemek szerint 1197 - -
Férfi 591 49,4 649
Nő 606 50,6 681
Korcsoportok szerint 1197 - -
19 évesnél fiatalab 32 2,7 40
20-24 éves 167 14,0 179
25-34 éves 387 32,3 434
35-44 éves 321 26,8 380
45-54 éves 247 20.6 257
55 évesnél 43 3,6 40
Regisztrációban töltött idő szerint 1197 _ -
Legfeljebb 6 hónap 540 45,1 599
7-9 hónap 129 10,8 159
10-12 hónap 100 8,4 109
13-24 hónap 202 16,9 228
24 hónajDnáUöbb_ 226 18,9 235



Tart-e meg a médiaháború?”
„Tart-e még a médiaháború” té
mában beszélgetett Pálffy G. 
István egykori televíziós sze
mélyiséggel Sulyok Kálmán, a 
Művelődési Központ és 
Könyvtár munkatársa. A prog
ram része volt annak a sorozat
nak, mely Közéleti Kávéház 
címmel indult a Liget kávézó
ban.

Pálffy G. István, aki jelenleg 
a Duna Televíziót felügyelő 
közalapítvány elnökségi tagja, 
hangsúlyozta: a magyarországi 
sajtótermékek közül legjelentő
sebbnek a megyei sajtót tartja. 
Szerinte a legtöbb embert, a 
közvéleményt nem az országos 
napilapok, hanem a megyében 
megjelenő sajtótermékek befo
lyásolják. Ugyanakkor, az új
ságírók szemszögéből nézve 
elismerte: könnyebb helyzetben 
vannak, akik országos sajtónál 
dolgoznak. Egyrészt vidéken 
többnyire egy rádió, egy újság, 
egy televízió működik, tehát ha 
az újságíró nem felel meg az el-- 
várásoknak, nehezebben boldo
gul, mint a fővárosban. Más

részt, a helyi újságíró abban a 
közegben él, ahol dolgozik, míg 
az országos sajtó munkatársai 
esetében - véleménye szerint - 
nincs személyes konzekvenciá
ja annak, ha nem mondanak/ír- 
nak igazat.

A beszélgetés során egy hall
gatói kérdés kapcsán felmerült 
az is: miként lehetne gátat szab
ni az „egy kaptafára készült 
thrillerek, scifík stb.” vetítésé
nek, illetve a kevésbé szalonké
pes műsorok adásba kerülé
sének. Pálffy G. István válasza 
szerint nincs jogi eszköz, ami
vel ezt meg lehetne fékezni.

- Az ORTT mondhatja, hogy 
2 percre vagy egy órára beszün
teti az adott csatorna sugárzá
sát, de legközelebb megint ott 
lesz ugyanaz a műsor - magya
rázta, hozzátéve: úgy látja, mi
nél durvább a stílus, annál 
jobban nő a nézettség. Ezért ő, 
személy szerint a DUNA TV-t 
pártolja, mely ellen ilyen szem
pontból nem lehet kifogást ten
ni, de nézettsége sincs..."

Ilyen már volt, de ezentúl is lesz!
Névnapi Gálát rendez 

a művészeti iskola
,! Az oroszlányi Művészeti Iskola az elmúlt évben először rende

zett Névnapi Gálát az intézmény névadója, „Valentin Bac- 
1 farc”, vagyis Bakfark Bálint, a magyar zeneművészet első és 

hosszúidéig egyetlen európai rangú képviselője tiszteletére. A 
jól sikerült, kedvező visszhangot kiváltó rendezvénynek idén 

i folytatása lesz. Február 17-én 17 órára várják a Lengyel József

I Gimnázium dísztermébe mindazokat, akik részesei szeretné
nek lenni egy kellemes estnek, ahol a zenéé és a táncé a fősze
rep.

A Névnapi Gálán az Ifjúsági Szimfonikus Fúvószenekar, a 
HÉBÉ tánccsoport, a Silhouette balett csoport, a Vonószene- 

■: kar és az iskola szóló hangszeresei szórakoztatják majd a kö
zönséget. 20 órákor kezdődik a Valentin-napi bál, szívküldivel 
és tombolával kiegészítve. A fergeteges hangulatról a Me- 
mory-ja zenekar gondoskodik.

Jegyrendelés, információ: Bakfark Bálint Művészeti Iskola 
® 34/361-048

Hangverseny belépődíj: 300 Ft/fő, Báli belépődíj: 600 Ft/fő. 
Vacsorát a szervezők külön megrendelésre biztosítanak, 

melynek költsége 500 Ft/fő.
A rendezvény sikeres lebonyolításához szívesen fogadják a 

támogatásokat.

Válasz a KRÓNIKÁS 2001. 1. számában 
megjelent olvasói levélre

Fiam, ha valaki szól hozzád, 
illik válaszolni

Mondta volt idős tanárom, de 
én nem felejtettem el.

Van a városban egy horgász 
egyesület, amely tavaly ünne
pelte 50 éves fennállását. Az 
egyesületnek 994 felnőtt tagja 
van, emellett márciustól de
cemberig mintegy 300 gyerek 
hódol a horgászat örömeinek. A 
felnőtt tagságunk mintegy 
4-5000 családot érint, akinek fi
atal és idősebb tagjai egész év
ben folytathatják kedvenc 
elfoglaltságukat. Ezek az embe
rek, családok nem kevés pénzt 
(tavaly 20.000,- Ft-ot) fizettek 
azért, hogy egész évben szóra
kozhassanak, mellette nem 
utolsó szempont, hogy komoly 
mennyiségű halat is tudjanak 
fogni, ami a család asztalára ke
rül. (Ez a mennyiség 1999-ben 
57 kg/fő volt.) Ahhoz, hogy 
kellő minőségű-mennyiségű 
hal kerüljön a horgásztavaink
ba, a „halpásztoroknak” min
den lehetőséget meg kell ra
gadni. Egyebek között ezen ok
ból béreljük a polgármesteri hi
vataltól a városi alsó tavat. Meg 
kívánom jegyezni, hogy a 8 
hektáros tó bérleti díja majd
nem annyi, mint a 178 hektáros 
erőműi tó bérleti díja. Mégis 
élni kell a lehetőséggel, mert a 
piaci árnál olcsóbban tudunk 
előállítani egy kiló halat. Miu
tán béreljük és használjuk a ta
vat, tudomásul kell venni, hogy 
e tevékenység maga után von 
bizonyos munkafolyamatokat. 
Nevezetesen azt, hogy a hideg 
idő beálltával mintegy két-há- 
rom hétre le kell engedni a tó vi
zét. így tudjuk elérni, hogy a 
meder iszapjában visszamaradt 
törpeharcsák elpusztuljanak, 
valamint a hínár gyökérzete ki
fagyjon. Nem utolsó sorban ek
kor válik lehetővé a tómeder 
takarítása. Az idén ebben a ta
karításban a Ságvári iskola di
ákjai és tanárai derekasan ki
vették részüket. Ezek után janu
ár 15-re terveink szerint meg
kezdhetjük a meder feltöltését. 
(E műveletek elvégzéséhez ter

mészetesen a polgármesteri hi
vatal, valamint az Észak-du
nántúli Vízügyi Igazgatóság 
tatai Szakaszmérnökség hozzá
járulását is meg kellett szerez
ni.)

Az elmondottak után csupán 
annyit bátorkodók megjegyezni 
tisztelt dr. H. F., hogy a városi 
alsó tavon tavasztól késő őszig 
vidáman evezhetnek azok a 
gyermekek, akiknek erre igé
nyük van, a három hetet leszá
mítva korcsolyázhatnak is. A 
„halpásztorok” nem féltik a 
gyermekeket attól, hogy a vízbe 
fulladnak, ha véletlenül besza
kad ajég alattuk, ugyanis a víz
mélység erre nem ad okot.

A végére még két megjegyzé
sem marad: talán az átlagosnál 
jóval magasabb szinten képzett 
embertől elvárható lenne, hogy 
meg tudja különböztetni a ne
velő-tó és a horgász-tó közötti 
különbséget. A nevelő tavat 
adott esetben, egy évben akár 
két-három alkalommal leenge
dik, igény szerint (pl. lehalá
szás, mederkarbantartás, zsilip
javítás stb.). Amíg a horgász ta
vat, hacsak valami katasztrófa 
nem történik, nem lehet, illetve 
nem tanácsos leengedni, mert a 
sok millió forintért évek alatt 
telepített halállomány elpusz
tulna. Szóval ezért nincs leen
gedve a környei-tó. A másik 
megjegyzésem: ha valaki min
den áron korcsolyázni akar, - 
amire az elmúlt hetekben sajnos 
nem volt lehetőség - fogja ma
gát, pár száz métert gyalogol, és 
az állomás melletti tavon hó
dolhat szenvedélyének. Azt 
ugyanis senki nem engedte le.

Ami pedig a pejoratív jelzők 
osztogatását illeti, nekem nem 
stílusom.

Öreg tanárom, akire a címben 
hivatkoztam, úgy fejezte be in
telmét: még akkor is, ha egyéb
ként szóra sem érdemes.

Tisztelettel: 
Mente Ferenc 

OHE megb. titkára

AZ ÍJJ ÉVEZREDBEN IS  A  LAKOSSÁG SZOLGÁIATÁBA*:
TOROST TAXI 3 3 6 1 -7 0 0



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

©361-111

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
AZ E L M Ú L T  ÉV EZRK D  V ÉGI 

• Au A KON!
- r d u í " n „ ; i u  s n n  v t - . i m i ' ■2 ra*es W C  padló 590,- 
Továbbra is akciós padlószőayeg vásári 

Padlószőnyeg 
590,- 440,-Ft/nr

cs
1180,-990,-Ft/nr -

M e g h í v d

A Falu- 
Hagy ornány őrző és 

Kulturális Egyesület 
KÖZGYŰLÉST

tart.
Helye:

II. Rákóczi Ferenc 
Klub Oroszlány 
Alkotmány u. 58. 

Ideje:
2001. január 25. 

(csütörtök) 1700 óra
Napirendek:

*  Beszámolók 
a vezetőség 
munkájáról,
az Eli. Bizottság 
munkájáról

*  A 2001. évi progra
mok, rendezvények

#■ Tisztújítás 
Egyebek

A közgyűlésre az 
egyesület tagjait és 
minden érdeklődőt

“ szeretettel vár a 
vezetőség!

Táncsics M. u. 
17/3.

Nyitva: 
mindennap 900-21°"

Válasszon
sikerfilmjeink

közül! i_________________

Meghívó
Az Oroszlány 

Barátainak Köre 
Egyesület 

2001. január 26-ári, 
pénteken 1700 órakor 

tartja 
KÖZGYŰLÉSÉT 

a Művelődési 
Központ és Könyvtár 

113-as termében. 
Tisztelettel várja 
tagjait és a leendő 

tagokat.

Az egyesület 
vezetősége

LAKOSSÁGI , 
APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• Eladó 3 égős bizton
ságszelepes gáztűzhely 
nyomáscsökkentővel. 
Ugyanitt eladó Lucznik 
varrógép. ©364-369
• Megkímélt, jó állapot
ban lévő 4 lapos gáztűz
hely eladó. ©365-911,
• Eladó 1 db Orion szí
nes TV szekrénnyel, 2 db 
új TV-fotel, 1 db fekvésre 
alkalmas kanapé, 1 db 3 
részes fényezett szek
rénysor. Ugyanitt eladó 1 
szobás összkomfortos la
kás, márciusi költözéssel. 
©365-858
■ Eladó 2 szobás össz
komfortos, erkélyes lakás 
a Táncsics Mihály úton. 
Irányár: 4,5 M. 
©360-307 16.00 óra után
• 2221 m2 szántó eladó a 
temető után ©362-467

* * *

SZirfHÁZKEWELöK
FIGYELEM!

Autóbusz indul Budapestre, 
a Thália Színházba a CIGÁNYBÁRÓ 

című operett előadására,
2001. feb ru ár l-jén  (csütörtök) 1630 ó rakor

az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 
Részvételi díj: 2.000,- Ft/fő 

Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál a 363-623-as 
vagy a 06-30-994-0336-os telefonszámon. 

M indenkit szeretettel várunk!

Oroszlány a múltban s-
„Oroszlány élete a jobbágyfelszabadítástól az első 
világháborúig” címmel tart'előadást Gyüszi László 
történész január 29-én, hétfőn 16.00 órától az 
MKK-ban.
A Majki Népfőiskolái Társaság szervezésében zaj
ló programsorozat ezt követő előadásaiból a szén
bányászat kezdetéről, a brennbergiek betelepíté
séről, a „kamaszvárosról” és a település jövőjéről, 
hallhatnak tájékoztatót, cserélhetnek véleményt az 
érdeklődők._______________________________

A http://emil.alarmix.org/teIapoka internetes 
címen tekinthetik meg a város főterén készült 

mikulásos képeket az érdeklődők!

I  - 7  7 %  T\ "11 FOTÓ - PAPÍR- JÁTÉK I

O R O S Z L Á N Y ,  R Á K Ó C Z I  F. U. 7 8 ,  Ö 3 6 3 - 2 4 8

Az új évezredben is szeretettel
varjuk Önöket!

Iskolaszerek, füzetek, írószerek 
nagy választékban kaphatok!

Színes filmkidolgozás 
1 nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban is a 

Rákóczi út 47. szám alatt! ^  
Telefonos időegyeztetés:
364-566 
30/9720-612

ELADÓ ÖSSZKOMFORTOS LAKÁSOK:

• 2 szobás, III. emeleti, erkélyes 56 m2 (Táncsics M. u.)
Eladási ár: 3.6 M Ft 

■ 3 szoba + hall, II. emeleti, erkélyes 68 m2 („Kontyos”) 
Eladási ár: 5,0 M Ft

• 1 szobás, magasföldszinti, 38 m2 (Táncsics M. u.)
Eladási ár: 2,8 M Ft

• 1 szobás, IV. emeleti, erkélyes 41 n r  (Rákóczi u.)
Eladási ár: 2,5 M Ft

ELADÓ KOMFORTOS LAKÁSOK:

• 1 szoba + hálófülkés, I. emleti, 56 m2 (Táncsics M. u.)
Eladási ár: 2,7 M Ft

• 1 szobás, II emeleti, erkélyes 39 n r  (Petőfi S. u.)
Eladási ár: 2,1 M Ft

ELADÓ CSALÁDI HÁZ, ÉPÍTÉSI TELEK:

• 230 m2-es kétszintes, alsó szinten üzlethelyiséggel, 50 
m2-es, 4 állásos garázzsal, vállalkozásra is alkalmas te
lekkel (Eszterházy u.)

Eladási ár: 16,0 M Ft
• Belterületi építési telek ~ 1600 n r

Eladási ár: 1,5 M Ft

CITIBANK*

ÉRDEKLŐDNI: 360-424 (délutáni órákban) 
06-30-9869-761 (egész nap)

M o n tázs  Press
Nyomdai Szolgáltató Kft.

1 r“ —V\ „ .// 'v 
Névjegykár tya  ̂ ^

Nyomtatványok 
/  {önátírós

I ,
Szóró lapok
/P laká tok*

a z

4T V
K ia dványok ,

^Könyvek

Tervezését, elkészítését, gyártását 
Ön igényének megfelelően!
Hívjon bennünket! 

06-34-560-075
OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. E366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 

Szerkesztő: Lovasi Andrea Sí 06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20 
Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)

E-mail: pi esskft@oi oszlanyi-kronikas.hu; Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu 
ISSN: 14194805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2Ö00,-Ft+Áfa/szám. ||| I flf || H



2001. 4. hét 1.27-II. 2.
Szó 27. Angelika
V 28. Károly, Karola
H 29. Adél
K 30. Martina, Gerda
Sze
Cs

31. Marcella
01. Ignác

P 02. Karolina, Aida

Testületi ülés

O R O S Z L Á N Y I http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

KRÓNIKÁS
III. évfolyam, 4. szám 2001. január 27.

TISZTELETTEL VÁRJA 

AZ ÉRDEKLŐDŐKET AZ 

INTERNETEN IS  OROSZLÁNY 

ÖNKORMÁNYZATA.

www.oroszlany.hu

Megújulnak a közterületek Oroszlányban
Nem vonták vissza a műszaki középiskola igazgatójának vezetői megbízását

Kedden ülésezett Oroszlány Város Önkormányzatának képvi- 
selő-testülete, mely döntést hozott többek között a Térség- és 
Gazdaságfejlesztő Kht. pályázatáról Vállalkozói Információs 
Centrum létesítésére, a sporttelep fejlesztési programjáról és a 
Városi Uszoda felújításáról. A leghosszabb tárgyalási rész az 
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola igazgatója vezetői megbí
zásának visszavonásáról szólt.

Az Oroszlány Város Térség és 
Gazdaságfejlesztő Kht. tavaly 
októberben pályázatot nyújtott 
be a Magyar Vállalkozásfejlesz
tési Kht.-hoz. A pályázat célja 
nettó 5.500.000 Ft elnyerése 
egy Vállalkozási Információs 
Centrum létrehozására. A 
Centrum a pályázó által regiszt
rált vállalkozások számára biz
tosítaná az általános informá
cióhoz jutás lehetőségét, amely 
magában foglalja a hagyomá
nyos telekommunikációs és iro
dai eszközök mellett az elektro
nikus információcsere nyújtotta 
lehetőségeket is.

Az oroszlányi kht. alapvető 
elképzelése egy magas színvo
nalú Centrum kialakítása, ennek 
kiépítése azonban hosszabb időt 
vesz igénybe. Ezért a jelenlegi 
pályázaton csak a Centrum első 
két szolgáltatás-csoportjának 
megvalósításával pályázott 
(hozzáférés- és publikációs tá
mogatás). A továbbfejlődés útja 
az adatbank, virtuális iroda és 
oktatás, mint kialakított szolgál
tatások. A pályázó e célokhoz 
3.575.000 Ft-ot elnyert, a fenn
maradó 1.925.000 Ft-ot, mint 
önrészt az Önkormányzatnak

kell biztosítani. Erre a képvise
lő-testület igent mondott.

Elfogadták a testület 2001. 
évi ünnepi programtervét is, 
melyben kiemelt helyen szere
pelnek a település 300 éves ju
bileuma kapcsán rendezendő 
programok és a Majki Zenei 
Fesztivál.

Szó volt a városi közterületek 
fejlesztési lehetőségéről is. A 
téma kapcsán dr. Sunyovszki 
Károly polgármester örömmel 
számolt be arról, hogy egy 
1999-es testületi döntés ered
ményeként a közterületen lévő, 
esztétikailag kifogásolható, il
letve funkcióját vesztett építmé
nyeket, torzókat, emlékműdara
bok jelentős részét elbontották, 
a még felszámolandó elemek 
megszüntetése tavaszig megtör
ténik.

Egyúttal folytatják a játszóte
rek felújítását. Jelenleg folya

matban van a Szeptember 6. ut
cai, a Fürst S. u. mögötti és a 
Táncsics M. úti játszóterek ter
veinek elkészítése. Idén várha
tóan újabb két játszótér teljes 
felújítása indulhat el. A beruhá
zással párhuzamosan elbontat
ják azokat a játszótereket, 
melyek állapota olyannyira 
rossz, hogy nem éri meg felújí
tani, s kevesen vagy egyáltalán 
nem használják. A terv az, hogy 
a meglévő 50 játszótér helyett 
inkább kevesebb, de színvona
lasabb, biztonságosabb játszó
tere legyen a városnak.

A megújuláshoz tartozik 
Oroszlány egykori jelképe, a 
Városkapu előtti terület felújítá
si terveinek elkészítése.

Tervezés alatt van az Arany 
János Általános Iskola előtti 
zöldterület és a SPAR melletti 
terület elújítása is.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
yoilTtl AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját). 

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat. 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál
Telefon. 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 2b. SZÓM RáTOM S NVTt v A! 
Telefon:. 34/560-560 fékszer, műszaki, porcelán, stb'.j______
TATA, Ady E. u. 4. SZÓM li ATOM IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNY A, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
TeIefon:34/511-555 (ékszei, autó, porcelán, műszaki, stb.)

300 éves 
Oroszlány

A kultúrát nem lehet 
örökölni”

A Civil Fórum is részt 
vállal a programok 

szervezéséből

178 évvel ezelőtt, 1823. ja n u á r  22-én fejezte be Kölcsey 
Ferenc a H im nuszt, mely azóta a m agyarok nemzeti 
im ájakén t fejez ki hitet és csiiggedést, fájdalm at és re
ményt, egymástól gyakran elválaszthatatlan érzéseket 
versszakokon át.

A Civil Fórum január 
31-én, szerdán 17 órakor 
tartja összejövetelét, ahol 
a tagok megbeszélik a tele
pülés 300 éves évfordulója 
alkalmából tartandó tele
püléstörténeti vetélkedő 
programját. Szó lesz a 
márciusban rendezendő 
„Civileké a Ház” rendez
vényről, valamint a „Civil 
szervezetek Oroszlányon 
2000” c. kiadvány megje
lentetésével kapcsolatos 
feladatokról.

Ez a nap, január 22. tíz éve a Magyar Kultúra Napja.
- A civil társadalom ünnepe -, ahogyan dr. Su

nyovszki Károly polgármester fogalmazott a városi 
ünnepségen.

- A nemzet kultúrája: az emberekben élő művelt
ség, szokás, képesség, ami a közös értékrend mentén 
egységgé formálja a sok tekintetben eltérő kultúrájú 
embereket. A kultúra kisajátíthatatlan, amelyből mi
nél többet merítenek, annál nagyobbá válik. A kultú
rát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája elpá
rolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem 
szerzi önmagának. Sok kérdés merül fel a mai napon: 
mi lesz hagyományainkkal, népszokásainkkal? Van- 
e hitünk és erőnk, hogy a Szt. Istváni intelmeket meg
tartsuk, elfogadjuk-e toleranciával a körülöttünk élő 
népeket? - tette fel a költői kérdéseket Oroszlány vá
ros polgármestere, majd a jelenlévők figyelmébe 
ajánlotta az MKK programját, melyben helyi művé
szeti csoportok és iskolák mutatkoztak be.

A polgármester egyúttal felhívta a figyelmet arra a 
kiállításra is, mely a Magyar Kultúra Napja alkalmá
ból nyílt oroszlányi amatőr művészek munkáiból.



Testületi ülés

Megújulnak a közterületek Oroszlányban
Nem vonták vissza a műszaki középiskola igazgatójának vezetői megbízását

Folytatás az 1. oldalról

A Fő tér rekonstrukciójára 
vonatkozóan tervpályázat kiírását 
kezdeményezik. E területtel össze
kapcsolnák a Polgármesteri Hivatal 
és a Sportcsarnok közötti területet, 
valamint a Művelődési központ 
mögötti terület mellett a Haraszthe- 
gyet is, s az egész terület alkotná a 
tervpályázat területi határait.

A kulturált környezet megőrzése 
az önálló csoportként működő köz
terület-felügyelet 2x2 fős felügyelő 
párral történő folyamatos jelenlété
vel látszik megoldhatónak.

Megoldásra vár a  Városi Uszoda 
épületének javítása, a fürdőzők 
komfortérzetének növelése is. Az 
épület minden tekintetben rendkí
vül elhasználódott, itt az ideje fe l
újításának. Ezért január 31- ével 
bezár, szerepét a Felső-telepi sport
uszoda veszi át.

A tervek szerint - melyeket a lé
tesítmény üzemeltetője, a Távhő- 
szolgáltató Kft. készíttetett el -, a 
Városi Uszoda homlokzata hőszi
getelő burkolatot kap, teljes felú
jításra kerülnek az épületvillamos
sági és a gépészeti berendezések, 
valamint a szauna. Az alagsorban 
lehetőség lesz kozmetika, szolári
um és kondicionáló terem elhelye
zésére. A strand felújítása viszont 
nem része az uszoda rekonstrukció
jának. A felújítás várható költsége 
165 millió Ft, melyhez pályázati

forrásokat is megpróbál igénybe 
venni az önkormányzat.

A kivitelezési munka nyár köze
pén kezdődhet el, s a felújított uszo
da a tervek szerint 2002. szep
tember 1-jétől várja majd a fürdő- 
zőket.

A testületi ülésen nagy vihart ka
vart az Eötvös Loránd Műszaki Kö
zépiskola igazgatója vezetői meg
bízásának visszavonásáról szóló, a 
személyi kérdések között szereplő 
előterjesztés.

Az előterjesztő, dr. Snnyovszki 
Károly polgármester elmondta: a 
2000/2001-es tanév kezdetén pénz
ügyi vizsgálatot kezdeményezett az 
iskolában. Ennek oka, hogy szá
mos, az iskolát több tárgyban érin
tő elmarasztaló jelzés ellenére sem 
történt változás - fogalmazott a po l
gármester.

- Elmondta, hogy már 1994- ben 
az Állami Számvevőszék vizsgálta a 
középiskola működését, melynek 
megállapítása szerint indokolt lett 
volna az intézményvezető személyi 
felelősségének vizsgálata, azonban 
Székely Antal akkori polgármester 
az ASZ vizsgálat eredményét nem 
vitte az akkori testület elé. - A mos
tani vizsgálati eredmények szerint 
például az évek óta fennálló peda
gógusi létszámhiány mérséklésére 
nem tett meg mindent az intézmény 
vezetése. Az üres álláshelyek fo
lyamatos pályáztatására nem került 
sor. A pedagógushiány pótlása je 

lentős túlmunkáztatással történt, il
letve egyes feladatok ellátása vé
gett került sor hat fő külső óraadó 
foglalkoztatására, magas óraszám
ban, ami szintén ellentétben áll a 
közoktatási törvénnyel. Mindemel
lett nem követhető, hogy az utalvá
nyozások és ellenjegyzések milyen 
konkrét elvégzett munkára történ
tek.

Mindezek alapján, - s legfőképp, 
mert nem látott pozitív irányú vál
tozást az intézményvezető részéről 
a problémák megoldására ter
jesztette a testület elé a vezetői 
megbízás visszavonásáról szóló in
dítványát a polgármester.

Az előterjesztést követő hosszas 
párbeszéd, az érvek és ellenérvek 
során az érintett, Varga István így 
fogalmazott:

- „Iskolánk semmivel sem műkö
dik törvénytelenebből, mint más in
tézmények, én sem végzem a mun
kámat kevésbé törvényesen, mint 
bármelyik más, hasonló beosztású 
kollegám.[...] Tisztelt Képvise
lő-testület! Azt gondolom, hogy 
önök pontosan ugyanúgy tudják, 
mint én, hogy ez az előterjesztés 
nem rólam szól. A leírtak még csak 
nem is az Eötvös Loránd Műszaki 
Középiskolának címzettek. Az iga
zi ok az ún. hatalom gyakorlása. 
Higgyék el nekem, hogyha az elő
terjesztésben leírtaknak csak egy 
kis töredéke is igaz lenne, már ré
gen levontam volna a személyi 
konzekvenciát.”

Székely Antal ex-polgármester, 
az intézmény dolgozója szerint az 
igazgatói feladatokat 14 éve ellátó, 
s 30 éve az intézményben dolgozó 
Varga István nagy részt vállalt ab
ból, hogy az egykori vájáriskolából 
színvonalas műszaki középiskola 
váljék, ahol ma már felsőfokú kép
zés is folyik.

- Ezért nem ezt a bánásmódot ér
demli - hangsúlyozta. Szerinte más 
intézményben is csak addig nem ta
lálni hasonló, apró szabálytalansá
gokat, míg vizsgálatot nem kezde
ményeznek.

Hnber Antal viszont reméli, 
hogy nem minden iskola működik 
ilyen formában.

Végül a tárgyban Rajnai Gábor 
javaslatára név szerinti szavazással 
döntöttek.

A visszahívásról szóló előter
jesztést 7 képviselő elfogadta, a- 
zonban a 9 MSZP-s és az SZDSZ- 
es testületi tag nemleges szavazata 
alapján a képviselő-testület bizal
mát Varga István továbbra is élve
zi.

(A testületi ülésre előterjesztett 
anyagokat és a határozatokat az 
internet www.oroszlany.hu aktuá
lis híreinél olvashatják.)

(Az ülésen szintén tárgyalt témáról, 
a sporttelep fejlesztési programjá
ról a Krónikás későbbi számában 
részletes tájékoztatást adunk.)

Stratégiák a 2001. évre
Retroflt irányú beruházási tervek a Vért-nél

A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága január 18-án tartotta ülését, ahol a 
Társaság életét érintő jelentős stratégiai kérdések is szerepeltek a na
pirendek között.
Az ülés eJső, hagyományos napi
rendi pontja az előző időszak gaz
dasági-műszaki eredményeiről 
szóló tájékoztató. Elhangzott: a 
Vért a 2000. évi üzleti terveket túl
teljesítette, a - Lencsehegyi tüzelő
anyag-átvételből, a XX. Aknaüzem 
bezárásából és a gyorsított amorti
zációból keletkező - mínusz 2,4 
Mrd Ft-os tervezett eredménnyel 
szemben várhatóan mínusz 1,4 
Mrd Ft eredménnyel zár a Társa
ság.

A műszaki eredmények is a ke
reskedelmi és belső üzleti tervek 
szerint alakultak. Az Rt. a plusz 
150 M Ft-os, kizárólag retrofit célú 
beruházásra használható keretéből 
122 M Ft-ot használt fel, ezzel pon
tosan végrehajtva azokat a környe
zetvédelmi célú előkészítő mun
kákat, melyekre engedélye vök.

Az Igazgatóság tárgyalta a Tár
saság 2001. évi üzleti előtervét is. 
A Vért a fejlesztések során arra tö

rekszik, hogy azokat a retrofitelő- 
készítő munkákat végrehajtsa, me
lyek a hosszú távú működés érde
kében feltétlenül szükségesek és 
kritikus úton vannak. Azért, hogy a 
munkákhoz szükséges forrásigé
nyek megteremtésének időszaká
ban se múljon az idő tétlenül, az 
APV Rt. február 1-jei retrofítot ér
tékelő, remélhetőleg pozitív dönté
se után a Társaság meg tud való
sítani saját beruházási fejlesztései
ben 1 Mrd Ft-os retrofit irányú fej
lesztést.

Ennek fő műszaki pontjai: a to
vábbi bányászati, Kőhalmi munkák 
befejezése, az Oroszlányi Erőmű 2. 
sz. blokkjának a gépészeti és irá
nyítástechnikai retrofitja, valamint 
a kéntelenítő berendezés tenderez- 
tetése és előkészítése. (Azok a rész
munkák jelenleg is folynak, me
lyek a hatékonyságjavítást segítik.)

Az éves termelés is rendkívül fe
szített lesz, hiszen a Társaság ter

melésének növelésében érdekelt. 
Az erőművekben 90% feletti ki
használásra kell számítani. Ehhez 
megfelelő tüzelőanyag-készletek
kel rendelkezik a Vért.

A növekvő bányatermelés és a 
hatalmas szénkészlet (700 ezer ton
na feletti mennyiség) miatt az 
oroszlányi bánya ún. M depójának 
bővítését is jóváhagyta az Igazga
tóság.

Az Igazgatóság tárgyalta a Tata
bánya Megyei Jogú Város Önkor
mányzatával a távhőellátással kap
csolatban létrejött Együttműködési 
Megállapodást, Az Igazgatóság a 
Vért március 9-ei Rendkívüli Köz
gyűlésén a tulajdonosok támogatá
sát kéri majd a hosszú távú szer
ződések megerősítésére.

Ennek kapcsán az Igazgatósági 
ülés témái között szerepelt a Köz
gyűlés előkészítése. Itt a tulajdono
sok jóváhagyását kérik a 12%-os 
2000. évi átlagkeresetszint-növe- 
kedésre valamint a retroflt előké
szítési munkáira.

A Vértesi Erőmű Rt.-nek arra 
kell felkészülnie, hogy a jövőben

minden hónapban egy helyett két 
Igazgatósági ülést tartanak, s a 
márciusi Rendkívüli Közgyűlést 
követően - a szokásoktól eltérően - 
május helyett várhatóan április kö
zepén tartják az Eves Rendes Köz
gyűlést. így a 2000. év lezárására 
vonatkozó kérdéseket egy hónap
pal előbb kell lezárni, ami igen in
tenzív munkát jelent aTársaságnál.

Vendég: 
a Vértesi Erőmű Rt. !

vezérigazgatója

A Művelődési Központ és 
Könyvtár szervezésében in
dult „Közéleti Kávéház” 
rendezvénysorozat követke
ző vendége Takács Károly, a 
Vértesi Erőmű Rt. vezér- I 
igazgatója lesz, aki 2001. s 
február 1-jén, csütörtökön 18 I 
órától tart tájékoztatót az f 
oroszlányi Liget Kávéház
ban.
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Gyimóthy Géza: a statisztikai mutatóknál jóval magasabb 
az FKgP támogatottsága

Mit tett a kisgazdapárt 
Oroszlányért?

Gyimóthy Géza, az FKgP alelnöke volt a vendég tegnap este az oroszlá
nyi Liget Kávézóban, ahol több hét óta rendszeresen szervez kötetlen 
beszélgetéseket közismert személyekkel a Művelődési Központ és 
Könyvtár. A „Közéleti Kávéházban” Gyimóthy Géza eredetileg a me
zőgazdaság jelenéről és jövőjéről tartott volna előadást, de az 
FKgP-ben a közelmúltban történt események hatására a téma egészen 
más volt.
Az alelnök elmondta: csak egy órát 
maradhat közönségével, mert este 
fél kilenckor dr. Torgyán Józsefét 
fogadja a Ferihegyi reptéren, ahol a 
kisgazda elnök sajtótájékoztatót 
tart. Gyimóthy Géza nem örül an
nak, hogy az elnökkel kapcsolatban 
felmerült számos vitatémával kell 
foglalkozni a tényleges munka 
mellett. Mint mondta, a Budapes
ten két nappal ezelőtt tartott össze
jövetelen azok is ismét hitet tettek a 
kisgazdapárt mellett, akiket az 
utóbbi napok eseményei esetleg 
megingattak kitartásukban, vidé
ken pedig, a kisgazdapárt irodái
ban, úgy véli, nem ezzel vannak el
foglalva az emberek. Szerinte a 100 
ezres tagságot egyáltatlán nem 
érintette a Torgyán-ügy.

Gyimóthy Géza visszautasította 
azt a statisztikai adatot is, miszerint 
a kisgazdapárt népszerűsége 2-3% 
körüli. Úgy véli, az igazi értékmé
rők az időközi választások, ahol 
10-ből 8 esetben, az ország külön
böző megyéiben kisgazdajelölt 
győzött. Az alelnök határozottan 
állította: ha most vasárnap lenne a 
választás, az FKgP támogatottsága 
elérné a 10-15%-ot.

Kitért arra a kérdésre is, hogy 
klientúrát szervezett-e az elmúlt 
években az FKgP. Elmagyarázta: 
megyénként 1 fizetett adminisztrá
tora van a pártnak, a többiek társa
dalmi munkában végzik a fela
datukat.

- „Nem azért dolgozunk, hogy 
ezzel nyerjük meg a lakosságot, hi
szen ez sok mindentől függ. Erköl
csi, ideológiai alapon dolgozunk, 
mert úgy érezzük, kötelességünk 
segíteni” - hangsúlyozta.

Ehhez a gondolathoz csatlako
zott az oroszlányi szervezet elnöke, 
Balogh György is, az elmúlt két év 
munkájáról beszélt. Hogy mit tett 
az FKgP Oroszlányért - tette fel a 
kérdést.

- Három hónapos kemény munka 
után sikerült a várost megmenteni a 
csődtől, megteremtve ezzel a fejlő
dés lehetőségét. Emellett nagyon 
sokat tett az FKgP a Vértesi Erőmű 
Rt. érdekében is, s a miniszteri ta
lálkozókon, tárgyalásokon keresz
tül megmentette 5000 ember 
munkahelyét - értékelt a kisgazda- 
párt szemszögéből a helyi elnök.

Távhőfejlesztés Oroszlányban
Oroszlányban az 1995-ben kialakí
tott fejlesztési koncepció alapján 
folyik a távhőellátás fejlesztése. Je
lenleg ennek első üteme valósul 
meg.

Az ötéves időszak 2001-ben zá
rul, ami azt jelenti, hogy a fejleszté
sek legnagyobb része már meg
valósult. így elkészültek az alap
közművek, amely révén 37 épület 
kapcsolható be az ellátásba, a közel 
3.000 méter távvezeték segítségé
vel. Az önkormányzat és a Távhő- 
szolgáltató Kft. a fejlesztésre mint
egy 76 millió Ft-ot fordított.

A szolgáltatás működtetéséhez 
hőközpontokra is szükség van, 
amelyekből összesen 32-t helyez

tek, illetve az ideivel együtt ennyit 
fognak üzembe helyezni, ezek költ
ségei meghaladják a 27 M Ft-ot. A 
fejlesztések révén 440 lakás csatla
koztatható a távhőhálózatra, amely 
2001-ben további 240-nel növe
kedhet, azonban jelenleg a rácsatla
kozó lakások száma csak 157.

A lakosság igényeinek megfele
lően ebben az évben további lakó
épületek bekötésére van mód a 
Rákóczi-, Mészáros-, Petőfi-, Dó
zsa- és a Hunyadi utcákban, mely
ről tájékoztatják az érintett pol
gárokat.

* * *

FELHÍ VÁS
településtörténeti vetélkedőn való részvételre

Mint ismeretes, Oroszlány város idén ünnepli 
300 éves jubileumát.

Ez alkalomból a Művelődési Központ és Könyvtár 
településtörténeti vetélkedőt szervez, 
melynek elődöntője áprilisban lesz.

A döntőt az Európa Napok keretén belül, 
május 5-én, szombaton 10 órakor tartják.

A jelentkezési határidő: 2001. február 16.
További információ: Művelődési Központ, 

Román Gézáné ( 34/ 360-652 
A felkészülést segíti a Majki Népfőiskolái Társa

ság hétfői napokon rendezett 
helytörténeti előadássorozata.

Oroszlány a múltban
„Oroszlány élete a jobbágyfelsza
badítástól az első világháborúig” 
címmel tart előadást Gyüszi László 
történész január 29-én, hétfőn 16 
órától az MKK-ban.

A Majki Népfőiskolái Társaság 
szervezésében zajló programsoro

zat ezt követő előadásaiból a szén
bányászat kezdetéről, a brenn- 
bergiek betelepítéséről, a „kamasz- 
városról” és a település jövőjéről 
hallhatnak tájékoztatót, cserélhet
nek véleményt az érdeklődők.

Közgyűlés volt
A Falu Hagyományőrző és Kultu
rális Egyesület január 25-én 17 órá
tól Közgyűlést tartott, melynek 
témája volt a vezetőség munkájá
nak értékelése, a 2001. évi progra
mok és a tisztújítás.

* * *

Oroszlány Barátainak Köre január 
26-án, pénteken tartotta idei első 
ülését.

* * *

A történtekről a Krónikás jövő heti 
számában olvashatnak részletesen.

FELHÍVÁS

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 
felhívja az érintettek figyelmét, hogy a 

távhő közműfejlesztési hozzájárulás
2001. március 1-jétől megváltozik.

A lakossági hozzájárulás 85.000,- Ft-ról 138.125,- Ft-ra, 
a közületi hozzájárulás az eddigi 550,- Ft-ról 894,- Ft/m3-re 

fog változni.
Az árak 20 % ÁFA-t tartalmaznak.

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban 
Varga Szilárdnétól és Kéri Istvántól, 

vagy a 361-444/154-es és a 361-444/147-es telefonszóimon.
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P etőfi S á n d o r  út 29.
Városkapu után 

1E361-111
•í sAíi'ypiü SKSr
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TI-LI VASÁR -TAVALYI ÁRAKON!

lO.OOOr Ft felett ajándék lábtörlő

PERFEKT Mérlegképes 
könyvelő

tanfolyam
PERFEKT RT. KÉM. Igazgatósága
2890 Tata, váralja u. 4. Oroszlányban
Tcl./Fax: 34/384-461 a Művelődési Központban

Utolsó lehetőség a változás előtt! 
Még érettségivel jelentkezhet!

Kérje ingyenes tájékoztatónkat a MKK-ban, 
Tóth Józsefnénál. S í360-652 

Első megbeszélés: 2001. február 26-án, 
hétfőn 16 órakor

(ja

BELGYÓGYÁSZATI RENDELÉS 
KERETÉBEN 

hasi ultrahang diagnosztika indul 
február 5-től 

az oroszlányi borbálái patika rendelőjében 
(Móricz Zs. u. 4/a)

Daganatszűrás, máj,- vese,- epebetegségek, 
terhességi diagnosztika.

Rendelési idő: hétfő 9.00-11.00 óráig 
Rendel: dr. Úr Mihály 

@ 470-050

MIDeOTÉK A
Táncsics M. u. 

17/3. 
Nyitva: 

mindennap 900-2101

Válasszon 
sikerfilmjeink 

közül! j

NYUGATI BÚTOROK 
kiárusítása 

nagy választékban 
Oroszlányon 

a Fönt S. u. 24. szám 
alatt.

Ameddig a készlet tart! 
Nyitva: 10,00-15.00- ig 

(3)305*576 
06/30/252-1210

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetésekei a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• Sürgősen eladó 200 n.öl 
zárt kert a Kecskéd Ürgehe- 
gyi-dülőben. Télen is lakha
tó, szoba-konyhás kisház, 
alatta pince, szőlő, gyü
mölcsfák, ólak, víz, villany 
van. S 365-272  18.00 óra 
után.
• Eladó 3 részes Szulimán 
plüss ülőgarnitúra, nem ki
húzható 50E Ft-ért, I db 
szagelszívó 5E Ft-ért, cse
resznye 4 részes nappali 
üveges szekrénysor, modern 
IKEA-s 80E Ft-ért, egyedi 
tervezésű fekete szekrény
sor, 4 részes, nappali jellegű, 
íff06/30/240-8927, 360-083
• Eladó 87 n.öl-es zártkert 
lakható épülettel, mellék- 
épületekkel. Ugyanitt elcse
rélném Fürst S. úti 2 szobás, 
nagykonyhás, egyedi fűtéses 
földszinti lakásomat kisebb 
családi házra S 3 6 I-1 2 7

V
SZÍNHÁZKEDVELŐK

FIGYELEM!

Autóbusz indul 
a Vidám színpad

A Charly nénje
című zenés vígjátékra 

február 15-én 
(csütörtök)
16.30 órakor 

az oroszlányi
polgármesteri hivatal 

parkolójából

Részvételi díj:
2.500,- Ft/fő 

. 2.300,- Ft/fő
Jelentkezés és 
felvilágosítás 

Magyarinéná! a 
363-623-as vagy a 

06/30/994-0336 
telefonszámon.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

i T í l T V m  FOTÓ-PAPÍR-JÁTÉK |

O R O S Z L Á N Y ,  R Á K Ó C Z I  F. U. 78 ,  @ 3 6 3 - 2 4 8  
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á i 'j éve redben is szeretettel

varjuk Önöket!
&  .1 _ •

Iskolaszerei' füzetek, írószerek?.
nagy választékban kaphatók!

Színes filmkidolgozás 
^1 nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 
| Oroszlányban is a 
Rákóczi űt 47. szám alatt! 

Telefonos időegyeztetés:
364*566
30/9720-612 CITIBANKO

Tisztelt városlakók!
A magyarországi szlovákság jövője szempontjából a 2001. 
évi népszámlálásnak rendkívül nagy jelentősége lehet. Nem 
csupán a hivatalos politika által várható elbírálásunk és beso
rolásunk révén - úgy országos, mint helyi szinten. Nekünk 
magunknak is létfontosságúvá vált, hogy minél valósabb ké
pet kapjunk nemzetiségünk lélekszámáról, identitási adatai
ról, kulturális kötődéséről és nyelvhasználatáról.
Mint ismeretes, a népszámlálási kérdőíveken az erre vonat
kozó kérdésekre a válaszadás nem kötelező. Ezért elsődleges 
feladatunk meggyőzni szlovákságunkat arról, hogy ebben a 
tárgykörben is nyilatkozzon februárban. Annál inkább, mi
vel az egyébként névtelen kérdőíveken először nyílik mód a 
kettős nemzetiségi hovatartozás, a nyelvi és kulturális kötő
dés megvallására!
Szlovák ajkú embereinknek tehát már nem muszáj választa
niuk szlovák és magyar érzületük, gyökereik, anyanyelvűk 
között, mindkettőt megjelölhetik!

Szabó Istvánná
Oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Vázení orosláncania!
Z hl’adiska budúcnosti slovenskej národnosti v Mad’arsku 
mőze nadobudnút’scítanie l’udu v roku 2001 mimoriadne 
vel’ky vyznam. Nielen z toho hl’adiska. ze oficiálna politika 
nás bude pravdepodobne posudzovat’ a zarad’ovat’ podl’a 
vysledkov tak na celostátnej, ako i miestnej úrovni. Aj pre 
nás samotnych sa stulo osudovou zálezltost’ou, aby, sme 
mohli dostat’ cím reálnejsí obraz o pocte, identite, kultúrnej 
a jazykovej vázbe prísluSníkov nasej národnosti.
Ako je známe, na scítacích dotazníkoch na otázky, ktoré sa 
tykajú tohoto tematického okruhu, nie je povinné od- 
povedat’. Preto nasou prvoradou úloliou bude presvedcit’ 
naáich Slovákov o tóm, aby sa vo februári vyjadríli aj k 
tymto nepovinnym otázkam. Tym viac, ze na anonymnych 
dotazníkoch sa teraznaskytne po prvy ráz moznost’ hlásit" sa 
k dvojitej národnostnej identite. k dvojitej jazykovej a 
kultúrnej vázbe! Príslusnici slovenskej národnosti v Ma
d’arsku teda uz nemusia povinne volit’ medzi slovenskymi 
korenmi, citmi amaterinskymjazykom, mőzu sahlási’ naraz 
k obom!

Alzbeta Szabóová 
Oroslkánska SIov. Menstinová Samospráva

' '  FARSANG I N EM ZET ISÉG I BÁL az MKK-ban N  
február 3-án, szombaton!

Műsor: Ihos József kabaré és a Tűzrózsák együttes. 
Zenéről a Favorit és a pilisvörösvári Svábfiúk gondoskodnak, 

y.Jegyek az MMK pénztárában vásárolhatók. 5?360-652
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Szó 3. Balázs
V 4. Ráhel, Csenge
II 5. Ágota, Ingrid
K 6. Dorottya, Dóra
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7. Tódor, Rómeó
s. Aranka

P 9. Abigél, Alex
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ÖNKORMÁNYZATA.

www.oroszlany.hu

A Vértesi Erőmű Rt. Ösztöndíjas hallgatók
a legnagyobb adózó

A hagyományoknak megfelelően Tata
bánya Megyei Jogú Város Önkor
mányzata idén január végén is kö
szönetét mondott az elmúlt év legna
gyobb helyi adózóinak, akik kötele
zettségeik teljesítésével hozzájárultak 
a város elmúlt évi üzemeltetéséhez és 
fejlesztéséhez.

A bánhidai Kaszinóban tartott ün
nepségen Bencsik János polgármester 
köszöntötte a tíz legnagyobb adófizető 
és a további öt, legnagyobb termelő te
vékenységet folytató helyi adófizető 
cég képviselőit.

Tájékoztatott arról, hogy a Tatabá
nya területén beszedett adó 2000-ben 
elérte az 1,086 milliárd forintot, amely 
25%-kal haladta meg az 1999-es bevé
teleket. Az iparűzési adó mértéke meg
haladta a 881 millió forintot, mely 
20%-os növekedést jelent az előző év
hez képest. Az eredmények a gazdasá
gi társaságok nettó árbevételének 
jelentős emelkedésének és az adó

kulcsok kismértékű emelésének 
köszönhetők.

A tíz legnagyobb adózó között a 
2000-es esztendőben hat termelő és 
négy szolgáltató társaság volt jelen. A 
tíz közül kilencen az elmúlt esztendő
ben is a legnagyobbak közé tartoztak. 
Ide sorolandó a Vértesi Erőmű Rt. is. 
Képviselőjének, Takács Károly vezér- 
igazgatónak külön köszönetét fejezte 
ki a polgármester, ugyanis a meghívot
tak közül a Vért kiemelkedő, első he
lyen szerepelt, mint a legnagyobb 
adófizető társaság.

Az Rt. a 2000. évben Tatabánya 
Város irányába összesen több, mint 
100 millió forint adót fizetett. Az Ön- 
kormányzat által létrehozott alapít
ványoknak több, mint 2 millió 
forintot utalt át, a tatabányai szakis
koláknak fejlesztési támogatás cí
mén közel 22 millió Ft-ot nyújtott 
támogatásként.

Az oroszlányi önkormányzat egészségügyi és szo
ciális bizottsága tárgyalta a „Bursa Hungarica” Fel
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra be
nyújtott kérelmeket. A bizottság a kiírásnak megfe
lelően csak a szociális rászorultságot vette figye
lembe. Jövedelemhatárként az öregségi nyugdíj- 
minimum másfélszeresét határozták meg, további 
szempont volt a hallgató által kapott felsőoktatási 
juttatások összege, valamint egyéb, a pályázó élet
vitelét nehezítő körülmény.
A bizottság 20.000 Ft jövedelemig 5.000 Ft, efölöt
ti jövedelemnél 3.000 Ft-ban javasolta a támogatás 
meghatározását.

A bizottság a beérkezett 66 pályázatból 24-et 
nem tartott támogathatónak, a többi 42 pályázó tá
mogatásban részesül. A támogatottak közül 25-en 
havi 5.000 Ft, 17-en havi 3.000 Ft ösztöndíjban ré
szesülnek.

A támogatásban részesülő hallgatók ösztöndíját a 
megyei önkormányzat és az Oktatási Minisz
térium hasonló mértékben kiegészíti. A jelenleg ta
nulmányait folytató 39 fő 10 hónapig kapja az ösz
töndíjat, akik most kezdik majd tanulmányaikat, 
azok 30 hónapig jutnak támogatáshoz.

Az ösztöndíjak összesen a 2001. évben 1.700.000 
Ft összeggel szerepelnek a város költségvetésében.

Válasszon megfontoltan! OROSZLÁNYI ALAPÍTVÁNYOKÉRT
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

I tapasztalattal rendelkezőt.
S 7  SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
VÖÍiTTR AZONNAL KÉSZPÉNZ!
.. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
.. mert a leghosszabb a türelmi itlö 90 napos jegynél 
.. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
.. mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
.. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
.. mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.
.. mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert g)’ors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Sitnor J. u. 89., a buszpályaudvarnál
felafon: 33/500-333 lékszer műszaki, porcelán ■
OROSZL ÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-lel szemben 
Tclefon:34/5l 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

az 1%-kal
Tisztelt Polgárok!

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása sok nemes cél támogatására 
alkalmas, ezért hívjuk fel erre a lehetőségre figyelmüket.
A városban élő adófizetők 2000-ben várhatóan közel két milliárd forint sze
mélyi jövedelemadót fizetnek be, ennek 1 %-a 20.000.000.- Ft. Eszmeileg a 
megjelölt összeg nagyságrendjével járulhatnak hozzá a város adófizető polgárai 
az itt élők érdekeit, a város fejlődését, a szociális problémák megoldását és a 
kulturális célok megvalósítását szolgáló alapítványok támogatásához.
Az alapítványokat irányító kuratóriumok nevében felhívom figyelmüket erre a 
támogatási lehetőségre, és kérem, hogy támogassák a felsorolt alapítványok 
egyikét, ezzel is hozzájárulhatnak Oroszlány város fejlődéséhez, jó hírének nö
veléséhez.
Támogatásra javasolt alapítványok
Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány Adószáma: 19151290-1-11
Oroszlány Környezetvédelméért Közalapítvány Adószáma: 18604386-1-11 
Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola Gyermekeiért Alapítvány Adószáma: 18600038-1 -11 
Saját Lakásért Oroszlányon Alapítvány Adószáma: 19148449-1 -11
Oroszlányi Nyugdíjas és Gondozóházért Alapítv. Adószáma: 18602872-1-11

Oroszlány, 2001. január
Oroszlány Város Önkormányzata nevében 

Dr. Sunyovszki Károly polgármester



Budapesti cég készíti 
a művészeti iskola 

új épületének átalakítási terveit
A Bakfark Bálint Művészeti Is
kola elhelyezését szolgáló épü
let tervezésére kint pályázatra 
öt vállalkozás nyújtott be aján
latot, amelyeket az ad hoc bi
zottság értékelt. Az értékelés 
eredményeként a budapesti 
Axis Tervezési Iroda Kft. nyer
te el a tervezési megbízást, akik 
a gimnáziumi épület tervezési 
munkáit is végezték.

A bizottság döntését követő
en a városfenntartási osztály el

végzi a szükséges egyezteté
seket, hogy március végére el
készíthesse az iroda az engedé
lyezési tervet, május végére a 
kivitelezési tervet. Amennyi
ben az ütemezésnek megfelelő
en elkészülnek a tervek, akkor 
lehetőség nyílik a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljá
rás elindítására, s ezzel az épü
let átalakításának ez évi 
befejezésére.

Kiadvány készül a 
civil szervezetekről

Az oroszlányi civil szerveztek 
már hagyományos programként 
szervezték meg a Civil Fórumot 
január 31-én. A fórum több fon
tos napirendet tárgyalt. Ezek 
egyike volt a betelepítés 300. 
évfordulójához kapcsolódó te
lepüléstörténeti vetélkedő is
mertetése, a másik a „Civileké a

Ház” előkészítése - ennek ter
vezett időpontja a március 
15-17 közötti időszak, végül a 
„Civil szerveztek Oroszlányon 
2000" című kiadvány megje
lentetésével összefüggő felada
tokat egyeztették az egyesü
letek, alapítványok jelenlévő 
képviselői.

Oroszlány a jubileum jegyében
A Falu Hagyományőrző és Kul
turális Egyesület Közgyűlésén 
megvitatottak szerint a 2001. 
évre több, érdeklődésre számot 
tartó programot terveznek. 
Ezek között szerepel februári 
dalest, májusfaállítás, májusfa
döntés zenés felvonulással, 
pünkösdi bál. Az Egyesület áp
rilisban meghirdeti a „300 év -  
300 fa” akciót, melynek lénye
ge. hogy Oroszlány betelepülé
sének 300 éves évfordulója 
alkalmából 300 db facsemete 
kerül elültetésre a faluban. Az 
ültetésbe és a fák későbbi 
gondozásába, a környezet szé

pítésébe szeretnék bevonni a 
lakosságot is.

Szintén a jubileumhoz kap
csolódik az augusztusi Falunap, 
a szeptemberi templomi hang
verseny, a szüreti mulatság és 
vetélkedő, valamint a Liget Ká
véház és az evangélikus temp
lom közötti területen létesíten
dő szobor avatása és a faluból 
elszármazottak találkozója.

Az ünnepségeket az Oroszlá
nyi Önkormányzattal, a Szlo
vák Kisebbségi Önkormányzat
tal és az Evangélikus Egyházzal 
közösen rendezik.

FELHÍVÁS
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala felhívja az érintettek 
figyelmét, hogy a távhő közműfejlesztési hozzájárulás 2001. 

március 1-jétől megváltozik.
A lakossági hozzájárulás az eddigi 85.000,-Ft-ról 

138.125,-Ft-ra, a közületi hozzájárulás az eddigi 550,-Ft-ról 
894,-Ft/InT-re fog változni.

Az árak 20% ÁFÁ-t tartalmaznak.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban 

Varga Szilárdnétól és Kéri Istvántól, 
vag}> a 361-444/154-es és a 361-444/147-es telefonszámon.

A hatás megmarad

Szalagavató a gimnáziumban
A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolában 39. alka
lommal rendeztek szalagavató ünnepséget, ahol négy osztály
főnök száz diáknak tűzte matrózblúzára, öltönyére az érettség 
kék szalagját.
A tanulókat, hozzátartozóikat és 
tanáraikat Hadjadjné Varga 
Andrea igazgatóhelyettes kö
szöntötte:

Mindenki izgalommal készült 
erre a napra, hiszen a ballagás 
mellett talán az egyik legszebb 
hagyomány egy gimnazista diák 
életében, mely jelzi, hogy egy 
út, egy életszakasz a végéhez 
közeledik. Talán mindenkinek 
eszébe jut, hogy 6, 4 vagy 2 év 
munkája, fáradozása van ebben 
a pillanatban. Remélem, hogy 
az idő múltával hálával gondol
nak majd az alma mater falai 
között töltött évekre, szüleik, ta
náraik erőfeszítéseire - fogal
mazta meg a minden bizonnyal 
sokakban rejlő gondolatokat az 
igazgató- helyettes, s Eötvös Jó-

AJANLATTETELI 
FELHÍVÁS 

Oroszlány Város 
Önkormányzata 

tervezési ajánlatokat kér

az oroszlányi Szakorvosi Rendelőintézet bővítésének 
megtervezésére tetőtér beépítéssel, valamint 
a Gyógyház ápolási intézetté alakításának 

megtervezésére megvalósíthatósági tanulmány, 
engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével.

Az ajánlati dokumentáció megvásárolható bruttó 20.000,- 
Ft-ért az oroszlányi Polgármesteri Hivatal földszinti 

ügyfélszolgálati irodáján 2001. február 3-ától.

A helyszíni szemle ideje 2001. február 13-án, kedden a 
Szakorvosi Rendelőintézetben: 14.00-15.00 óráig, a 

Gyógyházban: 15.00-16.00 óráig.

Az ajánlattételi határidő: 2001. február 20-án (kedden) 
14.30 óra, borítékbontás: 2001. február 20-án 15.00 órakor.

Az eredményhirdetés írásban lesz, határideje:
2001. február 27.

Az elvárt teljesítési határidők - a megvalósíthatósági tanulmány és az 
engedélyezési terv tekintetében - a helyi önkormányzatok címzett tá
mogatási rendszerét meghatározó jogszabályokhoz igazodnak.

zsef szavaival zárta ünnepi 
beszédét:

„Félig sem oly fontos az, amit 
tanítunk gyermekeinknek, mint 
az, hogy hogy tanítjuk. Amit az 
iskolában tanultunk, annak leg
nagyobb részét elfelejtjük, de a 
hatás, melyet egy jó oktatási 
rendszer szellemi tehetségeink
re gyakorol, megmarad.”

Az ünnepség hivatalos részé
nek zárását követően a hagyo
mányoknak megfelelően mutat
koztak be az osztályok egy-egy 
produkció előadásával. A 12 A 
tanulói Palotást, a 12 B-sek ír 
táncot, a 12 C-sek latin-ameri
kai, a 12 D-sek kanásztáncot 
jártak; a műsor az évfolyam kö
zös keringőjével zárult.



Információs társadalom VIII.
Egyéni megoldás

„Ilyen gazdagok még 
soha nem voltunk”

Közgyűlést tartott Oroszlány Barátainak Köre a múlt héten. A 
rendezvényen a tagok értékelték a 2000. év munkáját és a Kör 
anyagi helyzetét, megbeszélték az idei év programjait és új ve
zetőségi tagot választottak.
Számos városi programon vett 
részt tavaly a Baráti Kör. A 63 
főt számláló tagság bemutatko
zott a „Civileké a Ház” rendez
vényen, részt vett az áprilisi 
versmondó verseny lebonyolí
tásában, lakossági fórumot tar
tott az óváros rehabilitációjáról, 
bekapcsolódott a helyi közmű
velődési rendelet megalkotása 
kapcsán szervezett értekezle
ten, segített a karácsonyi mé
zeskalács-sütő verseny megva
lósításában.

Emellett jól gazdálkodott be
vételeivel a szervezet. 2000- 
ben önkormányzati támogatást 
nem kapott, de tagdíjakból, a 
személyi jövedelemadó 1%-os 
felajánlásaiból és a különböző 
támogatásokból befolyt több 
mint 400 ezer forint. A kiadá
sok között arányaiban nagy 
összeggel szerepelt a „Mikulás 
2000” rendezvény, valamint az 
„Öltöztessük ünneplőbe váro
sunkat” díszítő akció nyertesei
nek díjazása. így, s az iro
daszerek, postaköltségek, ko
szorúk, hirdetési kiadások mel

lett is megmaradt a Baráti Kör
nek közel 100 ezer forintja, 
melyről Elekes Lászlóné titkár 
örömmel így nyilatkozott: 
„Ilyen gazdagok még soha nem 
voltunk”.

A várható költségeket is fi
gyelembe véve az idei tervezett 
programok között szerepel a ha
gyományos „Tiszta, virágos 
Oroszlányért” akció meghirde
tése, a „Civileké a Ház” prog
ramba való bekapcsolódás, a 
költészet napi vers- és próza
mondó verseny lebonyolítása. 
Tavasszal fórumot szeretnének 
tartani a Haraszthegy és a tópart 
hasznosítási tervéről. Április
ban kiállítást rendeznek Kucse- 
ra András festőművész alkotá
saiból, s részt vállalnak a Civil 
Fómm munkájából is.

Mindebben új vezetőségi tag 
is segítségére lesz a Körnek. 
Huszár János betegség miatt 
nem tudja ellátni munkáját, 
ezért helyette Szikszai István- 
nét választották meg gazdasági 
vezetőnek.

Ez a módszer az információs 
társadalom működtetésének 
leggazdaságtalanabb módja, 
azonban a magyar állampolgá
rok jelentős részének ez egy
szersmind az egyetlen lehető
ség! A kép természetesen 
ennyire nem fekete-fehér, mert 
a rendkívül sikeres országos 
szintű „Tele- ház” program már 
jelen pillanatban is több kiskö
zösség (falu, község, stb.) szá
mára biztosít napi kapcsolatot a 
„külvilággal”, a szövetség által 
üzemeltetett teleházakban elér
hető szolgáltatásokon keresz
tül. Sajnos Oroszlány város, 
nagyságánál fogva nem csatla
kozhat ehhez a programhoz, a 
városban lakóknak így marad 
az egyéni út!

Feltehető a kérdés, miért 
akarna bárki is egyénileg lehe
tőséget biztosítani önmaga 
vagy családja részére, a telefo
non és a médiákon kívül egyéb 
elektronikus kapcsolatra a kül
világgal, amikor e kettő is elég 
sok negatív hatást vált ki napja
inkban. A válasz egyszerű: az 
ősi „vágyak” miatt! Ilyen 
„vágy” a szabadság- és tudás
vágy, a méltó emberi létre és 
kapcsolatokra való vágy. En
gedjék meg, hogy egy szintén 
nagyon erős vágyat is említsek, 
a lustaságot.

A vágyait az ember mindig a 
lehetőségeivel összhangban 
próbálja meg kielégíteni. Néz
zük meg, hogy napjainkban az 
információs társadalom tagjá
nak lenni milyen költséget je
lent egy háztartáson belül. Az 
elektronikus információk keze
léséhez szükségünk lesz egy 
számítógépre. Megfelelő minő
ségű számítógép városunkban 
is beszerezhető kb. 180 ezer 
Ft-ért, több kereskedőnél is. Ha 
nem rendelkezünk ekkora ke
rettel, akkor több utánjárással 
ugyan, de jelentősen alacso
nyabb költséggel lehet használt 
berendezéshez jutni, amely a 
legkorszerűbb játékokat ugyan 
nem fogja futtatni, de a kommu
nikációhoz még kb. 5-10 évig 
megfelelő lesz. Szükség van 
egy telefonvonalra, valamint a 
számítógép és a telefonvonal 
közé el kell helyezni egy mo
dem nevű eszközt is, amely a

számítógép nyelvét a telefon- 
vonalon átvihető hanggá alakít
ja. Ennek egyszeri költsége 
10-15 ezer Ft. Használt modem 
beszerzésével jelentős költség
csökkenést érhetünk el, azon
ban ez jelentős teljesítmény
csökkenéssel is társulhat, ezért 
nagyon vigyázzunk a használt 
modem beszerzésekor. Lehető
leg csak szakember segítségé
vel bonyolódjunk ilyen vá
sárlásba. Rendelkeznünk kell 
egy Internet hozzáférési pont
tal, amelyet Komárom-Eszter- 
gom megyében 5-6 szolgáltató 
is biztosítani képes. Havi 2500 
Ft-ért, a 10 órás Internet hasz
nálattól, akár a korlátlan eléré
sig mindenféle szolgáltatás 
megtalálható - mindenféle szín
vonalon. Nem biztos, hogy a 
drága szolgáltatás a jó! Ha 
mindez együtt van, vagyis gép, 
modem, telefonvonal és 
Internet hozzáférés, akkor irány 
az Internet!

Már csak a havi telefondíjat 
kell kigazdálkodni! Ehhez pe
dig csak egy kis odafigyelés 
kell, ugyanis a Matáv több ked
vezménnyel is támogatja az 
Internetezőket. Az egyik lehe
tőség szerint du. 6-tói másnap 
reggel 7-ig, már napi 150 Ft-ért 
biztosítható az Internet elérése. 
Ha valaki „függővé” válik, mert 
minden kapcsolatát ezen a csa
tornán keresztül rendezi, akkor 
neki ott a „Mindenkinek” cso
mag, amely havi 4000 Ft-ért 
minden nap du. 6-tól reggel 7-ig 
folytatott tetszőleges hosszúsá
gú és számú helyi beszélgetés 
és internetezés díját tartalmaz
za.

Mint említettem ez a módszer 
a leggazdaságtalanabb. A kö
vetkező cikkben azt kívánom 
bemutatni, hogy egy lakókö
zösség milyen eszközöket vehet 
igénybe annak érdekében, hogy 
a havi rendszeres költségek egy 
főre jutó részét csökkentsék 
úgy, hogy közben javítsák az 
egymás közötti kapcsolat szín
vonalát is.
Továbbra is várva a témával 
kapcsolatos észrevételeiket:

Sólyom Jöran 
falcon@ax.hu - 362-131

Ilyen már volt, de ezentúl is lesz!
Névnapi Gálát rendez 

a művészeti iskola
Az oroszlányi Művészeti IskoLa az elmúlt évben először rende
zett Névnapi Gálát az intézmény névadója, „Valentin Bacfarc”, 
vagyis Bakfark Bálint, a magyar zeneművészet első és hosszú
idéig egyetlen európai rangú képviselője tiszteletére.
A jól sikerült, kedvező visszhangot kiváltó rendezvénynek idén 
folytatása lesz. Február 17-én 17 órára várják a Lengyel József 
Gimnázium dísztermébe mindazokat, akik részesei szeretnének 
lenni egy kellemes estnek, ahol a zenéé és a táncé a főszerep.
A Névnapi Gálán az Ifjúsági Szimfonikus Fúvószenekar, a 
HÉBÉ tánccsoport, a Silhouette balett csoport, a Vonószenekar 
és az iskola szóló hangszeresei szórakoztatják majd a közönsé
get. 20 órakor kezdődik a Valentin-napi bál, szívküldivel és 
tombolával kiegészítve. A fergeteges hangulatról a Memory-ja 
zenekar gondoskodik.

Jegyrendelés, információ:
Bakfark Bálint Művészeti Iskola, tel.: 34/361-048

AZ, ÍJ» ÉVEZREDBEN IS  A  LAKOSSÁG SZOLGÁIATÁBAIVJ
TO K O S!' TAXI @ 361-700
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' TÉLI VAS&R - TAVALYI ÁRAKON!
Továbbra is afcdós padlószőnyeg vásár!
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PERFEKT
A PÉNZÜGYI

SZAKOKTATÓ

PERFEKT RT. KÉM. Igazgatósága 
2890 Tata, Váralja u. 4.
Tel./Fax: 34/384-461 a Művelődési Központban

Mérlegképes
könyvelő

tanfolyam
Oroszlányban

Utolsó lehetőség a változás előtt! 
Még érettségivel jelentkezhet!
Kérje ingyenes tájékoztatónkat a MKK-ban, 

Tóth Józsefnénál. ÍÍ360-652 
Első megbeszélés: 2001. február 26-án, 

hétfőn 16 órakor

BELGYÓGYÁSZATI RENDELÉS 
KERETÉBEN 

hasi ultrahang diagnosztika indul 
februái 5-től 

az oroszlányi borbálái patika rendelőjében 
(Móricz Zs. u. 4/a)

Daganatszűiés, máj,- vese,- epebetegségek, 
terhességi diagnosztika.

Rendelési idő: hétfő 9.00-11.00 óráig 
Rendel: dr. Úr Mihály 
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MIDÉOTEK A
Táncsics M. u. 

17/3. 
Nyitva: 

mindennap 900-2100

Válasszon
sikerfilmjeink

közül!

NYUGATI BÚTOROK 
kiárusítása 

nagy választékban 
Oroszlányon 

a Först S. u. 24. szám 
alatt. 

Ameddiga készlet tart! 
Nyitva: 10.00-15.00-ig

06/30/252-1210

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• Eladó 1985-ös Fiat 
Unó 2002-ig érvényes 
műszakival. Érdeklődni: 
Népek barátsága u. 33. 
2/2 .

• Eladó új bordó színű, 
számzáras diplomata tás
ka, 12 db-os világos Réka 
elemes bútor, autó-cso
magtartóra szerelhető ke
rékpártartó sín.
2S06/30/310-0803
• Gyulai termálfürdőtől 
12 km-re Békéscsaba 
kertvárosi részén eladom, 
vagy budapestire cseré
lem 3 szintes házamat 
kerttel, garázzsal. Alapte
rület 70 nm, két szint lak
ható, a harmadik beé
píthető. Jó közlekedés. 
®  06/3 0/249-2219

* * *

I T7MV11 F0TÓ ■PAPÍR- JÁTÉK I
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ISRLÁSZEREK FÜZETEK ÍRÓSZEREK ÉS 

SOR MINDEN MÁS. ÁMI Á SULI BÁN RELL

NÁGY VÁLÁSZTÉRBÁN RáPHá TÓR!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Színes filmkidolgozás 
nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban is a 

Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés:
364-566
30/9720-612 CITIBANK®

SZÍNHÁZKEDVELŐK FIGYELEM!

Autóbusz indul a Vidám színpad 
A Charly nénje című zenés vígjátékra 

február !5-én (csütörtök) 16.30 órakor 
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából

Részvételi díj:2.500,- Ft/fö\ 2.300,- Ft/fő 
Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál a 

363-623-as vagy a 06/30/994-0336 
telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 
P Á L Y Á Z A T O T  H I R D E T  

a Lakossági Osztályon 
O S Z T Á L Y V E Z E T Ő I  

munkakör betöltésére
F e l t é t e l e k :

Omagyar állampolgárság;
O állam- és jogtudományi doktori képesítés;
O érvényes erkölcsi bizonyítvány;
O szakmai önéletrajz;
O oklevélmásolat(ok);
O vezetői gyakorlat, számítástechnikai ismeretek 

az állás betöltésénél előnyt jelentenek

A munkakört 2001. év március hó 1. napjától lehet betölteni.
Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény alapján.
Jelentkezési (beküldési) határidő: 

a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 15. nap.

A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez 
(2841 Oroszlány, Pf. 9, Hl. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) 

kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2001. február 28.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Pettuska Tiborné ügyvezető. ^366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea S06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.

ISSN: 1419-4805

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) 
E-mail: presskftójjoroszlanyi-kronikas.liu; Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu 

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Et+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Et+Áfa/szám.



2001. 6. hét II. 10. -II. 16.
Szó 10. Elvira
V 11. Bertold, Marietta
H 12. Lívia, Lídia
K 13. Ella, Linda
Sze 14. Bálint, Valentin
Cs 15. Kolos, Georgina
P 16. Julianna, Lilla

O R O S Z L Á N Y I

KRÓNIKÁS
III. évfolyam, 6. szám 2001. február 10.
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Tisztelettel várja, 
az érdeklödöket|az 
interneten is K;
Oroszlány Önkormányzata.

4 méter magas emlék-kút készül az évfordulóra 
300 éves Oroszlány

A mai Oroszlány első lakói a Felvidékről érkeztek a jobb élet reményében, gróf Esterházy Antal 
hívására. A letelepedés éppen 300 évvel ezelőtt történt.
Az évforduló számos lehetőséget nyújt a város lakóinak a múlt értékelésére.

Megduplázzák a lakáshoz 
jutás támogatási összegét?

Jövő héten 
ülésezik a

Dr. Sunyovszki Károly polgármester úgy gondol
ja, nagy szerepe kell, hogy legyen az évforduló
nak, az ehhez kapcsolódó ünnepségeknek az itt 
élő polgárok városi közösséggé formálásában is.

Ebből az alkalomból hirdeti meg az önkor
mányzat, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és 
a Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 
a „300 év - 300 fa” akciót, melynek keretében 
tavasszal 300 facsemete kerül kiültetésre a 
település falusi részében. - A 300-as darab
szám szimbolizálja nem csak az eltelt 300 
évet, de emlékeztet arra is, hogy egészen a 
múlt század derekáig, a bányászkodás kez
detéig mintegy 300 szlovák család alkotta 
az oroszlányi lakosságot - magyarázza a 
polgármester.

Faültetést ábrázol az a grafika is, mely 
szintén a jeles évszám kapcsán készült, s idén 
egyre többször látható városi rendezvényekre 
szóló meghívókon, plakátokon, tájékoztatókon. 
Az alkotás megjeleníti az 1701-es és a 2001-es 
évszámot, a szlovák népviseletben munkálkodó 
fiatal lány és fiú képében pedig, saját értelmezé
sében mindenki megtalálhatja a maga jelképét.

- Az évforduló jegyében számos egyéb rendez
vényt is terveznek. Az augusztusi-szeptemberi 
programok, szellemi tartalommal megtöltve le-

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 
i ^__  | tapasztalattal rendelkezőt.
V I  | SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

|[^ = | RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
SZOIÍTTK AZONNAL KÉSZPÉNZ!
.. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
.. mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 
.. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
.. mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
.. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
.. mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 
.. mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
.. mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
.. mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon 33/500-333 tekszer. műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.í
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

hetőséget adnak majd a múlt értékelésére is - 
folytatja dr. Sunyovszki Károly.

Sok olyan rendezvény is lesz, melyek az intéz
mények és a társadalmi, civil szervezetek koordi
nálásában a 300 éves évforduló jegyében kerül
hetnek megrendezésre.

- Reméljük, hogy a költségvetési lehe
tőségünk és a cégek támogatása, a vá

roslakók közreműködése lehetősé
get ad arra, hogy méltó módon ün
nepeljük meg ezt a neves évfordu
lót - mondja a polgármester.

A méltó ünneplés egyik kifeje
zője lehet az a diszkót is, mellyel a 
Falu Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület, a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat és Oroszlány Város 

Önkormányzata szeretne emléket állí
tani az evangélikus templom melletti köz

területre (Alkotmány u. 38.-42.).
Az emlékmű elkészítésére Kungl György szob

rászművészt kérték fel, aki Oroszlányban szüle
tett, jelenleg Zsámbékon él és alkot.

Az emlékmű kialakítását illetően valamennyi 
érintett szervezet képviselője egyetértett abban, 
hogy természetes anyagokból készülő alkotás le
gyen, olyan, amelynek használati értéke is van. E 

célra a legalkalmasabb valamely vízzel kapcso
latos funkció. Ivókút, amely a hétköznapokban 
kellemes pihenőhelyül szolgál az itt lakó em
bereknek és az idelátogató turistáknak.

A tervek szerint a kút 4-4,5 méter magas 
lesz, s topolyafát mintáz majd, emlékeztetve az 
egykori oroszlányi „topolyásra”. Alsó része 
mészkőből, középső része gránitból készül, a 
„fa” ágai bronzból, az ezen ülő „felhők” piro- 
gránitból lesznek.

A kutat belülről megvilágítják majd, így kör
nyezete - melyet a szeptember 22-ei avató ün
nepségre rendezni kíván az önkormányzat -, 
este is vonzó, megnyugtató lehet. Az alkotást 
körülvevő növényzet kiválasztása során a tér
ségben őshonos fafajtákat helyezik előtérbe.

Az érintettek részéről közös kívánalom, 
hogy a diszkót felállításának apropóját tábla 
hirdesse, amelyen rövid magyar és szlovák 
nyelvű felirat emlékezzék meg a falu három
száz éves évfordulójáról.

A kb. 9,5 millió forintba kerülő emlékmű 
makettjének zsűrizését a Képző- és Iparművé
szeti Lektorátus 3 tagú, művészekből álló 
szakértő bizottsága január 31 -én elvégezte, tet
szésüket a mű elnyerte, a döntésről szóló érte
sítést várhatóan néhány napon belül kézhez 
kapja az önkormányzat.

Az emlékmű megvalósításához szükséges 
önkormányzati támogatás mértékéről a város 
költségvetési rendeletében születik döntés.

Lovast Andrea

testület
A képviselő-testület keddi (feb
ruár 13.) ülésén nyolc téma lesz 
napirenden.

A két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztató 
mellett a különböző intézmények 
térítési dijainak emeléséről és az 
Állami Számvevőszék jelentésé
ről is szó lesz. Az ülésen tájékoz
tató hangzik majd el a 2000. 
évben elnyert társadalmi- és 
sportcélú támogatásra biztosított 
összegek elszámolásáról, vala
mint a sportkoncepció megvaló
sításáról. A napirendek között 
szerepel a városban működő mé
diák tevékenységének és a „ vá- 
ros-imázs” alakításának eszkö
zeiről szóló téma megvitatása. A 
képviselők tárgyalják majd a Sa
ját Lakásért Oroszlányon Ala
pítvány működését is, s mó
dosítják a testület 2001. évi mun
katervét.

Teltház a 
Ligetben

Takács Károly, a Vértesi Erőmű 
Rt. vezérigazgatója volt a vendé
ge a Liget Közéleti Kávéház leg
utóbbi rendezvényének. A térség 
legnagyobb foglalkoztató társa
ságát képviselő vezérigazgató ál
talános áttekintést adott az Rt. 
múltjáról, működéséről, és jövő
képéről. A mintegy 20 perces tá
jékoztató után kötetlen beszél
getés alakult ki, melynek során az 
érdeklődők tették fel - elsősorban 
a Vért továbbműködésére, a vár
ható béremelésre és a létszámle
építésre vonatkozó - kérdéseiket. 
(Ezekkel a kérdésekkel a Króni
kás 2001. január 06-ai számában 
részletesen foglalkoztunk „A 
Társaság hosszú távon is műkö
dőképes” c. cikkben.)

* * *
A Liget Közéleti Kávéház vendé
ge február 15-én, este hat órától 
Lázár Mózes országgyűlési kép
viselő, a megyei közgyűlés elnö
ke lesz.



Az Állami Számvevőszék 
vizsgálatának összefoglalója

A teljes anyag és a város polgármesterének észrevételei 
a vizsgálat megállapításáról az Internet 

www.oroszlany.hu alatt olvasható.

Az Interneten olvastuk
Gyermeklétszámok alakulása és a 

finanszírozásának kérdései az 
oroszlányi oktatási intézményekben

„ÖSSZEFO GLALÓ , 
JA VA SLATOK  

A z önkorm ányzat a kötelező fel
adatokon felül jelentős regioná
lis, önként vállalt feladatokat is 
ellát.

Az 1998-ig lényegében válto
zatlan formában fenntartott intéz
ményi struktúra, az önként vállalt 
feladatok ellátása egyre nagyobb 
pénzügyi terhet jelen tett az ön- 
korm ányzatnak. A likviditási 
problém ák már veszélyeztették 
az intézm ények működtetését.

Az önkorm ányzat pénzügyi 
egyensúlyi zavarai m iatt a m obi
lizálható vagyon döntő többsége 
már értékesítésre került.

E tém akörben hiányosságként 
került megállapításra, hogy az 
önkorm ányzat vagyonrendeleté
hez nem készült oly melléklet, 
amely nevesítetten tartalm azza a 
törzsvagyonba és az egyéb va
gyonba tartozó vagyontárgyakat.

Az 1998-ban megválasztott tes
tület a pénzügyi egyensúly m eg
terem tése érdekében számos 
döntést hozott a saját bevételek 
növelésére, a kiadások csökken
tésére. M ódosították az intéz
m ényhálózatot a racionálisabb, 
gazdaságosabb működtetés érde
kében.

A m űködtetéshez és a beruhá
zások m egvalósításához saját 
pénzügyi lehetőségeik nem vol
tak elegendőek, ezért az önkor
m ányzat maxim álisan igyekezett 
a pályázati rendszereken keresz
tül a központi forrásokat igénybe 
venni. Sikeres pályázataik révén 
jelentős többletforráshozjuto tt az 
önkorm ányzat.

A külső és belső források fel- 
használásával a város továbbfej
lődése szem pontjából fontos be
ruházásokat valósítottak meg.

A külső források bevonásánál 
azonban jelentősen em elkedett a 
m űködtetéshez és a fejlesztések
hez is igénybe vett hitelek volu
mene, nagyságrendje.

Az évenkénti törlesztési kötele
zettségek teljesítése jelentős ter
heket ró az önkorm ányzatra az 
elkövetkezendő években. Az 
adósságszolgálati terhek további 
növelése m ár veszélyeztetheti az 
önkorm ányzat pénzügyi stabili
tását is.

Az önkorm ányzatnál a felada
tok ellátását alapvetően a törvé

nyességre, szabályszerűségre 
való törekvés jellem ezte.

A m űködés és ezen belül a gaz
dálkodás törvényes és szabály- 
szerű ellátásának feltétel-rend
szere azonban teljes körűen még 
nem biztosított.

A gazdálkodás szabályozottsá
gára, törvényességére vonatkozó 
belső szabályozás hiányos, a Hi
vatal SZM SZ-e, Ü gyrendje és az 
ellenőrzési szabályzat nem ké
szült el. A további, a gazdálko
dásra, nyilvántartásra vonatkozó 
belső szabályzatok rendelkezésre 
állnak.

A költségvetési rendeletek, az 
éves zárszám adások előterjeszté
sénél alapvetően érvényesültek 
az állam háztartásról szóló tö r
vény előírásai. A költségvetési 
koncepciók, bár előterjesztésük 
nem a törvényben előírt határ
időn belül történt, jellem zően fel
adatorientáltak. A zárszám adási 
rendeletek hiányossága, hogy 
nem tartalm azzák az állam ház
tartási törvényben előírt m érle
gek és m ellékletek teljes körét 
(vagyonleltár, adóelengedések, 
adókedvezm ények, térítési díj 
kedvezm ények).

A közbeszerzési eljárások el
lenőrzése során a vonatkozó jo g 
szabályi és belső szabályozási 
előírásokkal ellentétes gyakorla
tot az ellenőrzés nem tapasztalt.

A bizonylati- és okm ányfegye
lem a banki teljesítések vonatko
zásában a szúrópróbaszerű el
lenőrzés tapasztalata alapján 
megfelelő. A pénztári kifizetések 
során az utalványozásra, ellen- 
jegyzésre vonatkozó előírások 
betartását rendszerint elm ulasz
tották.

H iányosságként állapította meg 
az ellenőrzés, hogy az önkor
m ányzat ellenőrzési tevékenysé
gét nem a törvényi előírásoknak 
m egfelelően szervezte m eg a tes
tület. A vizsgált időszakban el
m aradt az intézm ények ellen
őrzése, valam int a hivatal gazdál
kodásának belső ellenőrzése is.

E területen kedvező minőségi 
változást jelent, hogy az ellenőr
zés idején került sor megfelelő 
végzettséggel és szakmai gyakor
lattal rendelkező belső ellenőr al
kalm azására.”

„Az elmúlt években rendszeresen fog
lalkozott az oroszlányi képviselő-testü
let az óvodás és iskoláskorú gyermekek 
jelenlegi és várható számának alakulá
sával. Aktualitását most az teremtette 
meg, hogy a testület nemrég tárgyalta a 
város intézményhálózatának működte
tési és fejlesztési tervét.
Az ellátandók számát alapvetően a 
megszülető gyermekek száma határoz
za meg. Ezen a területen 1998-ban volt 
a mélypont, amikor csak 144 születést 
regisztráltak. A következő évben már 
ismét növekedett a létszám, amely 
2000-ben meghaladta a 200 főt.
A három éves kort betöltő gyermekek 
nagy százaléka óvodát vesz igénybe. Az 
óvodába járók száma 1996-ban érte el a 
legmagasabb számot (914), majd foko
zatosan csökkenő tendencia érvénye
sült. Az előző tanévhez viszonyítva is 
érzékelhető csökkenés, mivel 823-ról 
785-re süllyedtjelenleg a felvettek szá
ma, és sajnos a következő években is ez 
a tendencia érvényesül.
Az általános iskolai létszámok mutatják 
a legnagyobb változásokat. Az 1992/ 
1993-as tanévtől vizsgálva a következő 
két tanévben mintegy 100-100 fővel 
csökken a gyermekek létszáma, majd 
2100 fő felett kezd stabilizálódni a kö
vetkező néhány tanévben. Sajnálatos, 
hogy a csökkenő tendencia nem állt 
meg, a 2000/2001-es tanévben már csak 
2082 fő volt a város általános iskolásai
nak száma. Az általános iskolák műkö
dését - a jelenlegi ismereteink szerint - 
továbbra is a gyermeklétszám csökke
nése jellemzi a prognózisok szerint. En
nek ellenére nem tervezzük a tanuló- 
csoportok számának csökkentését, így a 
pedagógusok foglalkoztatása biztosí
tottnak látszik.

A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósá
ga február' 2-án rendkívüli ülést tar
tott, ahol a március 9-én esedékes 
Rendkívüli Közgyűlés napirendje
it készítették elő. A felkészülés so
rán érintett három téma a 2000. évi 
bérekkel, az oroszlányi retrofíttal 
és a tatabányai hőellátással foglal
kozott.

A jövő hónapban tartandó Rend
kívüli Közgyűlés első napirendi 
pontja a bérekkel foglalkozik. A 
2000. évben eredetileg 8,25%-os 
átlagkeresetszint-növekedést ter
vezett a tulajdonosi kör, később ezt 
két lépcsőben, először 11 %-ra, 
majd 12%-ra emelte fel. Ehhez a 
Közgyűlés jóváhagyása szükséges. 
A Közgyűlés hatásköre az oroszlá
nyi retrofíttal kapcsolatos beruhá
zási tervek jóváhagyása is, mely ez 
esetben meghatározott, 1 milliárd 
forintos fejlesztési költségek tulaj
donosi jóváhagyását jelenti. Ez a 
normál beruházási kereteken felüli 
tétel. Nagyon nagy az összeg, de a 
Társaság saját kockázatára és saját 
költségei terhére vállalja a beruhá
zást, ami az oroszlányi erőmű 2-es 
számú blokkjának kazánretrofitját

A városi intézményeink sorában a kö
vetkező lépcsőfokot a középiskolák je
lentik. A Lengyel J. Gimnázium nappali 
tagozatán tanulók száma az előző évek
ben fokozatosan növekedett, és 1998/ 
1999-es tanévben érte el az eddigi leg
magasabb létszámot - 446 főt. A csök
kenés nem nagy ütemben, de itt is ta
pasztalható, az idei tanévben 416 tanu
lót regisztráltak a statisztikában.
Az Eötvös L. Műszaki Középiskola ta
nulóinak száma magasabb volt az előző 
években, így csökkenése is jelentősebb, 
amit érzékeltet, hogy az 1997/1998-as 
tanévi 514-ről a jelenlegi tanévben 401 
főre csökkent a tanulóik száma - a leve
lező tagozaton tanulók nélkül.
A létszámok csökkenése több féle szak
mai-működtetési problémát vet fel. Az 
egyik legsúlyosabb az önkormányzat 
számára, hogy a finanszírozás létszá
mok alapján történik, s ezek csökkenése 
automatikusan korlátozza a város pénz
ügyi forrásait. Ez a helyzet arra készteti 
a testületet, hogy folyamatosan elemez
ze a működtetés tapasztalatait, keresse a 
gazdaságosabb megoldások lehetősé
gét.
Ma még nem látszik minden részterület 
alakulása egyértelműen Lehetnek o- 
lyan változások, amelyek pozitívan be
folyásolják a születések számának ala
kulását, a létszámok alakulására hatás
sal van a beköltözők számának növeke
dése vagy csökkenése. Más megközelí
tésben erősödhet a város és a város
környék településeinek együttműködése 
az iskoláztatási feladatok ellátásában 
Ezek még többnyire nyitott kérdések, 
de foglalkozni vele minden felelőség
gel, e tárgykörben feladattal bíró szer
vezetnek kötelessége.”

jelenti, ezen kívül a füstgáz-kénte
lenítő tenderkiadását és ezek mű
szaki tervezési munkáinak elvégzé
sét a 2001. évben. Azt szeretnénk 
így elérni, hogy az ún. kritikus úton 
lévő munkák ne szenvedjenek ké
sedelmet - tájékoztatott Takács 
Károly vezérigazgató.
A harmadik közgyűlési napirend a 
tatabányai hőellátással foglalkozik 
majd. A Megyei Jogú Város Köz
gyűlése 2000. decemberében elfo
gadta a Hosszú Távú Hőérté
kesítési Keretszerződés árképletre 
vonatkozó kiegészítését. Idén janu
árban tárgyalt a két szerződő fél a 
jövőbeli együttműködésről. Ez arra 
a keretjellegű szándéknyilatkozatra 
vonatkozott, amely a közös társa
ság létét célozza meg a KOM- 
TAVHÖ Rt.-vel és az időközben 
kiszervezendő Fűtőerőművel leg
később 2005. január 1-jétől. Az 
Együttműködési Megállapodást a 
Vért vezetése és Bencsik János, Ta
tabánya Város polgármestere aláír
ta. A megállapodások jóváha
gyását is a tulajdonosi Közgyűlés
nek kell megerősítenie.

Jövő hónapban Rendkívüli 
Közgyűlés lesz a Vért-nél



8 év szünet után ismét megnyílt 
a sporttelepen lévő uszoda

Csipkés hétköznapok

Január 31-én bezárt a városi 
uszoda. Mint arról korábban be
számoltunk, erre azért volt szük
ség, mert az épület állaga nem 
tette tovább lehetővé az üzemel
tetést. A sportlétesítmény várha
tóan 2002. szeptemberében tudja 
majd újra fogadni a fürdőzni, 
sportolni vágyókat. Addigra kí- 
viil-belül megújul. A beruházás 
költsége mintegy 165 millió fo
rint, melynek nagy részét az Ifjú
sági és Sportminisztériumhoz be
nyújtott pályázaton nyert pénzzel 
szeretné biztosítani a helyi ön- 
kormányzat.

Azért a következő másfél év
ben sem maradnak uszoda nélkül 
az oroszlányiak. Várja őket a 
sporttelepen lévő uszoda, mely 8 
év szünet után ismét látogatható. 
Ezt az épületegyüttest 9 millió fo

rintból, mindössze két hónap alatt 
sikerült megújítani. A felújítás 
érintette a fűtőrendszert, a gépé
szeti rendszert, az öltözőket és a 
zuhanyozókat is. A 18x6 méte
res medence mellett száraz és 
nedves szauna is a látogatók ren
delkezésére áll.

Az uszoda adta lehetőségeket 
hétfőtől péntekig 6.00 - 7.45-ig a 
közönség élvezheti, 8.00-tól
14.00- ig az óvodások és iskolá
sok veszik birtokba a medencét 
szervezett programon belül (szál
lításuk busszal megoldott),
14.00- tól 21.30-ig pedig ismét a 
közönség és az oroszlányi sport
egyesületek tagjai úszkálhatnak. 
A hétvége kizárólag a közönségé, 
szombaton és vasárnap 9.00-tól
21.00- ig várják a felüdülni vá
gyókat.

Troli Istvánná csipkekészítő és 
Kóbor Sándor plakett- és kis
plasztika kiállítása nyílik a Mű
velődési Központban február 10- 
én, szombaton.

A délután 5 órakor kezdődő 
ünnepélyes megnyitón Vámosi 
László, a Komárom-Esztergom 
Megyei Hírlap főszerkesztője 
méltatja majd az alkotások érté
két.

A csipkék, plakettek és kis
plasztikák egy héten át tekinthe
tők majd meg, s a kiállítás mellett 
Troli Istvánné vállalta, hogy min
den hétköznap 15-17 óra között 
bemutatót tart, ahol az érdeklő
dők betekintést nyerhetnek a 
csipkekészítés fortélyaiba.

* * *

Visszatekintés
A szénbányászat kezdetei

Az oroszlányi szénbányászat 
kezdeteiről, a település életére 
gyakorolt hatásáról tart előadást 
Csics Gyula a Művelődési Köz
pontban hétfőn délután 4 órától.

A civil szervezeteknek tart ta
nácsadást Elekes Lászlóné közös
ségfejlesztő, a Civil Fórum 
koordinátora a Művelődési Köz-

Az előadás része annak a helytör
téneti sorozatnak, melyet a Majki 
Népfőiskolái Társaság indított az 
elmúlt évben.

pontban minden hétfőn 16-17 óra 
között. A tanácsadás témája a pá
lyázatírás.

Előtérben a civilek
A Civil Fórum idei évi első, szerdai ülésén három téma szerepelt: a 
településtörténeti vetélkedő előkészületei, a „Civileké a Ház” 
program és a „Civil szervezetek Oroszlányban 2001” c. kiadvány
ról szóló tájékoztató.
A májusi Európa Napok idejére 
tervezett, Oroszlány történetével 
kapcsolatos vetélkedőről a Mű
velődési Központ és Könyvtár új 
munkatársa tájékoztatott. A Tata
bányán élő Román Gézáné kultu
rális menedzserként dolgozik az 
MKK-ban január 1-je óta. Mint 
mondta, az elmúlt időszakot fel
használta arra is, hogy megismer
je az oroszlányi civil szervezetek 
működését, s részt vegyen a tele
püléstörténeti vetélkedő szerve
zésében. A szellemi megméret
tetéssel kapcsolatban felhívta a 
figyelmet a Végvári Ferencné ál
tal írt helytörténeti könyv és az 
idén kiadott Oroszlányi Kalendá
rium tanulmányozására. Emellett 
segíthet a vetélkedő kérdéseinek 
megválaszolásában, ha a résztve
vők ellátogatnak a Bányászati 
Múzeumba és a Tájházba.

A szervezési munka azonban 
csak az elején tart, rövid felhívás
ban fordultak a lakossághoz a tá
jékoztatás érdekében - magya

rázta, s a Civil Fórum résztvevői 
egyetértettek abban, hogy a prog
ramról időben részletes kiírás ké
szül.

Rendezvényről szólt a második 
napirendi pont is. Elekes Lász
lóné a „Civileké a Ház” program
ról kérte a jelenlévők vélemé
nyét. A különböző elgondolások 
megvitatása során felmerült: idén 
ne három, hanem csak két napos 
(március 16., 17.) legyen a prog
ram, viszont a hagyományos, ci
vil szervezetek működését be
mutató kiállítást bővítsék egy he
tesre. A sikeres lebonyolítás ér
dekében a Fórumon szervező- 
bizottságot alakítottak, melynek 
tagjai rendszeresen konzultálnak 
majd a rendezvényről.

Modrián Vilmos tájékoztatott 
arról, hogy az 1997-ben kiadott 
„Civil szervezetek Oroszlány
ban” c. ismertető füzet tartalma 
megújul, s a friss adatokkal jele
nik meg 2001-ben.

Tisztelt Városlakók, Oroszlányból elszármazottak!
Az Oroszlány Barátainak Köre Egyesület közhasznú szervezet, a 
város lokálpatriotizmusának erősítésére számos sikeres városi ak
ciót, rendezvényt tartott az elmúlt évben.
Kéijük Önöket, hogy ennek folytatásához támogassák adójuk 1 
%-ának felajánlásával programjainkat!
Adószámunk: 18603550-1-11

Köszönettel: OBK vezetősége

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 
felvételt hirdet 

a Lakossági Osztály Közterület-felügyeleti 
Csoportjához közterület-felügyelet ügyintézői 

munkakör betöltésére.

Feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; legalább 
gimnáziumi érettségi; érvényes erkölcsi bizonyítvány; szakmai 

önéletrajz; oklevél-, bizonylatmásolat(ok).
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, aki alap-, 

vagy középfokú számítástechnikai ismeretekkel, közigazgatási, 
rendészeti vagy rendvédelmi területen szerzett 

gyakorlattal rendelkezik.
Részletes felvilágosítás az alábbi telefonszámon:

Tófei István csoportvezető 34/361-444/145-ös mellék.
A munkakört 2001. év március hó 1. napjától lehet betölteni. 
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján.

A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez lehet benyújtani: 
2841 Oroszlány, Pf. 9, vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. 

Jelentkezési határidő; 2001. február 19.
A pályázatok elbírálásának határideje:

2001. év február hó 28. napja.

Oroszlány Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet 

az alábbi ingatlan nyilvános versenytárgyaláson 
való értékesítésére.

Oroszlány, Táncsics M. u. 27. 3/1.
3 szobás, összkomfortos lakás.
Induló vételára: 3.050.000,- Ft.

Az ingatlan február 15-én 10-11 óra és 
február 27-én 14-15 óra között tekinthető meg.

A pályázatok benyújtásának határideje és feltétele:
2001. március 2-án 12 óra, 50.000,- Ft bánatpénz befizetése.

A versenytárgyalás időpontja:
2001. március 6. 9 óra.

A nyilvános versenytárgyalás lebonyolítását az OTTO Rt. végzi, ezért a 
pályázatok benyújtásának és a versenytárgyalásnak a helyszíne az 

OTTO Rt. székháza (Táncsics M. u. 59.), ahol a pályázattal kapcsolatos 
részletes információkat az ingatlankezelési részleg 

_____________________ (telefon: 361-411) nyújt._____________________
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P e tő fi S á n d o r  út 29 .
Városkapu után

®361-111

TÉLI VÁSÁR - TAVALYI ÁRAKON!

10.000.- Ft felett ajándék  lábtörlő

PERFEKT
\ P F N / f O Y I

SZAKOKTATÓ

PERFEKT RT. KÉM. Igazgatósága 
2890 Tata, Váralja u. 4.
Tel./Fax: 34/384-461 a M űvelődési Központban

Mérlegképes
könyvelő

tanfolyam
Oroszlányban

Utolsó lehetőség a változás előtt! 
Még érettségivel jelentkezhet!

Kérje ingyenes tájékoztatónkat a MKK-ban, 
Tóth Józsefnénál. S360-652 

Első megbeszélés: 2001. február 26-án, 
hétfőn 16 órakor

(Jé

BELGYÓGYÁSZATI RENDELÉS 
KERETÉBEN 

hasi ultrahang diagnosztika 
az oroszlányi borbálái patika 

rendelőjében
(Móricz Zs. u. 4/a) 

Daganatszűrés, máj,- vese,- epebetegségek, 
terhességi diagnosztika.

Rendelési idő: hétfő 9.00-11.00 óráig 
Rendel: di. Ói Mihály 

% 8  470-050

FOKA
VIDEOTÉKA

Oroszlány 
Kossuth L. utca

Nyitva:
H-P: 900 - 2100
Sz-V: 1000 - 2200

NYUGATI BÚTOROK 
kiániiítáia 

nagy választékban 
Oroszlányon 

a FürstS. u.24. ízám 
alatt.

Ameddig a készlet tart! 
Nyitva: 10.00-15.00-ig

®& -57 6 
06/̂0/252-1210

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

Alakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

■ Eladó 63 m"-es, 3 szobás, tel
jesen felújított lakás a tóparton, 
4,5 M Ft-ért 0)06/30/240-8927
■ Eladó a Bokodi-tó oroszlányi 
oldalán 1500 m2-es zártkert, 2 
szintes téglaházzal, szerszámos 
épülettel, fiatal gyümölcsfákkal. 
Irányár: 2,5 m Ft. 0)361-090
• Eladó infracolor, távirányí
tós, 63 cm átmérőjű TV. 
0)361-518 17“  óra után.
• Eladó VW Transporter 1,6 B, 
teherre vizsgáztatva, 1 év mű
szakival, riasztóval. Felújított 
motor és kipufogó rendszer. 
Irányár: 400 E Ft. 0)380-009, 
480-919
• Eladó a Nyíres-dülőben 2800 
m2-es telek téliesített házzal, 
melléképületekkel. Víz, villany 
van. Ugyanitt eladó 230 1-es fa
gyasztóláda, 210 l-es hűtőszek
rény, 3 lapos gáztűzhely + 
palack, régi típusú fa konyha- 
szekrény. 0)06/30/9764-982
■ Eladó 3 részes plüss ülőgarni
túra (nem kihúzható) 50 E Ft
ért, egyedi tervezésű nappali 
szekrénysor ( 4 részes, fekete) 
50 E Ft-ért, 1 db szagelszívó 5 E

FOTÓ - PAPÍR- JÁTÉK I

O R O S ZLÁ N Y , R Á K Ó C ZI F. U. 78 , 9 3 6 3 -2 4 8

ISKOLASZEREK FÜZETEK ÍRÓSZEREK, 

ÉS SOK MINDEN MÁS, AMI A SULIBAN 

KELL NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Színes filmkidolgozás 

nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban is a 

Rákóczi út 47. szám alatt! 0
Telefonos időegyeztetes? 
364-566 
30/9720-612 CITIBAN<0

Ft-ért, valamint egyedi tervezé
sű világos szekrénysor (üveges) 
80 E Ft-ért. 0)06/30/240-4605 
• Eladó 12 db új betonoszlop 
(250 cm), 120 1-es csapos boros
hordó, háti permetező, kézi iker
dugattyús vízszivattyú, 120 cm3 
robbanómotoros vízszivattyú, 
23 kg 4 mm-es feszítődrót (kerí
téshez), 3 db téli szobaajtó, 1 db 
150xl50-es dupla üvegablak. 
Érdeklődni: Petőfi S. u. 12. (Bo
ros).

2 A HEURÉKA N 
EGÉSZSÉGÜGYI 

KÖZALAPÍTVÁNY 
Oroszlány város 

egészségügyi felszereléseinek 
fejlesztése érdekében kéri 

adójuk 1 %-át. 
Adószamunk: 
18609752-1-11.

\Kpszörfjük támogatásukat!y

ELADÓ CSALÁDI HAZAK:
Oroszlányon: 180 m2-es, 2 szintes, vállalkozásra is alkalmas, alsó szinten kialakított 
üzlethelyiséggel, 50 irr-es négyállásos garázzsal, 750 m2-es telekkel.

Eladási ár: 15,0 M Ft
Dadon: 3 szintes, 5 szobás, 3 fürdőszobás, gázfűtéses , garázzsal, műhellyel 1611 n r  
erdővel, 37 m2 kerttel. Eladási ár: 8,5 M Ft
Környén: 2 szintes, gázfűtéses, vállalkozásra is alkalmas, garázzsal, kerttel.

Eladási ár: 5,1 M Ft.
ELADÓ ÖSSZKOMFORTOS LAKÁSOK:
2 szoba + hall, erkélyes, II. emeleti 68 m2-es „Kontyos”. Eladási ár: 5,1 M Ft
3 szoba + hall, erkélyes VII. emeleti 63 m2-es „Tóparti X-es” .Eladási ár: 4,0 M Ft

Eladási ár: 3,6 M Ft 
Eladási ár: 3,5 M Ft 
Eladási ár: 2,8 M Ft

Eladási ár: 2,2 M Ft

Eladási ár: 800 E Ft

2 szoba, erkélyes III. emeleti, Táncsics M. úti 56 m2-es.
2 szobás, IV. emeleti, 50 m2-es, Táncsics udvari.
1 szobás, magasföldszinti, 38 rrr-es Táncsics M. úti.
ELADÓ KOMFORTOS LAKÁSOK:
1 szobás, erkélyes, II. emeleti 39 m2-es Petőfi S. úti.
ELADÓ TELKEK, HÉTVÉGI HÁZAK:
Császáron: 677 m2-es építési telek, kész alappal.
Oroszlányon: Alkotmány u. végén belterületi 4600 m2-es telek, villany, víz, gázrá
kötési lehetőség, beépített, müveit, gondozott. Eladási ár: 2,0 M Ft
Agyagos-dűlőben 2 db 1700 m2-es telek hétvégi házzal, pincével.

Eladási ár: 700 E Ft
ELADÓ ÜZLET, IRODA:
Bérlőjog + 27 m '-es üzletkialakítással, bútorzattal (Népekb. úton).

Eladási ár: 2,0 M Ft 
Földszintes iroda (üzlet), mellékhelyiséggel 22 m" (Népekb. úton).

Eladási ár: 1,2 M Ft
KÍNÁLUNK:
ÉRTÉKBECSLÉST (hitelfelvételhez, vagyonmegosztáshoz, értékesítéshez) 

ÉRDEKLŐDNI: (34) 360-424 1600-20m óráig
06/30/9869-761 egész nap

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft.
Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. E366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc

Szerkesztő: Lovasi Andrea S06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20. 
Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)

E-mail: presskft@oroszlanyi-kronikas.hu; Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

[SÍN 1419-4805



2001. 7. hét II. 17.-II. 23.
Szó 17. Donát
V 18. Bernadett
ii 19. Zsuzsanna
k 20. Aladár, Álmos
Sze 21. Eleonóra
Cs 22. Gerzson
P 23. Alfréd

O R O S Z L Á N Y I

KRÓNIKÁS
III. évfolyam, 7. szám 2001. február 17.

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

Tisztelettel várja 
az érdeklödöketfaz 
interneten is ^  
Oroszlány Önkormányzata?

www. Oroszlánya hu

t %
A. s

Ülésezett a testület
Duplázódott a lakástámogatás összege 

Kiegyensúlyozott médiák Oroszlányban
Oroszlány Város Képviselő-tes- 
tiilete kedden ülésezett. Az el
múlt időszak fontosabb esemé
nyeinek felidézése után a város
ban működő médiák működését 
elemezték a képviselők.

Az oroszlányi hetilap, a Kró
nikás és az Oroszlányi Televízió 
kapcsán a legtöbb képviselő 
egyetértett abban, hogy a két 
média pártatlanul tudósít, ki
egyensúlyozott tájékoztatásra 
törekszik.

A Krónikás működéséhez 
Rajnai Gábor egy észrevételt 
fűzött: e szerint változatosabb 
lenne, ha többen írnák az újsá
got. Ugyanakkor Takács Károly 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
egy, - a pénzügyi keretek szabta 
határ miatt - 3.000 példány
számban, 4 oldalon megjelenő 
újságot nem lehet összehasonlí
tani a nagyobb terjedelmű írott

kiadványokkal. Dr. Sunyovszki 
Károly hozzátette: a lap ingye
nesen jut el az olvasókhoz! Mol
nár Ferenc felelős szerkesztő 
pedig megerősítette: a Krónikás 
független kiadvány, a reklámok
ból, hirdetésekből tartja fenn ma
gát. A témához Varga János is 
hozzászólt: mindkét médiával 
elégedett, akárcsak Orosz Árpád, 
aki minden esetben nyitott fülek
re talált, ha a sajtó segítségét kér
te. Huber Antal is úgy érzi, hogy 
mindenkinek módot adnak a 
megszólalásra. Hasonlóan véle
kedik Kardics István is, aki a két 
médiáról szóló általános jó véle
ményéhez hozzáfűzte: szerinte 
a Krónikás feladata az objektív 
tájékoztatás, s annak teljes mér
tékben eleget tesz.

Szó volt az önkormányzat 
internetes honlapjáról is 
(www.oroszlany.hu), mely

szintén a helyi hírek minél szé
lesebb körű ismertetését teszi 
lehetővé.

A testület elfogadta a szemé
lyes gondoskodást nyújtó in
tézmények térítési díjairól szó
ló előterjesztést is. E szerint a 
bölcsődei ellátásban részesülők 
173 Ft-ot, az óvodások 169,5 
Ft-ot, az általános iskolások 92, 
illetve 142 Ft-ot, a középisko
lások 102 Ft-ot fizetnek naponta 
az étkezésért (az árak ÁFA nél
kül értendők).

Egyetértés volt a 2000. évben 
elnyert társadalmi- és sportcélú 
támogatásokra biztosított össze
gek elszámolásáról szóló tájé
koztatóban is. A társadalmi cé
lok megvalósítására 1 M Ft-ot, a 
sportcélok megvalósítására 4 M 
Ft-ot biztosított az önkormány
zat. A saját erő és az elnyert pá
lyázati összeg felhasználása

Polgármesterek
találkozója

Február 21 -én 10 órakor a Pol
gármesteri Hivatalban talál
koznak az Oroszlányi Kis
térségi Társuláshoz tartozó te
lepülések- Bököd, Dad, Kecs
kéd, Köm löd. Szákszend, Vár
gesztes, és Vértessom ló - pol
gármesterei, hogy egyeztessék 
a 2001. évi terveiket, ezek 
pénzügyi feltételeit.

lehetővé tette, hogy a karitatív 
szervezetek eredményesen old
ják meg ellátó, ápoló és segít
ségnyújtó tevékenységüket, biz
tosíthatták a különböző rehabi
litációs, egészségmegőrző és ja
vító felnőtt-, és gyermektáborok 
szervezését, szervezeteik tagsá
gának a színvonalas szabadidő 
eltöltését, és az egyesületi mű
ködést.

A felnőtteket tömörítő műve
lődési, kulturális és folklórápoló 
körök és együttesek a repertoár 
szélesítéséhez, műsoraik gazda
gításához fellépési felszerelése
ik kiegészítéséhez, és bemuta
tókhoz használták fel a segítsé
gül kapott összegeket. A sport
célú támogatások is jól hasz
nosultak. A támogatott egyesü
letek, szervezetek gyermek-, if
júsági- és felnőtt korú sportolói 
eredményesen szerepeltek a 
korosztályos hazai és nemzet
közi versenyeken. A nyújtott tá
mogatás jó segítség volt az 
egyesületek működéséhez, a 
felszerelések kiegészítéséhez, a 
felkészülést szolgáló feltételek 
megteremtéséhez. A világvi
szonylatban is kiemelkedő ered
mények, mint például az Olim
pia, melyen Likerecz Gyöngyi 
súlyemelőnk pontszerző helye
zést ért el, a hazai versenyhelye
zések, a tömegeket mozgató 
gyermek és ifjúsági versenyek, 
az Oroszlányban megrendezés
re kerülő események sikere azt 
igazolják, hogy a testületi dön
tés kedvező hatású volt.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

■i tapasztalattal rendelkezőt.
S 7  j SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
VOIÍTTR AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... inéi t megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi ulti 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITV A!
Tclefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Tclefon:34/51 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Helyettes államtitkár 
Oroszlányban

A Vértesi Erőmű Rt.-vel kapcsolatos fel
adatok ügyében Lázár Mózes, országgyűlé
si képviselő meghívta Oroszlányba Hege
dűs Éva helyettes államtitkár asszonyt, aki 
2000. decemberében kapta meg a Gazdasá
gi Minisztérium energetikai felügyeletét.

A bemutatkozó látogatás a Polgármesteri 
Hivatalban kezdődött, majd az Oroszlányi 
Erőműben folytatódott.

A látogatás célja a térséggel kapcsolatos 
jelenlegi helyzet és a Vért jövőképének is
mertetése volt.

A hivatalos programot sajtótájékoztató 
követte, melyen részt vett Hegedűs Éván és 
Lázár Mózesen kívül Holló Vilmos, a Vért 
Igazgatóságának elnöke, Takács Károly, a 
Vért vezérigazgatója és dr. Sunyovszki. 
Károly polgármester.



Ülésezett a testület

Duplázódott a lakástámogatás 
összege 

Kiegyensúlyozott médiák 
Oroszlányban

Folytatás az 1■ oldalról
Dr. Sunyovszki Károly pol

gármester beszámolt az Állami 
Számvevőszék jelentéséről is, 
mely Oroszlány Város Önkor
mányzata pénzügyi-gazdasági 
tevékenységének ellenőrzésére 
terjedt ki.

A polgármester 3 lényeges 
dolgot emelt ki az anyagból. E 
szerint a város tisztességesen 
megoldotta azt a pénzügyi likvi
ditási problémát, mellyel 1998. 
év végén kellett úrrá lennie. Sőt, 
racionális intézkedésekkel fej
lesztésekre is sikerült pénzt te
remtenie.

A jelentés másik meghatáro
zója az az állítás, miszerint a 
költségvetésben túl nagy súlyt 
képviselnek az önként vállalt 
feladatok. Dr. Sunyovszki Ká
roly elmondta: ez tudatos, egy
részt a régióban betöltött szerep 
erősítéséért, másrészt pedig va
lószínűleg nincs ember, aki ne 
igényelné a Szakrendelő Inté
zet, a Zeneiskola, a Gimnázium 
vagy a Szakközépiskola fenn
tartását - hangsúlyozta. A pénz
ügyi gazdálkodás viszonylag 
magas hitelállománya mögött 
pedig pontos, precíz számítások

húzódnak, s a mérlegelésnél 
mindig figyelembe kell venni 
azt is, hogy a hitellel milyen cé
lokat valósítottak meg; s hogy a 
hitel hogyan viszonyul az éves 
költségvetéshez - magyarázta a 
polgármester.

Pénzzel kapcsolatos volt az az 
előterjesztés is, mely a Saját La
kásért Oroszlányon Alapítvány 
működéséről szólt. A döntés ér
telmében a támogatás maximá
lis összegét az első saját lakást 
szerzők esetében a vételár 50 
%-a, de legfeljebb 800 E Ft-ban 
határozta meg, ami duplája az 
eddig igényelhető támogatás
nak. Minőségi csere esetén az 
igénylő az értékkülönbözet 30 
%-át, de legfeljebb 300 E Ft-ot 
kaphat, a vissza nem térítendő 
támogatás pedig legfeljebb 400 
E Ft. A kedvezményes kamato
zású kölcsön mértékét 2001. év
ben 5,5 %-ban határozta meg a 
testület. A támogatásban az ré
szesülhet, akinek, valamint a 
vele együtt élő és a megszerezni 
kívánt lakásba költöző család
tagjainak figyelembevételével 
az egy főre jutó jövedelme nem 
haladja meg a minimálbér két
szeresét.

r
Érdekegyeztetés a Hivatalban

Február 20-án 14 órakor kerül 
sor az oroszlányi városi Érdek
egyeztető Tanács ülésére, ahol 
az érdekvédelmi szervezetek 
képviselői tájékozódhatnak az

önkormányzat tervezett költ
ségvetéséről, és elmondhatják 
véleményüket, javaslataikat az 
önkormányzati- és az illetékes 
hivatali vezetőknek.

Legendák az MKK-ban
Február 19-én 17 órakor nyílik 
az oroszlányi Művelődési Köz
pont és Könyvtárban Nemes 
Fekete Edit szabadkai kerami
kus „A legendák őrzői” c. kiál
lítása. Az alkotó munkái nagy 
sikerrel szerepeltek már Európa 
több országában, legutóbb a 
hannoveri Világkiállítás ma
gyar pavilonjában. A kiállítást 
megnyitja dr. Szöllősy Vágó

László, a Vajdasági Megyei 
Művelődési Szövetség főtitká
ra.

A megnyitóhoz kapcsolódva 
önálló műsort ad a nagy- 
becskereki Tényi Edit népdal- 
énekes, a műsorban közremű
ködik Szöllősy Vágó Veronika 
és dr. Szöllősy Vágó László.
A kiállítás március 2-áig te

kinthető meg.

Báloznak a vállalkozók
Február 24-én 20 órakor szervezik meg Oroszlányban a vállal
kozók bálját a Lengyel J. Gimnázium dísztermében. A zenét az 
Accord zenekar szolgáltatja, közreműködik még az ifjúsági 
mazsorett csoport.

Csipkés hétköznapok

Kiállítás Oroszlányban
Két helyi művész, Troli Istvánná csipkekészítő és Kóbor Sándor 
plakett- és kisplasztika kiállítása nyílt a Művelődési Központ
ban szombat délután. A délután 5 órakor kezdődő ünnepélyes 
megnyitón Vámosi László, a Komárom-Esztergom megyei 
Hírlap főszerkesztője méltatta az alkotások értékét.
- Oroszlány betelepülésének 
300 éves évfordulója különösen 
jó alkalmat ad arra, hogy azok a 
művészek, akik évtizedek óta 
ebben a városban élnek, itt al
kotnak, bemutatkozhassanak a 
közönségnek, a művészetszere
tő lakosoknak - e gondolattal 
nyitotta alkalmi beszédét Vá
mosi László. A főszerkesztő 
méltatta mindazt az értéket, me
lyet Troli Istvánná és Kóbor 
Sándor hoztak el az MKK-ba.

Troli Istvánná 15 éve kezdte a 
csipkekészítést, s az elmúlt 
évek folyamán számos elisme
résben részesült. Leheletfinom 
munkáit, - melyeket maga is 
tervez -, megismerhették már 
Finnországban és Ausztráliá
ban is. Az asztalterítők, nyak
pántok, gallérok, aranyszálas 
táskafedőlapok ma igen nagy 
értéket képviselnek. - Valószí
nűleg sokan örülnének, ha laká
suk díszévé válhatnának ezek a 
csipkeremekek - folytatta Vá
mosi László, s kiemelt néhányat 
Troli Istvánná másfél évtizedes 
alkotóútjának legfőbb állomá
saiból. A csipkekészítő 1997- 
ben elnyerte „A népművészet 
mestere” címet. 1998-ban Bé
késcsabán, az Országos Csipke
készítők Konferenciáján és 
Kiállításán ő is bemutatkozott, 
1999-ben pedig a bábolnai Me

gyei Csipkekészítők kiállításán 
Arany Csipke Dijat nyert.

Hasonlóan értékesek Kóbor 
Sándor alkotásai is. A grafikus, 
rajzoló, érmész, szobrász alko
tásainak egyik legnagyobb je
lentősége, hogy megörökíti az 
utókornak a bányászattal kap
csolatos tevékenységeket és a 
műszaki fejlődést. Az 50-100 
évvel ezelőtti technikák meg
maradtak az általa készített ér
méken.

Emellett Kóbor Sándor terve
zett képeslapot többek között 
Oroszlányról, Tatáról, Majkról. 
Készitett borítóterveket és lát
ható alkotása például a XV. Ak
nát ábrázoló korsón is.

A művész szellemisége meg
mutatkozik a majki malomról 
készült tollrajzon, Vértessomló 
és Kecskéd reliefjén, a gipszből 
készült Kossuth-szobor tervén, 
a tatabányai repülés 40 éves év
fordulója alkalmából vagy az 
oroszlányi XXI: Akna 10 éves 
fennállására készült érméken is.

Mindezek az alkotások egy 
héten át tekinthetők meg, s a ki
állítás mellett Troli Istvánná 
vállalta, hogy minden hétköz
nap 15-17 óra között bemutatót 
tart, ahol az érdeklődők bete
kintést nyerhetnek a csipkeké
szítés fortélyaiba.

L.A.

P Á L Y Á Z A T
„Oroszlány város jó tanulója -  jó sportolója” 

elism erő cím elnyerésére
A pályázat célja:
• a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek 

folyamatos fejlesztése, a fair play szellemének ápolása,
• az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való biztatás,
• az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
• a legkiválóbbak méltó elismerése.
A címre felterjesztett diákok:
• oroszlányi alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények 

nappali tagozatos tanulói, akik oroszlányi lakóhelyűek.
A  cím  elnyerésére jelterjeszthetök azok a tanulók, akik az 1999/ 
2000-es tanévben:
■ 4,5 vagy annál magasabb tanulmányi eredményt értek el,
• 1999. szeptember 1. és 2000. augusztus 31. között hazai és nemzetkö

zi versenyen eredményesen szerepeltek.
A bíráló bizottság a rangsor kialakításánál a tanuló számára legkedvezőbb - egy 
nemzetközi és egy hazai - versenyeredményt vesz figyelembe.
A pályázatot a pályázati adatlapban megfogalmazott szempontok alapján 
kérjük beküldeni 2001. február 23-áig (a Polgármesteri Hivatal Művelődési 
Osztályára), feltétlenül mellékelve az 1999/2000-es tanév tanulmányi értesí
tőjének fénymásolatát.
Az elismerés átadására a 2001. májusi képviselő-testületi ülésén kerül sor.
Az elismerésben részesülők az ünnepségre közvetlenül kapnak meghívót.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mí'nelődési, Oktatási és Sport Bizottsága



„Egy szín a palettán”,
avagy bemutatkozik az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar

és Majorette Együttes
A múlt:

Még a fegyverek ropogásától volt hangos Eu
rópa, mikor a Vértes-hegység kicsiny bányász 
településén, Oroszlányban Rebesák Alfréd kar
mester vezetésével, 28 műkedvelő zenésszel 
bontogatta szárnyait a fúvószenekar. 1945 tava
szát írták akkor.

Az akkor, már működő Tatabányai Fúvósze
nekar, a Szénbánya Vállalat és a helyi Szakszer
vezeti Bizottság hathatós támogatásával létrejött 
az Oroszlányi Bányász Fúvószenekar. Tisztelet 
az elődöknek!

A zenészek nem voltak zeneileg képzettek, 
kevesen ismerték a kottát, a fúvós és az ütős 
hangszerek állaga is ütött-kopott volt. De fiata
lok, lelkesek és bizakodóak voltak. Ismertek vi
szont számos bányászdalt, sramlit, polkát, ke- 
ringőt.

Próbáról-próbára egyre szebben és tisztábban 
szólalt meg a fúvószenekar, mely az évek múltá
val baráti, családi közösséggé fejlődött. A helyi 
rendezvények, gyászszertartások elképzelhetet
lenek voltak a zenekar nélkül. A bányászok, a 
közönség mindig örömmel és csodálattal fogad
ta műsorukat. A temetések méltósága is újabb 
erőt adott az itt maradottaknak.

A munkatársak, kollégák, pajtások büszkék 
voltak arra, ha zenésszel dolgozhattak, mert ők a 
munkahelyen is szívesen dúdolásztak, énekel
tek. Ma is, a nyugdíjas zenész kollégák szívesen 
emlékeznek vissza a ’40-’50-’60-as évek kultu
rális rendezvényeire mindazok ellenére, hogy 
megvoltak az akkori nehézségek is bőven. De ta
lán az idő megszépíti az emlékezést is.

A hagyományőrzés, ápolás az újabb zenemű
vek bemutatása állandóan jelen volt a zenekar 
műsorában, melynek örömmel tettek eleget. Ez 
mellett megszólaltak a klasszikus és kortárs ze
neszerzők művei, átiratok, feldolgozások, dal
csokrok, mely egyre jobban megkövetelte a 
zenei, hangszeres alapképzettséget. A város ze
neiskolájában már bontogatta szárnyát az után
pótlás, akikből a ’70-es évek elején -  a bányász 
fúvószenekar hathatós segítségével, támogatá
sával megalakult az Ifjúsági Fúvószenekar, 
mely együttes ma.is létezik.

A helyi rendezvényeken túl megyei, országos 
szereplések, hangversenyek is színesítették a pa
lettát. A ’70-es évek közepétől a környező orszá
gokban is koncertezett a zenekar, majd később 
több nyugat-európai meghívásnak is eleget tet
tek. Ezek a kapcsolatok a mai napig is megvan
nak, mely kölcsönös vendégül látáson, kon
certezésen túlmenően, az év közbeni levelezé
sekben is megnyilvánul. A zenészek, táncosok 
olyan helyekre jutottak el, melyre talán nem lett 
volna módjuk, ha nem az együttesek tagjai. 
Számos szakmai barátság, szerelem, ismeretség 
szövődött, melyet kitörölni nem lehet.

Ezek a kölcsönös meghívások további felada
tokat is jelentettek, hiszen a zene jelentette a kö

zös „hullámhosszt” . Szélesebb lett a világ és fo
kozódott a remény, hogy mi is talán elérhetjük 
mindazt, amit megtapasztaltunk.

A Szénbánya Vállalat vezetői nem csupán 
anyagi támogatást nyújtottak a zenekar működ
tetéséhez, fenntartásához, hanem a zenészeket 
munkaidő kedvezménybe is részesítette.

Ez tette lehetővé, hogy a zenekar kisebb parti
ja  közre tudott működni olyan jellegű rendezvé
nyeken, melyet munkaidőben tartottak.

A hosszú, kitartó munka idővel meghozta a 
szakmai és az erkölcsi elismerést, mely további 
ösztönzést adott a zenekarnak.

Egy-egy cím, vagy díj elnyerése mögött na
gyon sok verejték, lemondás volt, ugyanakkor 
öröm és boldogság is. Az együttes ismertté vált a 
hazai és a nemzetközi füvószenei élet palettáján.

A ’ 80-as évek közepe szintén fontos dátum a 
zenekar életében. 1985-ben megalakult a Majo
rette Együttes, - az országban az elsők között. A 
kezdeti időben menetzenére masíroztak a lá
nyok, majd rövid idő elteltével önálló, színpadi 
műsort is bemutattak. A csinos, tizenéves lá
nyok élő fúvószenekari kísérettel nem csak lát
ványos színfoltjai voltak a rendezvényeknek, 
hanem önálló kategória kialakításának is hírnö
kei lettek.

A nehézség és a látvány abban rejlik, hogy 
élőzenére, csoportosan (16-12-8 fő) mutatják be 
a koreográfiát. A zene stílusához igazodik a fel
lépő ruha és más kiegészítő eszköz.

A majorettek belépése azt is jelentette, hogy 
több - nem fúvószenekarra íródott darabot át 
kellett hangszerelni. A szakmai vezetés megol
dotta, megoldja ezeket a kihívásokat.

A jelen:
A zenekar az elmúlt évben volt 55, a majorette 

együttes 15 éves. Az együttesek működési, 
fenntartási költségeit a Bányász Klub Alapít
vány biztosítja abból az összegből, melyet a 
Vértesi Erőmű Részvénytársaság juttat az ala
pítványnak. Az együttesek szereplése utáni fel
lépti díj növeli az együttes bevételét, melyet 
szintén felhasználnak. A zenekar karmestere, 
szer- és kottatárosa, a majorettek koreográfusa 
szerény tiszteletdíjban részesül.

A zenekar tagjai diákok, munkavállalók, al
kalmazottak, vállalkozók, karmestere Guttmann 
Gábor. A majorette együttes tagjai diákok, mun
kavállalók, koreográfusuk Ráczné Fülöp Ilona, 
aki alapító tagja volt az együttesnek. 2000. no
vember 1-jén megalakult a junior majorette 
együttes, akik már túl vannak az első, nyilvános 
fellépésükön.

Az együttes éves szerepléseinek száma közel 
a felére esett vissza, melynek alapvető oka a ze
nészekre, táncosokra is kiható élet- és munkakö
rülmények kedvezőtlen változásai. Mivel a ze
néléssel, táncolással nem lehet anyagi hátteret, 
megélhetést biztosítani az amatőr együttesek

tagjainak, így a jövedelmezőbb elfoglaltságot 
választják a hétvégeken. Az ellentmondás vi
szont abban van, hogy az együttes iránti szerep
lési igény viszont fokozatosan növekszik.

Minden nehézség ellenére a közös zenélés, a 
próbák, a hangversenyek, a koncertek összetart
ják mindkét együttest.

A versenyeken, minősítő koncerteken meg
szerzett szakmai díjak, elismerések sokasága 
nem teszi elbizakodottá a zenészeket, táncoso
kat. Sőt! További munkára ösztönzi őket. Állít
ják az együttlétet, keresik egymás társaságát, 
mely családi, baráti.

A közös rendezvények, kirándulások, üdülé
sek, táborozások, külföldi utak tovább erősítik 
az összetartozást, a közös hangot, az amatőr mű
vészeti mozgalmat.

A jövő:
Az együttesek tagjai továbbra is abban re

ménykednek, hogy lesz még új és újabb lehető
ség, hogy bemutathassák tudásukat, mert akkor 
az azt is jelenti, hogy valamelyest stabilizálódik 
a környezet és megindulhatunk álmaink, vágya
ink beteljesülésének irányába. Újabb és újabb 
tehetséges fiatalokat várunk magunk közé, akik 
majd vihetik a stafétabotot. Mi lehetőséget kíná
lunk minden hozzánk fordulónak, nemre és kor
ra való tekintet nélkül.

Terveink között szerepel a Baráti Kör műkö
dési feltételeinek megteremtése, egy bemuta
tó-terem kialakítása, ahol állandó kiállítás ke
retében bemutatnánk az elmúlt évtizedek törté
néseit, tárgyi emlékeit. Továbbá a zenész és tán
cos utánpótlás folyamatos beépítése az együtte
sekbe. Szeretnénk újabb hangszereket vásárolni, 
fokozatosan felújítani a ruhatárunkat.

A zenész, a táncos, a manager mindig készen 
áll arra, hogy feledtetni tudja a mindennapok 
szürkeségét és lelkes „tapsra” ösztönözze a hall
gatóságot, a közönséget, mert a zene nemre, kor
ra való tekintet nélkül határtalan.

Nélküle lehet élni, de nem érdemes. Most ne
künk adattatott meg, hogy tegyük a dolgunkat.

Mi készen állunk!
Közreadta:

Molnár Ferenc 
a Bányász Klub Alapítvány 

ügyvezető igazgatója

Indul a bakterház
Február 23-án 19 órai kezdettel az oroszlányi 
Művelődési Központ és Könyvtár színház- 
termében mutatja be a Komáromi Jókai Szín
ház az „Indul a bakterház” c. előadásukat a 
felnőtt színházi bérlet keretében. Az alcí
mében parasztkomédiának nevezett színházi 
bemutató jó  szórakozást ígér a színházat sze
rető oroszlányi és városkörnyéki közönség
nek.

AZ Í .I ÉVEZREDBEN IS  A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN:
TORONY TAXI @ 361-700

3.



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

S361-111

TÉLI VÁSÁR - TAVALYI AGAKON! 
Továbbra is akciós padlószőnyeg vasár!

PVC vásnr  
2*3-4 111-es pvc pad ló  990 Ft/m r

M eglepetés 
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő

PERFEKT
A PÉNZÜGYI

SZAKOKTATÓ

Mérlegképes 
könyvelő

tanfolyam
PERFEKT RT. KÉM. Igazgatósága
2890 Tata, Váraljai,. 4.' Oroszlányban
Tel./Fax: 34/384-461 a Művelődési Központban

Utolsó lehetőség a változás előtt! 
Még érettségivel jelentkezhet!

Kérje ingyenes tájékoztatónkat a MKK-ban, 
Tóth Józsefnénál. ®360-652 

Első megbeszélés: 2001. február 26-án, 
hétfőn 16 órakor

Ifttuct**-"

BELGYÓGYÁSZATI RENDELÉS 
KERETÉBEN 

hasi ultrahang diagnosztika 
az oroszlányi borbálái patika 

rendelőjében
(Móricz Zs. u. 4/a) 

Daganatszűrás, máj,- vese,- epebetegségek, 
terhességi diagnosztika.

Rendelési idő: hétfő 9.00-11.00 óráig 
Rendel: dr. Úr Mihály 

1? 470-050

FOKA
VIDEOTÉKA

Oroszlány 
Kossuth L. utca

Nyitva:
H-P: 900 - 2100
Sz-V: 1000 - 2200

Kiárusítása 
nagy választékban 

Oroszlányon 
a Fürst S. u. 24. szám 

alatt.
Ameddig a készlet tart! 
Myitva: ío.oo-po-ig

(3)^5-576
06/30/252-1110

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• Eladó 1 szobás összkom
fortos, telefonos, vízórás lakás 
azonnali költözéssel! Irányár: 
26,M Ft. Ugyanitt eladó 2 db 
Tv-lotel (új), a db Orion szí
nes Tv, I db fekvésre alkalmas 
kanapé, 3 részes fényezett 
szekrénysor. ®365-858
• Gyulán, a Hőforrás Üdülő
ben 1 1/2 szobás apartmanban 
4 fő részére üdülési jogomat 
átadom. Főzési lehetőség biz
tosított. Igénybe vehető: már
cius 22-től április 04-ig 
5S360-407

111 FOTÓ - PAPÍR- JÁTÉK
0

O R O S Z L Á N Y ,  R Á K Ó C Z I  F. U. 78 , 2 3 6 3 - 2 4 8

ISKOLASZEREK FÜZETEK ÍRÓSZEREK 

ÉS SOR MINDEN MÁS, AMI A SULIBAN 

RELL NAGY VÁLASZTERBAN RAPHATÓK

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Színes filmkidolgozás 

1 nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban is a 

Rákóczi űt 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés: 
364-566 
30/9720-612 C IT IB A N K

ó '  Tisztelettel várja ^  
adójuk 1 % -á t  a 

Gyermekeink 
Egészségéért -  
Környezetünk 

Védelméért Alapítvány. 
Adószám: 

186000715-1-11

V  Köszönjük! J

S Z Í N H Á Z K E D V E L Ő K  F I G Y E L E M !  
Autóbusz indul Budapestre a Játékszínbe 
„A Manderléy ház asszonya” c. előadásra 

2001. március 19-én (hétfő) 16.30-kor 
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 
Részvételi díj: 2.500,- Ft/fő

2100.-Ft/fő fc  ^  
Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál.

S  363-623 vagy 06-30-994-033 
Mindenkit szeretettel várunk!

<Mlu ^atmMMIMaUUlMáUMNMMh J M M B M B H B B ü

t ELADÓ C SALÁ D I HÁZAK:
Oroszlányon: 180 m2-es, 2 szintes, vállalkozásra is alkalmas, alsó szinten kialakított 
üzlethelyiséggel, 30 m2-es négyállásos garázzsal, 750 m2-es telekkel.

Eladási ár: 15,0 M Ft
Dadon: 3 szintes, 5 szobás, 3 fürdőszobás, gázfűtéses , garázzsal, műhellyel 1611 n r  
erdővel, 37 m2kerttel. Eladási ár: 8,5 M Ft
Környén: 2 szintes, gázfűtéses, vállalkozásra is alkalmas, garázzsal, kerttel.

Eladási ár: 12 M Ft.
ELAD Ó  Ö SSZKO M FORTO S LAKÁSOK:

"£2 szoba + hall, erkélyes, II. emeleti 68 m '-es „Kontyos’'. Eladási ár: 5,1 M Ft 
3 szoba + hall, erkélyes VII. emeleti 63 m2-es „Tóparti X-es’ Eladási ár: 4,0 M Ft

i 2 szoba, erkélyes III. emeleti, Táncsics M. úti 56 m2-es. Eladási ár: 3,6 M Ft
* 2 szobás, IV. emeleti, 50 m'-es, Táncsics udvari. Eladási ár: 3,2 M Ft
; 1 szobás, magasföldszinti, 38 n r-es Táncsics M. úti. Eladási ár: 2,8 M Ft

ELAD Ó  TELKEK, H É TV É G I HÁZAK:
Császáron: 677 m2-es építési telek, kész alappal. Eladási ár: 800 E Ft
Oroszlányon: Alkotmány u. végén belterületi 4600 m2-es telek, villany, víz, gázrá- 

|  kötési lehetőség, beépített, művelt, gondozott. Eladási ár: 2,0 M Ft
|  Agyagos-dűlőben 2 db 1700 n r-es telek hétvégi házzal, pincével.

Eladási ár: 700 E Ft
ELAD Ó  ÜZLET, IRODA:

“ Bérlőjog + 27 n r-es üzletkialakítással, bútorzattal (Népekb. úton).
Eladási ár: 1,5 M Ft 

Földszintes iroda (üzlet), mellékhelyiséggel 22 n r  (Népekb. úton).
: Eladási ár: 1,2 M Ft
I KÍNÁLU NK:

ÉRTÉKBECSLÉST (hitelfelvételhez, vagyonmegosztáshoz, értékesítéshez)

ÉRDEKLŐDNI: (34) 360-424 I6m-20m óráig
06/30/9869-761 egész nap

OROSZLÁNYI KBÚNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft, Oroszlány: felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. *366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea í í 06-30-9-020-189: A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. 11. 20. 

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czcrmann vendéglőnél)
E-mail: okrffi>.niatavnet.hu Internet: http://ivww.oroszlanyi-kronikas.hu 
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Lázár Mózes: szükség van a 
kötetlen beszélgetésekre

Fontos, hogy a döntés mielőbb 
megszülessen

A Vért-nél járt a GM új 
helyettes államtitkára

A Vértesi Erőmű Rt.-vel kapcsolatos feladatok ügyében 
Lázár Mózes országgyűlési képviselő meghívására pénte
ken a Társasághoz látogatott Hegedűs Éva helyettes állam
titkár, aki 2000. decemberében kapta meg a Gazdasági 
Minisztérium energetikai felügyeletét. A látogatásról és az 
Rt. jelenlegi helyzetéről sajtótájékoztatón adott informáci
ót Holló Vilmos, a Vért Igazgatóságának elnöke és Takács 
Károly vezérigazgató.

- Szükség van arra, hogy a fi
gyelem középpontjában lévő 
emberek találkozni tudjanak vá
rosuk lakóival, s kötetlenül el
beszélgethessenek a választókat 
érintő kérdésekről - fogalmazott 
Lázár Mózes a Liget Kávéház
ban tartott rendezvényen.

Az országgyűlési képviselő és 
egyben a megyei közgyűlés el
nöke ezért méltatta azt a kezde
ményezést, hogy a Művelődési 
Központ kéthetente ismert em
bereket hív meg a „Közéleti Ká
véházba”. Lázár Mózes bízik 
abban, hogy ez a kezdeménye
zés néhány év múlva már ko
moly hagyományokra tekint 
majd vissza.

Lázár Mózes a kávéházi ér
deklődőknek felvázolta életút
ját, kiemelve erdélyi kötődését 
és a határon túli magyarok meg
segítésére tett törekvéseit.

Beszélt a Komárom-Eszter- 
gom Megyei Közgyűlés össze
tételéről, nyugodt, kiegyensú
lyozott munkájáról.

A megyei helyzetkép alakulása 
kapcsán örömmel hangsúlyozta, 
hogy a 2000. évben 1999-hez képest 
az ipari termelés 50%-kaI nőtt térsé
günkben, s ez várhatóan az idén to
vább fog növekedni.

- Örvendetes, hogy gombamód 
szaporodnak a benzinkutak, üzletek, 
autószalonok, van már Interspar is a 
megyében és tervezik a Tesco építé
sét, de a legfontosabbak mégsem a 
szolgáltatások, hanem a munkahely
teremtő beruházások - magyarázta 
Lázár Mózes. Ugyanis - mint mond
ta - 10 emberből 9 ezt tartja a legfon
tosabbnak, ezért ezt kell szem előtt 
tartani.

A munkahelyteremtés kapcsán 
felmerült a Vértesi Erőmű Rt. ügye, 
majd a lakáshoz jutás feltételeiről, a 
távhődíjakról és a diákhitelről ér
deklődtek a résztvevők.

Az elnök a kötetlen, családias be
szélgetést egy idézettel zárta, misze
rint: „A többségi jóakarat felelős
séggel megáldott szolgájaként” kí
ván a továbbiakban is dolgozni.

Takács Károly a Vértesi Erő
mű Rt.-röl szóló általános tá
jékoztatójában elmondta: a 
Társaság az elmúlt évben is 
folytatta azt a hatékonyságja
vító programot, melynek so
rán jelentősen túlteljesítette 
az üzleti tervben rögzítette
ket. A mínusz 2,4 Mrd Ft-os 
tervezett eredménnyel szem
ben várhatóan mínusz 1,16 
Mrd Ft eredménnyel zár.

A 2,4 Mrd Ft-os terv oka a 
gyorsított eszközleírás, a len
csehegyi tüzelőanyag-átvétel
ből keletkezett 270 M Ft-os 
üzleti veszteség s az 534 M Ft 
bányabezárással kapcsolatos 
költségek finanszírozása, 
mely az árbevételben nem té
rül meg. Mindezek nélkül az 
eredmény plusz 1,9 Mrd Ft 
lenne.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

I tapasztalattal rendelkezőt.
S 7  | SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
p l  AZONNAL KÉSZPÉNZ!
. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
. mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.
. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
. mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
. mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.
. mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
. mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
. mert a leghosszabb a nyitva tartás.

Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer műszaki, porcelán)___________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABANYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/5 I 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Készül a 2001. évi költségvetés
A városi Érdekegyeztető Tanács keddi ülésén az oroszlányi intézmények kép
viselői tájékozódtak és mondták el véleményüket az önkormányzat tervezett 
költségvetéséről, melyet február 27-én vitat meg a képviselő-testület.

A résztvevők: a Szociális és Bölcső
dei Szolgálat, a Benedek Elek-, az 
Arany János- és a József Attila Általá
nos Iskola képviselői egységes álláspon
tot képviseltek abban, hogy a mini
málbér 40.000 Ft-ra történő emelése 
bérfeszültséget okozott, ugyanis pl. a 
Bölcsődei Szolgálatnál a 12 éves mun
kaviszonnyal rendelkező, érettségizett 
dolgozó fizetéskor ugyanannyit vihet 
haza, mint a takarítónő -  hangzott el az 
ülésen. Dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester elmondta: a bérfeszültséggel 
tisztában vannak, de nem a helyi önkor
mányzat teremtette ezt a helyzetet, s re
mélik, talál rá a kormány megfelelő 
megoldást.

A résztvevők egyetértettek abban is, 
hogy kevés az étkezési hozzájárulásra és 
az egyéb dologi kiadásra szánt összeg is. 
A Szakrendelő Intézet képviselője pedig

a kötelező továbbképzésekhez szeretne 
támogatást. Felmerült az is: jó lenne, ha 
az intézmények számára is lehetőséget 
teremtenének az Internet használatára, 
hiszen e nélkül ma már lényeges infor
mációtól eshetnek el az érintettek.

A polgármester helyeselte az elképze
lést, szerinte is fontos, hogy az intézmé
nyeknél elterjedjen az Internet hasz
nálata, de a pénzügyi tervezésnél figye
lembe kell venni az alapellátás biztonsá
gát, s úgy gondolja, minden érintett el
várja az önkormányzattól az önként vál
lalt feladatok végrehajtását, sőt az éssze
rű fejlesztést is, nem beszélve a hitelek 
pontos törlesztéséről. Mindezt nem 
könnyű összeegyeztetni, de - mint 
mondta - a testületi ülésig még várható 
egyeztetések során törekedni fognak e 
vélemények figyelembevételére.



Fontos, hogy a döntés mielőbb megszülessen

A Vért-nél járt a GM új 
helyettes államtitkára

HÍREK -  RÖVIDEN

Folytatás az 1. oldalról

Ezt az eredményt a Társaság 
konkrét hatékonyságjavító in
tézkedésekkel, műszaki és 
pénzügyi, gazdasági lépésekkel 
tudta elérni, s így bemutatta, 
hogy negatív körülményekhez 
is alkalmazkodni tud, hosszú tá
von is működőképes.

A vezérigazgató elmondta: a 
Vért a 2001. évben a fejleszté
sek során arra törekszik, hogy 
azokat a retrofit (környezetvé
delmi beruházás) előkészítő 
munkákat végrehajtsa, melyek a 
hosszú távú működés érdeké
ben feltétlenül szükségesek és 
kritikus úton vannak. A számos 
tanulmány, nemzetgazdasági 
számítás, előterjesztés és üzleti 
terv mellett a Társaság konkrét 
beruházás előkészítő munkákat 
folytatott a 2000. évben, 150 M 
Ft-os keretösszegben. Ennek 
folytatásaképpen a 2001. évre a 
Il-es blokk retrofit munkáit és a 
füstgáz-kéntelenítő tervezési 
munkáit készül elvégezni. Az 
ehhez szükséges 1 Mrd Ft-ot sa
ját pénzügyi kötelezettségeként 
szerepelteti, a március 9-ei 
Rendkívüli Közgyűlésen kérve 
a tulajdonosainakjóváhagyását.

Ugyanis a 18 Mrd Ft-ba kerü
lő, káros anyag kibocsátás csök
kentését szolgáló beruházás, ha
tásfokjavító és élettartam növe
lő felújítás megvalósulásával az 
Oroszlányi Erőmű - hazai szén
bázison! - 2014-ig működhet, 
piaci körülmények között is 
várhatóan versenyképesen.

A retrofittal kapcsolatban 
Holló Vilmos, az Igazgatóság 
elnöke hangsúlyozta: nem

mindegy a gazdálkodás szem
pontjából sem, hogy lesz ret
rofit vagy nem, de ennél is lé
nyegesebb, hogy az itt dolgozó
kat ne tartsák bizonytalanság
ban.

- Mindenki szeretné formálni 
a saját jövőjét, látni boldogulá
sát, és bizonytalanságban nehéz 
élni. Ez a döntés ma már ebből a 
szempontból is időszerű és el
engedhetetlen - magyarázta az 
elnök.

- Azt tudom elmondani, ami
ben bízok. Az ÁPV Rt., - a Vért 
egyik fő tulajdonosa - csütörtö
ki ülésén egy olyan értelmű elő
terjesztést tett, mellyel gyakor
latilag ezt az oroszlányi retro- 
fitot támogatja. Ugyanakkor - 
miután igazolást nyert, hogy 
tisztán csak üzletileg nézve a 
dolgot, ez egy kockázatos lépés, 
ebben igazából a politikai, a 
szociális területek és az államot 
érő negatív hatások a dominán
sak. Ezért állami döntést kér az 
ÁPV Rt. Én bízom abban, hogy 
a kormány még a tavasszal, a 
Vért május 8-ai Éves Rendes 
Közgyűléséig ezt a döntést 
meghozza.

- Az, hogy Hegedűs Éva he
lyettes államtitkár asszony a be
iktatását követő igen rövid időn 
belül ide ellátogatott, bizonyít
ja, hogy fontosnak érzi a Vért 
ügyét, fontosnak érzi a 4800 
embernek a sorsát. Hozzáállása 
és nyilatkozata alapján bizo
nyosra veszem, hogy mindent el 
fog követni annak érdekében, 
hogy a döntés mielőbb megszü
lessen.

L . A .

• Lezárult az oroszlányi 
Rendelőintézet felújítására kiírt 
pályázat. A pályázatra négy 
vállalkozás küldte meg ajánla
tát, ezek elbírálása folyamatban 
van. A pályázatokról az illeté
kes bizottság várhatóan csak a 
jövő heti testületi ülésen fog 
dönteni.
• Február 21-én megtartotta 
ülését az Oroszlányi Kistérségi 
Társulás, ahol elfogadták a jövő 
évi költségvetésüket a benne 
résztvevő települések. A közel 
tízmillió forint nagy részét s 
községek rendezési tervének el
készítésére, valamint a társulás 
működését javító fejlesztésére 
fordítják.

• Február 28-án 17 órakor 
tartja az oroszlányi Civil Fórum 
következő megbeszélését. A ta
lálkozó során tájékoztatást ad a

A Rákóczi Szövetség Oroszlá
nyi Szervezete hagyományai
hoz híven minden évben kirán
dulásokat szervez, melyek ke
retében a magyar történelmi és 
nemzeti emlékek, emlékhelyek 
felkeresését tűzi ki céljául.

Február 9-én Budapestre lá
togattunk el.

Első úti célunk hazánk legis
mertebb, legimpozánsabb épü
lete, az Országház volt. Itt Lá
zár Mózes országgyűlési képvi
selő fogadott bennünket és ide
genvezető segítsége mellett 
végigkísért bennünket a világ 
harmadik legnagyobb parla
mentjében.

Megcsodálhattuk a Szent Ko
ronát és a koronázási ékszere
ket, s jártunk az Országgyűlés 
üléstermében, ahol tájékozta
tást kaptunk a tisztségviselők, 
miniszterek és képviselők he
lyeinek elosztásáról.

A pompás látvány után a Par
lament mellett álló II. Rákóczi 
Ferenc lovas szobrát koszorúz- 
tuk meg. Szervezetünk névadó 
fejedelméről készült alkotás az 
ország legnagyobb Rákóczi- 
-szobra.

Utunk következő állomása a 
Hadtörténeti Intézet és Múze
um volt, ahol Bóna Gábor had
történész, a múzeum főigaz
gató-helyettese fogadott ben
nünket. Megtekintettük a „Kard 
és koszorú” című, ezer esztendő 
katonai jelképeiből összeállított 
Millenniumi kiállítást. Tovább

Falu- Hagyományőrző Egyesü
let elnöke - Kis Imréné - a tele
pülés 300. évfordulójához kap
csolódó programokról, elkép
zelésekről. A „Tiszta, Virágos 
Oroszlányért” akció feladatait 
Elekes Lászlóné ismerteti, de 
ismét napirendre kerül a „Civi
leké a Ház” rendezvény előké
szítése, és a civil szervezeteket 
bemutató kiadvánnyal össze
függő feladatok.
• Két kategóriában első Li- 
kerecz Gyöngyi 
Tatabányán rendezték múlt hét 
szombaton azt a gálát, ahol a 
megye legjobb sportolóit ünne
pelték. Az oroszlányi súlyeme
lő hölgy, Likerecz Gyöngyi két 
kategóriában is díjat nyert: kiér
demelte a Legeredményesebb 
női sportoló és a Legjobb ifjú
sági sportoló címet.

haladva, a „Fényesebb a láncnál 
a kard” c. emlékkiállítást cso
dálhattuk meg.

A múzeumtól a Mátyás
templomba sétáltunk, ahol a kö
zépkori gótikus építészet re
mekművében gyönyörködhet
tünk. A templom mögött álló 
Halászbástyánál letekintve fes
tői képet kaptunk a Duna partjá
ról.

Kirándulásunk befejezéséül a 
Citadellát és a 14 m magas nő
alakkal álló, a béke pálmaágát 
magasra tartó Felszabadulási 
Emlékművet tekintettük meg.

E gyönyörű kirándulás ismé
telten megerősítette bennünk 
magyarságtudatunkat és büsz
keséggel töltött el bennünket, 
hogy magyarnak születtünk.

Ezúton szeretnénk köszöne- 
tünket kifejezni Lázár Mózes 
országgyűlési képviselő úrnak, 
hogy magas szintű elfoglaltsága 
mellett elősegítette, támogatta 
parlamenti látogatásunkat.

Szintén köszönettel tartozunk 
Bóna Gábor igazgató-helyettes 
úrnak, aki a Hadtörténeti Múze
umban történő látogatásunkat 
megszervezte és jelenlétével tá
mogatta.

Végül, de nem utolsósorban 
köszönjük Nagy Elemér Attila 
úrnak, az Oroszlányi Rákóczi 
Szövetség elnökének az egész 
napos program összeállítását és 
kitűnő megszervezését.

Rákóczi Szövetség 
Oroszlányi Szervezetének tagsága

Borban az igazság -  a Bányász Klubban
Borversenyt rendez a Bányász Klub Alapítvány 

február 26-án, hétfőn 17 órától.
A résztvevőknek saját termésű boraikból, a nevezni kívánt 

fajtákból 2-2 litert kell hoznia.
Az arany, ezüst és bronz fokozatot elnyerő gazdák oklevelet és 

könyvutalványt vehetnek át a szervezőktől.
Nevezési díj fajtánként: 250 Ft •  Belépő az érdeklődőknek: 200 Ft

A programban a versenyen kívül szerepelnek aktuális borkezelé
si javaslatok, ötletek, s bordalokkal közreműködnek a Bányász 
Népdalkor szólistái.

A Parlamentben jártunk



Tisztelt Olvasóink!
A KRÓNIKÁS internetes változatában már eddig 
is volt lehetőség érvek -  vélemények közlésére 
FÓRUM oldalunkon.
Természetesen tudjuk, hogy ezeket az oldalakat 
csak azok olvashatják, akik rendelkeznek inter
netes lehetőséggel, azonban szerkesztőségünk úgy 
gondolja, hogy ezeken az oldalakon, aki teheti, sza
badon, a jog és az erkölcs határain belül kifejtheti 
véleményét városunk történéseiről, vezető szemé
lyeiről.
Amennyiben olvasóink közül valaki szeretné olvas
ni a Fórumban megjelent véleményeket, vagy be 
szeretne kapcsolódni a vélemény cserébe, azt szíve
sen látjuk a www.oroszlanyi-kronikas.hu oldalain. 
Az alábbiakban a több téma közül önkényesen ki
ragadva az egyikre eddig érkezett hozzászólásokat 
közöljük gondolat ébresztőnek, írásos formában. 
Szerkesztőségünk nem minden véleménnyel ért 
egyet, de nem is cenzúrázza azokat!
__________________________ A felelős szerkesztő
falcon 2001.02.07 23:29:01 
Hi!
Mivel az eddig nyitott minden témát sikerült a ROMA 
helyzetre visszavezetnie egyeseknek, ezért kérek min
denkit, hogy aki ettől mentes témákban szeretne ér
demben „fórumolni”, csak az írjon ide. A másik 
Topikot pedig meg kell hagyni a ROMA üldözési má
niában szenvedők számára.
Várva hozzászólásaitokat: FALCON!!! 
l/2x  2001.02.08 23:37:53

falcon: üdv mindenkinek, benevezek a falcon lapra. 
Toljuk együtt, hátha valami jó is kikerekedhet belőle. 
Kérjük meg az OVTGF KHT-ét, hogy nyisson egy fó
rumot ahová kérdéseket lehet feltenni és válaszokat 
kaphatunk nem csak a felszínes közlésekről, hanem 
olyanoktól akik ezt formát választják az információ 
szerzésnek.
l/2x  2001.02.08 23:39:43
l/2x: javítok, hiába már késő van. Olyanok számára 
kell információt adni akik ezt a formát választják. 
falcon 2001.02.09 06:14:02
Az OVTGF Kht. nagy fába vágta a fejszéjét. A 
2000-es év végén egy pályázatot nyújtott be a GM- 
hez, amely értelmében egy „VlC”-et (nem viccet) kí
ván kialakítani. VIC=Vállalkozóí Információs Cent
rum. A pályázatot meg is nyerte, és a 25-30%-os
önrészt a képviselő testület már jóvá is hagyta.....
....A Centrum várható üzembe indulása május vége,
de erről már írt a Krónikás is. Remélem, hogy sikerül 
jó és hasznos dolgot csinálni belőle. Remélem, hogy 
az a sok „agyoniskolázott” információ-betyár most 
megmutatja majd, hogy mire képes. Remélem, hogy 
végre lesz egy olyan Cybcr-tér, amelyben az oroszlá
nyi digitmanók kevernek majd: - értelmesen, - kreatí
van, és nem utolsó sorban - hatékonyan.
Én ezt tartom egy értelmes jövőnek és nem a 
„mindenáron” sz...zást!
Ip 2001.02.09 21:06:33 
Uraim! Nem lehetne kultúráltan?
Más! A város és a vezetés is két részre szakadt. Itt van
nak a juppik és a maszoposok.
Az utóbbiak a négy évük alatt a semmit tevésükkel év
tizedekre tönkre tették a várost, s a hideg fejű fidc- 
szesek a polgármesterrel az élen tönkre teszik a város 
oktatását. A négy év elmulasztott fejlesztéseit az okta
táson spórolják meg. A fejlesztés helyes, jó cél, csak 
az eszköz rossz! Durván fogalmazva balkáni állapoto
kat idéznek elő, hiszen az oktatásból vonják el a pénz
eszközöket.
l/2x  2001.02.09 21:54:47
Kedves IP nincs itt sem juppi sem maszop, ha a város
lakók nem tesznek semmit akkor mindenki sz.... Nem

a pártok vannak feljogosítva arra ,hogy városunkat 
formálják, hanem a képviselők általunk. Rajtuk kell 
számonkémi. Tehát amikor új választásra készülünk 
állítsuk fel a számonkérö széket! Igen is kérjük majd 
számon az aspiránsokon ugyan mit tettél az elmúlt 
nyarakon és van-e erkölcsi alapod újra elénk tenni ar
cod? Ne a gazdasági vezetők tömörüljenek az önkor
mányzat képviselő-testületébe, hanem olyanok akik 
tudnak és akarnak is tenni a városért és talán még 
együtt is tudnak a hivatal szakembereivel dolgozni és 
nem csicskásnak minősítve uralkodnak felettük. A 
tisztviselő hosszú idő alatt szerzi meg a tudást, a ta
pasztalatot, ami a közigazgatásban szükséges. Hasz
nálni kell ezt cs nem kihasználni. Ha majdan több 
független képviselő fog tevékenykedni, akkor tessz 
jobb a városnak. Igazából akkor lesz mérlcgnyelv sze
repe a pártok frakcióinak. Akkor mutassák meg 
mennyire elkötelezettek városukért! Jobban oda kell 
figyelni az itt lakók életérzésére, minőségére. Úgy vé
lem ehhez a narancs színe kevés, inkább kellene az 
édes húsa és leve, mint ahogy a szegfűi illata is akkor 
igazi, ha friss!

falcon 2001.02.10 17:07:55
Érdekes kérdés ez a maszop meg juppi!
Egyet kell, hogy értsek l/2x-cl, azonban a kérdés sze
rintem nem ennyire egyszerű. Ha megfigyeltétek az 
eddigi ÖK választásokat, akkor a Gyurit meg az Árpit 
kivéve szinte nem is jelentek meg Önálló képviselők a 
testületben! Sőt ha meg is jelentek, akkor sem tudtak 
semmit tenni. Gyuri is kénytelen volt beállni az 
FKGP-be (az ő dolga, hogy miért), és az Árpi sem tud 
igazán elérni semmit.
A Narancs meg a Szegfű rendezi az erőviszonyokat és 
végrehajtják a kialakított elképzelést (amiben szerin
tem IGEN IS, hogy van valami kompromisszum). Ma, 
illetve napjainkban legalább működik! Érdekes lenne 
mélyebben megvizsgálni, hogy miért és hogyan!
Erről jut eszembe!?
Mi a korrupció?..........Az amiből engem kihagytak!
Hchchcü!
Szerintem kormányozni szinte lehetetlen pártpolitikai 
érdekek nélkül. Olvastam egyszer egy könyvet Sík- 
laky István tollából, aki a globális létproblémákkal 
foglalkozott művében. Ő meg van róla győződve, 
hogy működtethetők vezető testületek (kerület, falu, 
város, megye és ország szintű egyaránt) pártscmle- 
gcsen, csak fantasztikus szervezettség és tolerancia 
szükséges hozzá. Ez az, ami szerintem egy jó ideig 
nem fog működni!
A magyarok tolerancia szintje szerintem a bányászbé
ka bizonyos testrészénél alacsonyabb szinten van. A 
szervezettség pedig önmagában nem létezik 1989 óta. 
Na, ez így nem egészen igaz! Van szervezettség, ha az 
Önös érdekek közösek (Fidesz, FKGP).
Hogy a város milyen forrásból finanszírozza azt a je
lentős mértékű változást, ami az elmúlt két évben ta
pasztalható?, szerintem az éves költségvetésekben és 
az évvégi beszámolókban egyértelműen benne van. 
Ha érdekel valakit, szerintem bármikor megnézheti. 
Nehezen tudom elképzelni, hogy az oktatásból elvont 
finanszírozási alapok lehetővé tettek volna ezt a nagy
mértékű „környezet” rendezést! E mögött másnak is 
kell lennie! És ez az, ami pártfüggctlcn módon nem 
megy!!! Egyébként, ha egy olyan testület, amelyben 6 
tanár ember ücsörög nem tudja elérni, hogy az oktatás 
megfelelően finanszírozott legyen, h á t...!!!???
A Fideszes fiúk vagy jobb helyzetben voltak (keve
sebb felé kellett visszafizetni a választások eredmé
nyét) vagy nagyobb figyelmet fordítanak a „látvá
nyos” dolgokra (marketing). Az tény és való, hogy az 
utóbbi 2 évben több támogatás végállomása volt 
Oroszlány, mint környezete! Csak ennek biztos, hogy 
lesznek következményei! Bár ne lenne!
Na, egy szó mint száz, pártscmlcgcs politika szerintem

nem létezik! A politikát a pártok csinálják! A kor
mányzás pedig valamilyen szinten politikai eszköz 
(még abban a nagy büdös Amerikában is!). Amit tenni 
lehet, az a politikusok sokkal erősebb ellenőrzése. 
Munkájuk nyilvánosság elé tárása! A „számonkérö 
székek” beüzemelése - kösz l/2x!. A döntéshozatal 
előtt nyilvánosságra hozni a témákat! Minden kor
mányzati döntésnél a személyes „felelősséget" re
gisztrálni! És megteremteni a közösségi érdekek 
hatékony működésének és működtethetőségének lehe
tőségét. ITT LÁTOK NAGYON NAGY LEHETŐ
SÉGET AZ INTERNETBEN és egy városi informáci
ós rendszerbe. El kell érni, hogy az információhoz ju
tás nem csak jog, hanem GYAKOROLHATÓ JOG 
LEGYEN!
TUDHASSAM, HA AKAROM! Nem utólag, nem 
csak egyes részleteket! Mindent, ami a várost érinti. A 
közigazgatásban főleg városi szinten NEM LE
HETNEK TITKOK! Egy testület mindennel el kell, 
hogy tudjon számolni! Ennek egyik lehetséges haté
kony és ütőképes támogatója lehet egy városi informá
ciós rendszer! De ezt már egyszer mondtam (írtam). 
Várva az ellenvéleményeket: FALCON
Ip 2001.02.11 20:37:45
Akár igazatok is lehet a pártpolitikát illetően. Azonban 
felmerül a kérdés, ha pártpolitika van, mi szükség van 
az (állam)polgárra? Nálunk már volt egy sikeres-si
kertelen népszavazás (Gárdonyi iskola ügye). Nem 
minősítem a szavazás utáni testületi döntést, azonban 
az tény, ilyen sok ember még nem szerveződött egy
ségbe a „hatalom” (a polgármester?) ellen. Sajnálatos, 
hogy a választó-állam-álom polgár véleménye nálunk 
csak addig fontos amíg a fülkében leadja a szavazatát. 
Igaza van a város egyik korifeusának amikor azt 
mondja: „Gyáva népnek, nincs hazája!"
Nálunk félnek az emberek, hiszen ha ma a fideszes 
polgármester véleménye mellé állok, holnap az 
emeszpés képviselők taposnak cl, illetve fordítva. S te
szik mindezt úgy, hogy nem is kíváncsiak arra, hogy 
mit mondok-mondunk.
Élből, izomból csapnak a pofánkba.
S ez nagy hiba. Mára már nincs is a városnak értelmi
sége, nincsenek a városért tevékenyen tenni akaró „ci
vil” emberei. Vannak személyek akik szélmalom 
harcot vívnak, de aztán kapnak az arcukba, s ők is el
hallgatnak.
S mi marad, ki marad? A HATALOM!
S mi 21 ezren kusban lehetünk. Nem szólhatunk a kö
zépiskoláinkban uralkodó áldatlan helyzet miatt, a 
mellékutak, a parkok rossz helyzetéért (persze van ki
vétel is, a kirakat politika!)
Hallgatunk azért, mert míg a ma jött vállalkozásokat 
több száz millióval és adómentességgel támogatják, 
addig a helyi kis és középvállalkozásokat az adóval 
megfojtják.
Igaz a közmondás: Senki nem lehet a saját hazájában 
próféta. Erről ÖK gondoskodik.
Azonban remélem a 2002-cs választáson megjelennek 
az értelmes, tanult, nem a havi százezerért kepvi- 
sclősködő hölgyek és urak.
1/2x2001.02.11 21:54:51
Szebb jövőt! Alakulunk !!!! Hárman vagyunk már, ha 
ez így megy, frankón pártot alapíthatunk. Természe
tes, mindattól menteset amit most kritizálunk. Aján
lom figyelmetekbe Ágh Attila / Népszabadság -Hét
vége- 2001.02. 10./ Kérdem én újból vajon működhet
ne egy a pártok felett álló képv.tcst? Természetesen, 
mert nem kellene a pártoknak magukra vállalni azt, 
amitől amúgy rohadtul ódzkodnak. Jó lenne egy új tí
pusú „Hazafias Népfront”.......”

Akit érdekelnek a további vélemények is és teheti, 
keresse fel Fórumunkat.

AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IS  A  LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN:
TOROST TAXI S 3 6 1 -7 0 0
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■f • TÉLI VÁSÁR - TAVALYI ÁRAKON! - |  
Továbbra' is akciós padlószőnyeg vasár!

PVC vásár  
2-3-4. m-es pvc pad ló  990 Ft/m 2

M eglepetés
10.000 - Ft felett ajándék lábtörlő

| S Z Í N H Á Z K E D  V E L Ő K  
F I G Y E L E M !

Autóbusz indul Budapestre a Játékszínbe 

„A Manderley ház asszonya” c. előadásra

2001. március 19-én (hétfő) 16.30-kor 
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából.

Részvételi díj: 2\500,- Ft/fő
2100.-Ft/fő

Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál. 
S363-623 vagy 06-30-994 333

- ÍJ* '-\.í
Mindenkit szeretettel várunk!

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• Eladó 2 szobás, összkomfor-
2tos, 54 nT-es, 3. emeleti, erké- 

lyes lakás, 4 emeletes tömbben, 
a Népek b. úton. Ár: 4,7 M Ft. 
Ugyanitt garázs eladó aTÜZEP- 
soron. Padlás, akna, villany van. 
0)06-20-36-41-479 
■ Venni szeretnék 2 db szek
rénysort, 1 rekamiét, 2 fotelt 
nem túl drágán. Fizetés kész
pénzzel. Ajánlatokat a 366-172- 
es telefonra várok.
• TÜZÉP-soron garázs eladó. 
0>323-178 18 óra után.
• Eladó a Boko<ji-tó oroszlányi 
oldalán 1500 m--es zártkert, 2 
szintes téglaházzal, szerszámos 
épülettel, fiatal gyümölcsfákkal. 
Irányár: 2,5 M Ft. 0)361-090
• Eladó VW Transporter 1,6 
B, teherre vizsgáztatva, 1 év 
műszakival, riasztóval. Felújí
tott motor- és kipufogórend-

ELAD Ó  C SALÁD I H ÁZAK:
Oroszlányon: 180 m2-es, 2 szintes, vállalkozásra is alkalmas, alsó szinten kialakított 
üzlethelyiséggel, 50 n r-es  négyállásos garázzsal, 750 m2-es telekkel.

Eladási ár: 15,0 M Ft
2 szintes, 2 generációs 90 + 86 m2-es Borbála-telepi. Eladási ár: 12,0 M Ft
Dadon: 3 szintes, 5 szobás, 3 fürdőszobás, gázfűtéses , garázzsal, műhellyel 1611 n r  
erdővel, 37 m2 kerttel. Eladási ár: 8,5 M Ft
Környén: 2 szintes, gázfűtéses, vállalkozásra is alkalmas, garázzsal, kerttel.

Eladási ár: 12,0 M Ft.
ELAD Ó  Ö SSZKO M FO RTO S LAKÁSOK:
2 szoba + hall, erkélyes, II. emeleti 68 n r-es „Kontyos”.
3 szoba + hall, erkélyes VII. emeleti 63 n r-es „Tóparti X 
2 szoba, erkélyes III. emeleti, Táncsics M. úti 56 nt2-es.
2 szobás, IV. emeleti, 50 nr-es, Táncsics udvari.
1 szobás, magasföldszinti, 38 n r-es Táncsics M. úti.
2 szobás, erkélyes 3. rmeleti 56 nr-es.

Eladási ár: 5,1 M Ft 
-es”.Eladási ár: 4,0 M Ft 

Eladási ár: 3,6 M Ft 
Eladási ár: 3,2 M Ft 
Eladási ár: 2,8 M Ft 
Eladási ár: 3,8 M Ft

; ELADÓ TELKEK, H É TV É G I HÁZAK:
! Császáron: 677 n r-es építési telek, kész alappal. Eladási ár: 800 E Ft

Oroszlányon: Alkotmány u. végén belterületi 4600 n r-es telek, villany, víz, gázrá
kötési lehetőség, beépített, művelt, gondozott. Eladási ár: 2,0 M Ft
Agyagos-dűlőben 2 db 1700 m2~es telek hétvégi házzal, pincével.

Eladási ár: 700 E Ft
ELADÓ ÜZLET, IRODA:
Bérlőjog + 27 n r-es üzletkialakítással, bútorzattal (Népekb. úton).

Eladási ár: 1,5 M Ft 
Földszintes iroda (üzlet), mellékhelyiséggel 22 n r  (Népekb. úton).

Eladási ár: 1,2 M Ft
KÍNÁLUNK:
ÉRTÉKBECSLÉSI' (hitelfelvételhez, vagyonmegosztáshoz, értékesítéshez)

ÉRDEKLŐDNI: (34) 360-424 1600-2000 óráig
06/30/9869-761 egész nap

PAPÍR-JÁTÉK

O B4 8  U. 7 8 ,  S  3 6 3 - 2 4 8

ISROUZETEK ÍRÓSZEREK 

ÉS SOJLII AtU A SULIBAN 

KELL NjPHJkB/SN k/ffHATÓW

ffllNDRRl=TTEL VÁRUNK!
ittkidi Színes filmkidolgozás 
Jjjándl nap alatt + ajándékfilm.

Aíje képviselője 
in is a 

I! iám alatt! 
Telető tás:

szei’. Irányánappcladó fekete nappali szek- 
<3)380-009, 4írvezysor egyedi tervezésű 50 E 
■ Használt 5 E írt, szagelszívó 5 E Ft-ért, há- 
lapos villanyt; ülő részes plüss ülőgarnitúra 
Ft/db, vagy ke 50 n kihúzható) 50 E Ft-ért, 
relésre, bordalágcedi tervezésű világos nappali 
<3)367-1077 0 Etrénysor 80 E Ft-ért. 
• Eladó tóp 6-30-234-4605 
emeleti, telje: hiteLakásvásárlási hitel közvetí- 
igényesnek >an! : Oroszlányban! Időpont
<I)06-30-240-326-eztetés: 06-2’o-326-7922

í őrzői
Március 2;ikoi Révai Lexikon és a 
meg Nemesr Mrtárs Magyar Művészeti 
badkai keraratja. tikon is méltatja. 
Művelődési kosz jelenleg Oroszlányban 

Az újvidékndákató, „A legendák őrzői” 
Középiskolaiaraliű bemutató darabjai igen 
gógiai Főiskegtatozatosak. Megtalálhatók 
szeti szakámé EiNemes Fekete Edit korai 
eddig ötvervek inkái is, melyek optimiz- 
kiállítása v tülst, üdeséget tükröznek, 
nagy sikerreai nasőbbi alkotásai nagy része 
pa több okt. Szált, absztrakt. Szívesen 
utóbb a hat, dázol nőalakot, de merít 
kiállítás mallásiénelmi és vallási témák
ban. Alkotá is.
tók sok vajegyszenete nem egyszerű: az 
országi és hcsségberi élet teljességére utal. 
zeum, galér;, azorsszerűségre, az elhiva- 
lep gyűjteazat'ságra, az áldozatvállalás
művésznő i... :s az új életre...

„A várossfe E Tere-Fere Est 
címmel tan
nis József. Ferersangi Tere-Fere Estet 
Szlovák K^íjandeznek nyugdíjasok ré-
, , íz  Kire a Bányász Klubbankormanyza. _ r , „ , „ , , „. , m ísárnap délután 5 órától,
tagra cs Ko . . . . . .  , , ,“  _ _ várj közönségét a várgesztesi
a Bányáss£gj ;met isjemzctiségi Dalkor
igazgatója faj^ árakoztatja majd, zenéről
lődesi Közji gonnetZsigmond gondosko-
tárban. k.
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Rekordgyorsaságú döntés

Elfogadták a költségvetést
Kedd délután, alig 45 perc alatt, egy tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-testület Oroszlány Vá
ros Önkormányzatának 2001. évi költségvetését. A gyors döntés, a bevételi és kiadási oldal 
3.154.122.000 Ft-os egyenlege a néhány héttel ezelőtt kezdődött egyeztetősorozat eredménye.
Dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester a költségvetésről szóló ál
talános jellemzésében elmondta: 
jó költségvetés biztosan nincs, 
mert a rendelkezésre álló pénz 
felosztása során mindig vannak, 
akik más feladathoz, másik intéz
ményhez képest hátrányt szen
vednek.

- A jelen költségvetésnek ko
moly előnyei vannak a korábbi 
tervezéshez képest, és egyáltalán 
nem nevezném rossz kiinduló
pontnak - hangsúlyozta.

Lazák Zoltán, a pénzügyi bi
zottság elnöke is tájékozatott: az 
első egyeztetéskor a bevételek és 
kiadások közel 1 milliárd Ft kü
lönbséget mutattak, s hosszas 
egyeztetések során sikerült olyan 
költségvetést a testület elé vinni, 
melyben a kiadások és bevételek 
egyensúlyt mutatnak. Mindemel
lett a 2001. évi költségvetés feszí
tett lesz - mondta.

A polgármester szerint a költ
ségvetés mindig feszített és ne

héz, különösen pedig akkor, ha a 
város - saját jól felfogott érdeké
ben - arra kényszeríti a testületet, 
hogy fejlesszen, hogy beruházá
sokat vigyen véghez, elsősorban 
az ipari szerkezetváltás terén.

Balogh György szerint is a vá
rosfejlesztési prioritásokat kell fi
gyelembe venni, „vállalva a koc
kázatot is, - de nem a rizikót” - az 
intézmények működése esetében.

A képviselők tiszteletdíjáról 
szólva - egy helyi tévéműsorra re
agálva - elmondta: ez az összkölt
ségvetésnek alig több mint fél 
százaléka.

- „Nem ez a költségvetés fő 
meghatározója és nem a mértéke 
fontos, hanem a város fejlődése. 
A négy év után kell értékelni a 
képviselői munkát.”

A képviselő azt is hangsúlyoz
ta: az önkormányzat hitelképessé
ge megfelelő, a költségvetést el
fogadásra javasolja.

Varga János, az egészségügyi 
és szociális bizottság elnöke sze

rint nehéz feladat hárult az előter
jesztőkre, hiszen a tervezésnél 
nem szabadott figyelmen kívül 
hagyni a városfejlesztési terveket, 
az önkormányzati intézmények 
működtetését és a minimálbér 
40.000 Ft-ra történő emelését 
sem.

A képviselő módosító javaslat
tal is élt: a Szociális Szolgálat do
logi kiadásaira szánt összeget 6 
millió Ft-tal, a Bölcsődei Szolgá
latét 4 millió Ft-tal emeljék meg. 
Hartmann József az általános is
kolák dologi kiadásaira szánt 
pénzt kívánta növelni.

Lazák Zoltán tájékoztatott: az 
emelés a különböző pénzeszkö
zök átcsoportosításával lehetsé
ges. így a testület elfogadta, hogy 
az intézmények dologi kiadásai 
összesen 30 millió Ft-tal emel
kedhessenek a 2001. évben. Ezzel 
együtt, alig háromnegyed órás 
tárgyalás után a költségvetést el
fogadta a testület.

Lezárultak a 
bértárgyalások

A Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi 
Erőművében sajtótájékoztatót tar
tottak március 1-jén, csütörtökön 
reggel 9 órakor. A rendezvényen 
Takács Károly vezérigazgató, Ko
vács István, az oroszlányi 
BDSzSz elnöke, Vasas Mihály, a 
tatabányai BDSzSz elnöke, Tég
lás József, a DUV1SZ elnöke és 
Kardics István, a Független Bá
nyász Szakszervezet (Márkus- 
hegy) elnöke adott tájékoztatást a 
2001. évi bértárgyalásokról és azt 
lezáró bérmegállapodásról,mely
ről következő számunkban olvas
hatnak.

Folytatás a 2. oldalon

Ex-polgármester a 
Ligetben

Székely Antal, Oroszlány ex-pol- 
gármestere (1994-1998) volt a 
vendége a Liget közéleti Kávé
ház- nak. A Művelődési Központ 
és Könyvtár által útnak indított 
sorozat keretében Székely Antal 
„Oroszlány szocialista szemmel” 
tartott előadást csütörtökön.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 
---- -i tapasztalattal rendelkezőt.

S Í  I SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 
jJ L  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

AZONNAL KÉSZPÉNZ!
... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.
... mert választhat jeligés zálogjegyet is.
... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 
... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
A zonnali záloghitelt nyú jtunk  ékszerekre, porcelántárgyakra, 
m űszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, G É P JÁ R M Ű V E K R E , szám í
tógépekre, külön m egállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál
Telefon: 33/500-333 (ékszer, m űszaki, porcelán)

Oroszlány készül az ünnepre
A tervezett díszkút grafikája

Folytatás a 2. oldalon



Oroszlány készül az ünnepre
Oroszlány idén ünnepli betelepülésének 300. évfordulóját. Az 
ebből az alkalomból szervezett programok közül kiemelkedik 
a szeptember 22-ére tervezett esemény, annak a diszkóinak a 
felavatása, melyet a Falu Hagyományőrző és Kulturális Egye
sület, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és Oroszlány Város 
Önkormányzata szeretne felállítani az evangélikus templom 
melletti közterületre -  többek köz.ött erről is sző volt a Civil Fó
rum szerdai összejövetelén.

„Be kell bizonyítanunk, hogy a Társaság 
a jövőbeni működésre alkalmas”

Igazgatósági ülés a Vért-nél
A létszámleépítésről is tárgyaltak

A betelepülés emlékére terve
zett diszkót makettjét a Civil 
Fórum résztvevői megtekint
hették az ülésen. A topolyafát 
mintázó ivókút a tervek szerint 
4-4,5 méter magas lesz, 
pirogránitból, bronzból, vörös
gránitból és síittői kőtömbből 
készül. Megalkotására Kungl 
György, Oroszlányból elszár
mazott szobrászművészt kérték 
lel. A kút felállításának apropó
ját magyar és szlovák feliratú 
tábla hirdeti majd. Környéke, a 
tereprendezést követően kelle
mes sétáló- és pihenőhelyül is 
szolgálhat majd.

A programok sorát gazdagítja 
majd a „Tiszta, virágos Orosz
lányért” és az áprilisi „300 év -  
300 fa” akció is. A rendezők 
szeretnék, ha a településszépítő 
programba minél többen be
kapcsolódnának. (A részletes 
kiírást később közöljük.)

A civil szervezetek legköze
lebbi programja a hagyomá
nyos „Civileké a Ház” lesz, 
mely kiállítással nyílik meg 
március 15-én de. II órakor a 
Művelődési Központban.

A Vért Igazgatósága február 
23-án tartotta ülését.

A napirendek között elsőként 
szerepelt az I-X1I. havi gazdál
kodásról szóló előzetes jelen
tés. A Társaság várhatóan 1.5 
Mrd Ft negatív eredménnyel 
zárja a 2000. évet. Az eredmény 
plusz 1.9 Mrd Ft lenne, ha a 
Társaságnak nem kellett volna 
olyan kötelezettségeknek eleget 
tennie, mint a gyorsított eszköz
leírás, a lencsehegyi tüzelő
anyag-átvétel és a bányabezá
rással kapcsolatos költségek fi
nanszírozása.

Az idei üzleti év is feszített 
lesz, ugyanis a Társaság éves 
árbevétele közel 1 Mrd Ft-tal 
kisebb, mint azt a költségfelül
vizsgálatból jóváhagyott ára
kon keresztül tervezték. így az

Rt. várható eredménye negatív 
lesz.

Pénzügyi szempontból plusz- 
költséget jelent, hogy 1 Mrd 
Ft-os beruházási többletet is 
kell vállalni a Társaságnak a 
2001. évi retrofitmunkák elin
dítása érdekében.

A hatékonyságjavítás céljá
ból idén is terveznek elbocsátá
sokat a Vért-nél. 250 fős cso
portos létszámleépítés várható.

- „Be kell bizonyítanunk, 
hogy a Társaság a jövőbeni mű
ködésre alkalmas, ez pedig ha
tékonyságjavító lépéssorozattal 
kell, hogy megtörténjen, a Kol
lektív Szerződés szerinti végki
elégítések biztosításával.” - 
indokolta Takács Károly vezér- 
igazgató.

Lezárultak a bértárgyalások a 
Vértesi Erőmű Rt.-nél

Március 1-jén lezárultak a bértárgyalások a Vértesi Erőmű 
Rt.-nél.
A bérmegállapodás aláírását követően a témában sajtótájé
koztatót tartott Takács Károly vezérigazgató, Kovács István, 
az oroszlányi BDSzSz és a Koordinációs Tanács elnöke, Vasas 
Mihály, a tatabányai BDSzSz elnöke, Kardics István, a LIGA 
Független Bányász Szakszervezet márkushegyi képviselője és 
Téglás József, a DÍJ VISZ elnöke.
Közel egy hónapi előkészítés, 
haL tárgyalás után, a középszin
tű ágazati bérmegállapodás 
főbb pontjait követve kötötték 
meg a bérmegállapodást a rész
vénytársaság munkáltatói és a 
szakszervezetek képviselői.

- A Vértesi Erőmű Részvény- 
társaságnál 2001. január l-jétől 
9%-os átlagkereset- fej lesztcsre 
kerül sor. Ezen belül 9,5%-os 
alapbéremelés fog megtörténni, 
természetesen ez is visszame
nőleges hatályú, január l-jétől 
értendő. A legelső emelt alap
bér-kifizetés a március havi bé
rekkel egyidőben történik, 
amely során az Rt. Igazgatósá
ga az itt megállapodásban rög
zített bérkereteken belül egy 
differenciált béremelésre kerít 
soi't. A minimális béremelés 
mértéke 7,5% - tájékoztatott 
Takács Károly vezérigazgató.

A megállapodás az éves át- 
lagkeresei-fejleszlést az infláci
ós mértékhez igazítja.

- 2,75%-os reálkeresetszint- 
emelést hajtunk végre, anteny- 
nyiben 6,25%-os inflációs rátát 
feltételezünk a 2001. évre. Ha 
ez az inflációs ráta esetlegesen 
magasabb lesz, - mivel ez a bér
megállapodás inflációkövető -, 
a mostani megállapodásunk 
szerint a 9%-os átlagkere- 
setsziul 1 1,3%-ig felemelked
het folytatta a vezérigazgató.

Ez a megállapodás kiterjed a 
Vitamin Egészségpénztár mű
ködtetésére, amelyben a mun
káltató már tavaly vállalta, 
hogy meghatározott értéket, 
idei évben 3.000 Ft/hó tagdíjat 
fizet be minden, ún. 13. havi 
juttatásban részesülő - ez első
sorban az erőműi oldalon dol
gozó munkavállalók-'1 érinti - 
munkavállalónak

Vállalja a részvénytársaság 
azt is, hogy a Villamoscner- 
gia-ipari Taisaságok Önkéntes 
Nyugdíjpénztárába egy megha

tározott százalékú, 2001. évben 
6,5%-ú befizetést teljesít.

- Nem volt könnyű a bérmeg
állapodás megkötése, hiszen 
egy olyan nehéz versenyidő
szakban van a társaságunk, 
amikor két fő, egymással ellen
tétes folyamatot kell kezelnie. 
Egyfelől figyelembe kell venni 
az érdekképviseletek teljesen 
reális igényét, miszerint egy 
progresszívabb keresetfejlesz
tést szeretnének végrehajtani. 
Emellett nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a törvényi kötele
zettségből adódó bruttó 40.000 
Ft-os minimálbérre történő rá
állást. Fontos szempont az is, 
hogy növekedtek a beruházási 
munkafeladatok a részvénytár
saságnál. Mindehhez még adó
dik az a tény, hogy - nehéz 
emberi problémákat vállalva -, 
a Társaság továbbélését előké
szítve csoportos létszámleépí
tést kell megvalósítani. Ezekből 
az összefüggésekből is látszik, 
hogy egy bérmegállapodás 
rendkívül összetett - mondta, s 
megköszönte a bértárgyalások 
résztvevőinek együttműködé
sét.

Kovács István, a: oroszlányi 
BDSzSz és a Koordinációs Ta
nács elnöke is megerősítette: 
nem volt könnyű tárgyalás, de - 
annak ellenére, hogy voltak ke
mény viták, mindenki védte a 
saját igazát -, létrejött a megál
lapodás, mellyel kapcsolatban

az elnök megköszönte a veze
tőknek a pozitív hozzáállást.

Vasas Mihály, a tatabányai 
BDSzSz elnöke emlékeztetett: a 
szakszervezetek 3,5 %-os reál
kereset-növekedésről indultak 
és 12-13%-os alapbérfej
lesztést szerettek volna végre
hajtani.

- Hosszú tárgyalásos menet 
vezetett odáig, hogy meg tudtuk 
kötni a megállapodást, mely 
együttműködés, konszenzus 
eredménye, de még mindig 
érezzük, hogy a jó szakembere
inknek nem tudjuk fedezni azt a 
bérfejlesztést, amit szerelnénk.

Kardics István, a LIGA Füg
getlen Bányász Szakszervezet 
márkushegyi képviselője szerint 
a munkavállalók által is elfo
gadható a bérmegállapodás. 
Ugyanakkor szeretné, ha a 
munkavállalók bére illeszkedne 
az országban a multinacionális 
cégek által meghatározott bér
színvonalhoz.

Téglás József, a DUVISZ el
nöke elmondta: az alapbéresítés 
miatt rendkívül nagy nyomás 
nehezedett rájuk, az elmúlt 
évek legnehezebb bértárgyalá
sát zárták le. Megköszönte min
denki együttműködő magatar
tását, s hozzátette:

- Ténylegesen érezni fogják a 
munkavállalók, hogy a jövedel
mük növekedni fog.

L A .



Oroszlány Város Önkormányzatának 
döntése értelmében

2001. március 15-én (csütörtök)
10 órakor kerül sor 

az Oroszlány, Alkotmány utcai ’48-as Ligetben 
lévő Kossuth-szobornál az 1848-as forradalom 

és szabadságharc évfordulójának 
megünneplésére az alábbi program szerint:

• 930 Zenés felvonulás
-  Bányász Koncert Fesztivál és Fúvószenekar, 
valamint a mazsorettek -  lovas kísérettel a 
Bányász Klubtól a Kossuth-szoborig.

• 1000 Ünnepi beszédet mond dr. Sunyovszki Károly 
polgármester

• Műsor a Lengyel József Gimnázium és Szakkö
zépiskola tanulóinak előadásában

• Koszorúzás
Az ünnepséget követően l l nnórakor a városi 
Művelődési Központ és Könyvtárban kerül sor 
„ A  peredi csata” című kiállítás megnyitójára, 

melynek anyagát a vágsellyei levéltár 
bocsátja rendelkezésünkre.

HÍREK - RÖVIDEN
Alapítványi ülés

M árciu s  5 -én  14 ó ra k o r ü lé sez ik  a p o lg á rm e s te r i h iv a ta lb an  az  o ro sz lán y i Sa já t 
L ak ásé rt A lap ítv án y  k u ra tó riu m a , ho g y  d ö n tsö n  a b eé rk ez e tt tám o g a tás i p á ly á 
za to k ró l. A m eg je lö lt h a tá rid ő ig  k ilen c  p á ly á za t é rk e ze tt, a m en n y ib en  m eg fe 
le lnek  a  fe lté te lek n ek , a k k o r a k u ra tó riu m  ren d e lk e zé sé re  á lló  h á ro m m illió  
fo rin t m é rték ig  tám o g a tn i tu d ja  a  k é re lm e k e t.

Ünnepelnek a nyugdíjasok
A B án \ á sz  K lu b b an  m árc iu s  5 -én  d é lu tá n  4 ó rá tó l ta rtjá k  a  B án y ász  N y u g d íja s  
K lu b  n ő n ap i ren d ezv én y é t. A h ö lg y tag o k a t é d esség g e l és v irágga l v á rják . 
N ag y  L a jo s  tan g ó h a rm o n ik á s  z en é je  m e lle tt. K ö sz ö n tő t Rajnai Gábor a lp o l
g á rm e s te r  m o nd . Molnár Ferenc, a B án y á sz  K lub  A la p ítv á n y  ü g y v eze tő je  p e 
d ig  an ek d o ták a t m o n d  m ajd  az  ü n n e p h ez  illő tém ak ö rb en .

lljnbb szobrocskák az MKK-ban
B rém  Ferenc  szo b rá sz m ű v ész  k iá llítá sa  n y ílik  az  M K K -b an  m á rc iu s  6 -án , k e d 
den  17 ó rako r. A k iá llítá s t H ubay  G y ő z ő  S Z O T - d íja s  k o re o g rá fu s  n y itja  m eg.

Bizottsági ülés
M árciu s  7 -én  15.30 ó ra k o r ta rtja  ü lé sé t az  O ro sz lán y i V áro si Ö n k o rm á n y z a t 
m ű v e lő d ési, o k ta tá si és sp o rt b iz o ttság a  a p o lg á rm e s te r i h iv a ta lb an . A b izo tt
ság  m e g tá rg y a lja  a k é p v ise lő - te s tü le t e lé  k e rü lő  e lő te r je sz té se k e t. így fo g la lk o 
zik  a M ű v elő d ési K ö zp o n t és K ö n y v tá r  ö t év et á tfo g ó  b e sz á m o ló já v a l, a ..Jó 
tan u ló -jó  sp o rto ló ” p á ly áza to k k a l és  m ás  a k tu á lis  k é rd é se k e t is tá rgya l.

Nőnapi ünnepség a Vért-nél
Az. o ro sz lán y i M ű v elő d és i K ö zp o n tb an  és a ta ta b án y a i Jász a i M ari S z ín h ázb an  
Takács Károly v e zé rig azg a tó  k ö szö n ti a cég  h ö lgy  m u n k a v á lla ló it,  m a jd  d é l
am erik a i zen év e l fe llép  a L os A n d in o s  eg y ü tte s.

Nőnap Nemcsak Károllyal 
A városi n őnap i ü n n e p sé g e t m árc iu s  8 -án  17 ó ra k o r  re n d e z ik  m e g  az 
M K K -b an . A p ro g ram : „P a p u cs , av ag y  az  é le t v o lta k é p p en  s z é p ”  -  Iv an csic s  
Ilona és N em csák  K áro ly  zen és  estje .

Alapítványi Bál
B ált ren d e z  a B án y á sz  K lub  A lap ítv án y  tám o g a tó i, s zp o n zo ra i s zá m ára  m á rc i
us 17-cn. A z  est sz tá rv e n d é g e  a D efek t D uó  lesz.

Információs társadalom
IX. - csoportos megoldás

Ha egy kisebb közösség (min. 
6-8 család) kíván élni az Inter
net elérés lehetőségével, akkor 
a módszerek és a költségek me
rőben mások, mint az egyéni 
Internet eléréskor. Továbbra is 
szükség van családonként egy 
számítógépre, de nincs szükség 
minden családban modemre, 
sőt nem kell minden családnak 
telefonvonal sem, így nem je
lentkezik a havi telefonszámla 
sem az egyes családoknál.

Kell azonban egy belső háló
zat, amely minden egyes család 
számítógépét egy központi he
lyen összekapcsolja. Ez hason
ló dolog, mint a kábeltelevíziós 
társaságok által kialakított csil
lag- pontos rendszer, vagyis 
van egy központi doboz, amely
ben egy aktív eszköz (HÜB 
vagy Switch) biztosítja az egyes 
számítógépek összekötését. Eb
ből a dobozból egy speciális ún. 
UTP kábel (árnyékolás nélküli 
csavart érpár) vezet minden 
család lakásába és egy telefoné
hoz hasonló dugaszolóaljzatban 
végződik. A számítógépbe egy 
speciális ún. UTP hálózati kár
tyát kell tenni, valamint a meg- 
felelő hálózati szolgáltatásokat 
telepíteni kell a számítógépen. 
A szükséges munkálatok egy 
hétvégén kivitelezhetők. A 
rendszer kiépítésével több le
gyet is üthetünk egy csapásra. A 
bekötött számítógépek a nap 24 
órájában képesek egymással 
kommunikálni és minden infor
mációt, erőforrást megosztani 
egymás között, vagy képesek 
azok közös használatára, így 
biztosított egy közös modemen 
és telefonvonalon keresztül az 
Internet használata. Vagyis a 
modem egyszeri költsége, az 
Internet havi előfizetési díja és 
a telefonköltség (előfizetési díj, 
hívásdíj és percdíj) annyi felé 
oszlik, ahányan az adott közös
ségben élni kívánnak a rendszer 
használatával.

Néhány szó a költségekről: a 
kábelnek méterét 75 Ft-ért, a 
fali aljzatot kb. 200 Ft-ért, az 
UTP hálózati kártyát kb. 4- 
5000 Ft-ért, amíg a központi el
osztó eszközt 30-40000 Ft-ért 
(családonként 5000 Ft) vásárol
hatjuk meg a megfelelő szaküz
letekben. Az üzemeltetési költ
ség egy maximális Internet

használat esetén 11500 Ft/hó, 
amely tartalmazza a MatávNet 
előfizetést (4700 Ft/hó) a tele
fon has i alapdíját (2267 Ft/hó) 
és a telefonálás hívás és percdí
ját (4500 Ft/hó) minden nap 18 
órától reggel 7 óráig. Vagyis 
egy 6-8 fős közösség esetében 
1500-2000 Ft/hó közötti költ
ség jelentkezik családonként.

Egy ilyen közösségi Internet 
elérés, alapja lehet egy jövőben 
kialakítandó Intelligens Város 
Projektnek. A közösségenként 
szerveződő belső hálózatok a 
jövőben megfelelő erőforrások 
biztosításával egységes nagy- 
közösségi információs rend
szerré szervezhetők, melynek 
működtetése teljes mértékben 
megfelelne a kábeltelevíziós 
rendszer működtetésének. A 
rendszer megvalósításáig azon
ban az egyes közösségek kiala
kíthatják saját információköz
pontjukat, megteremthetik a 
közösségben a „digitális de
mokráciát”, vagyis minden lakó 
naprakészen követheti a közös
ség üzemeltetési költségeinek 
alakulását, közvetlen módon je
lezheti észrevételeit egy adott 
témában, kialakíthat olyan kö
zösségi tudásbázist, amelyben 
videó-filmek, digitális köny
vek, oktatási anyagok helyez
hetők el, és amelynek segítsé
gével a közösség saját fejlődése 
és életminősége jelentősen ja
vítható. Egy ilyen rendszer 30 
fős közösségben való kiépítése 
kb. 100 ezer Ft-ra tehető. Ha a 
kormány vagy az önkormány
zat komolyan gondolja a közös
ségi értekek megóvását, a de
mokrácia lehetőségeinek kiszé
lesítését, akkor ilyen és ehhez 
hasonló rendszerek kiépítését 
támogatná. Ennek segítségével 
átléphetnénk a jelenlegi képvi
seleti demokráciából a közvet
len demokráciába, ahol az ál
lampolgárok, illetve a közössé
gek tagjai az egyes döntések 
meghozatalát személyes akara
tuk kinyilvánításával képesek 
befolyásolni. Számomra ez len
ne az igazi információs társada
lom.

Továbbra is várva a témával 
kapcsolatos észrevételeiket.

falcon@ax.hu - 362-131 
Sólyom Jöran

á z r a é v m t m ü K i s  a  lak osság  s /ahxA iatáman:
• TOROM  TAXI 8 3 6 1 * 7 0 0  -------- --



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

7^361-111

TÉLI VASÁR TAVALYI ÁRAKON! 
Továbbra is akciós padlőszőnycg vasár!

vásár
2-3-4 m -es pvc pad ló  99C pl/nin

M eglepetés  
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő

Sz ínházkedve lők  figyelem! 
Autóbusz indul Budapestre, 
a József Attila Színházba 

"A három testőr” című zenés vígjátékra 
2001. március 23.-án (péntek) 16.30 órakor 

az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 
Részvételi díj: 2.400,- Ft/fő 

Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál. 
SS363-623; 06-30-994-0336

A Képcsarnok Vállalattól vásárolt festményeket 
korrekt áron készpénzért megvásárolnám.

Az alkotó választás jogát szeretném megtartani. 
Értesítést a 20/333 97 63-as telefonszámra várok.

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már küzel 
tízezren olvashatják.

Lem FOTÓ - PAPÍR- JÁTÉK

O R O S Z L Á N Y ,  R Á K Ó C Z I  F. U. 78 ,  0 3 6 3 - 2 4 8

ISKOLASZEREK, FÜZETEK, ÍRÓSZEREK, 

ÉS SOK MINDEM MÁS, AMI A SULIBAN 

KELL NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

jjótállásos, újszerű állapotban 
lévő kézífékes, összecsukható 

tolókocsi eladó. S366-257 
j|ladó Wartburg személygépko

csi 2002. szeptemberig érvé
nyes műszakival, új gumikkal, 
felújított motorral. S364-3I7 
18 óra után
^alakaros központjában 2 és 4 

személyes összkomfortos 
üdülőlakrészek április 1-jétől ki
adók. E362-289 
|lad ó  1 szobás összkomfortos, 

telefonos, vízórás lakás azon
nali költözéssel. Ugyanitt eladó 
2 db új TV fotel, 1 db kana- 
pé-ágy, ldb 3 részes szekrény
sor, 1 db Orion színes TV. 
®365-858
Hosszútávra kiadó 1 szoba (bú

torozatlan) középkorú hölgy 
részére. S365-368 

* * *

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Színes filmkidolgozás 

1 nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselete 
Oroszlányban is a 

Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyezteíás:
364-566 
30/9720-612

Tudatjuk, hogy Molnár Ferenc, 
a XlX-es, XX-as akna volt villanyszerelője 

69 éves korában elhunyt.
Temetése az oroszlányi temetőben 

február 23-án volt.

CITIBANKO

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az óvodai beíratás 

egységesen A Brunszvik Teréz Óvodában lesz 
2001. március 26-ától 30-áig naponta 8.00-16.00 óráig. 

Beírathatok azok a gyerekek, akik 
1995. június l.és 1998. december 3 1. között születtek.

A beíratáshoz szükséges a gyermek személyi lapja vagy 
születési anyakönyvi kivonata.

Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete 

pályázatot hirdet sportcélok megvalósítását szolgáló 
önkormányzati támogatás elnyerésére

A sportcélok megvalósítsa érdekében pályázhat minden, tevékenységét 
Oroszlányban kifejtő sportszervezet, sportegyesület.

A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 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, utalást és 

adatokat arra, hogy a pályázó szervezett utánpótlás nevelést végez-e,
• részletes költségvetést a pályázott összeg tervezett felhasználásáról,
• az elbírálás alapja Oroszlány Város Önkormányzatának Sportkoncepciója.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2001. április 24-ei képviselő-testületi ülés

A pályázatot a polgármesteri hivatal címere:
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. Ff.: 9 kell eljuttatni 

„Sportcélú pályázat” megjelöléssel.

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

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az általános iskolai beíratás a 

város valamennyi iskolájában 
2000. április 26-án és 27-én 

8.00-12.00 és 14.00-17.00 óráig lesz.
A beíratáshoz szükséges:
• szakvélemény a gyermek fejlettségéről
• a gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi kivonata
• biztosítási díj
A szülő bármely iskolába beírathatja gyermekét, de az iskola 
igazgatója dönt a felvételről.

Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI LELHÍVÁS

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete 
pályázatot hirdet közérdekű társadalmi célok megvalósítását 

szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére

A közérdekű célok megvalósítása érdekében pályázhat minden, tevékenységét 
Oroszlányban kifejtő társadalmi szervezet, alapítvány.

A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 3.000.000,- 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 pályázat benyújtásának határideje: 2001. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2001. április 24-ei képviselő-testületi ülés 

A pályázatot a polgármesteri hivatal címére:
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. Pf.: 9 kell eljuttatni 

„Társadalmi célú pályázat” megjelöléssel.

Figyelem! A pályázat elbírálásánál kizáró ok, ha a pályázó és a nyertes szervezet 
előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem telt eleget.
A pályázat benyújtására szolgáló adatlap és kitöltési tájékoztató a polgármesteri 
hivatal ügyfélirányító irodáján átvehető!

i A pályázat benyújtására szolgáló adatlap és kitöltési tájékoztató a polgármesteri 
| hivatal iigyfélirányító irodáján átvehető!

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. ®366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea S06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) j j  |
E-ntail: okiwi.matavnel.ini Internet, http://www.oroszlanyi-kronikas.hu | ,

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 22S0,-Ft+Áfa/száin; legalább négy szám esetén: 2000,-Kt+Ála/szám.
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Rendkívüli Közgyűlés 
a Vértesi Erőmű Rt.-nél

Rendkívüli Közgyűlést tartottak a Vértesi Erőmű Rt.-nél már
cius 9-én. Az ülésen három téma szerepelt.
Az első napirendi pont a bérek
kel foglalkozott. A 2000. évben 
eredetileg 8,25%-os átlagke- 
resetszint-növekedést tervezett 
a tulajdonosi kör, később ezt két 
lépcsőben, először 11%-ra, 
majd 12%-ra emelte fel. Ehhez 
a Közgyűlés utólagos jóváha
gyása szükséges.

A Közgyűlés hatásköre az 
oroszlányi retrofittal kapcsola
tos beruházási tervek jóváha
gyása is, mely ez esetben meg

határozott, 1 milliárd forintos 
fejlesztési költségek tulajdonosi 
jóváhagyását jelenti a 2001. évi 
kritikus úton lévő munkákról.

A harmadik közgyűlési napi
rend a megyeszékhely hosszú 
távú hőellátásával kapcsolatos 
kiegészítő ármegállapodással, 
valamint a Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával 
kötendő Együttműködési Meg
állapodás jóváhagyásával fog
lalkozott.

Oroszlány 1956-ban
A Maiki Népfőiskolái pi ársasag által szervezett hely lorleneti elö- 
actassof ozat következő részében Kt* Vendel lorténesz-rau/eoló- 
gus és < íermitska l'ái történész beszél majd arról, hogy ..Vb 
történt IfSö-ban es a megtorlás időszakában Oioszlanyon'’"

A program helyszíne a Művelődési Központ, ideje 
máieius 12 heti! ló éra

Oroszlány szocialista szemmel
Oroszlány Város 1994-1998. közötti polgármestere, a Műszaki 
Középiskola jelenlegi igazgatóhelyettese, az MSZP helyi elnöke 
volt a vendége a Liget Kávéháznak március 1-jén este.
A Művelődési Központ és Könyvtár által indított beszélgetésso
rozat részeként „Oroszlány szocialista szemmel” címmel tar
tott tájékoztatót Székely Antal, majd a települést érintő 
kérdésekről alakult ki másfél órás kérdés-felelet.
Székely Antal bevezetőjében 
erdélyi kötődéséről, származá
sáról, az erdélyi kultúra és iro
dalom iránti szeretetéről be
szélt.

Az ex-polgármester, magyar
történelem szakos tanár jelenleg 
is képzi magát, a Pázmány Péter 
Katolikus egyetem bölcsészka
rán tanul.

A beszélgetést vezető Sulyok 
Kálmán kérdésére elmondta: 
1994-ben az MDF és a KDNP 
támogatásával, az MSZP színei
ben indult polgármesterjelölt
ként a választáson, de csak a 
következő, 1998-as választások 
után lépett be a pártba. ^

Úgy gondolja, pártprogram
juk a négyéves ciklus végére 
90%-ban teljesült.

- Megvalósult a gázberuhá
zás, a gimnázium felújítása,

megújult a vasúti felüljáró, és 
még sorolhatnám -  mondta.

Amit sajnál, hogy nem sike
rült előrelépni az idegenforga
lom fejlesztése területén.

Az elmúlt két év történéseiről 
szólva sajnálatosnak tartja, 
hogy - bár Magyarországon még 
jó néhány évtizedig nagyon fon
tos lesz az általános és a közép
iskolai oktatás a városi költ
ségvetés ezt nem tükrözi.

így nem értett egyet a Gárdo
nyi Géza Általános Iskola 2 év
vel ezelőtti bezárásával sem. E 
témáról hosszas vita alakult ki a 
kávéházban, majd szó esett a 
helyi médiák tevékenységéről, a 
Műszaki Középiskolában indí
tott felsőfokú, akkreditált infor
matikai képzésről és a Vértesi 
Erőmű Rt. működéséről is.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megy ében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
jPITFK AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidői (lejárat napját).

. . .  mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

. . .  mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

. . .  mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

. . .  mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

. . .  mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

. . .  mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Siinor J. u. 89., a buszpályaudvarnál

TATA, Ady E. u. 4. SZÓMBA I ON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-lcl szemben 
Tclcfon:34/5l 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Civileké a Ház
Az Oroszlányban működő egyesületek, alapítványok ötödik alkalommal szer
vezik meg a Civileké a Ház elnevezésű programot, amely már egy hétig - már
cius 15-étől március 22-éig - tart.

A rendezvényhez kapcsolódó kiállí
táson 21 szervezet mutatkozik be. Ta
vaszköszöntő Gálaműsorában (szom
baton) 10 helyi művészeti egyesü
let ad ízelítőt felkészültségé
ből, tudásából.
A rendezvényt Rajnai 
Gábor alpolgármester 
nyitja meg a városi 
március I 5-et ünnepsé
get követően. Pénteken 
a Regionális Ifjúsági 
Tanács elnöke, Modrián 
Vilmos tájékoztatja a civil 
szervezetek képviselőit a pá
lyázati lehetőségekről, szintén ezen a 
napon tartja csillagászati számítógépes 
és videó programjainak bemutatóját a 
Halley Csillagászati Egyesület.

Szombaton a már említett gálaműsor 
előtt kiállítás is nyílik a Heuréka Köny
vesboltban Zsombolyai Mária, Sza- 

layné Turay Borbála és a jászberényi 
tűzzománcosok alkotásaiból.

A következő hétre átlépve - 
kedden - a Városi Vörös- 
kereszt lesz házigazdája a 
drogfogyasztás megelő
zését célzó programnak, 
ennek keretében előadást 

tartanak, vérnyomást 
mérnek, kiadványokat áru

sítanak és videó filmet is vetí
tenek.

A Civileké a Ház záró programjának 
szervezője - a Méhes Négyes Futóver
seny címmel az ORTR1 Császári Cse
mege Zöldsportosulás.



Orosziám Város önkormányzatának 
döntése érteimében

2001. március 15-cn (csütörtök)
10 órakor kerül sor 

m Oroszlány, Alkotmány utcai '48-as Liget ben 
lévé Kossuth-szobornál az 1848-as forradalom  

és szabadságharc évfordulójának 
megünneplésére az alábbi program szerint:

• 930 Zenés felvonulás
-  lányász Koncért Fesztivál és Fúvószenekar, 
valamint a mazsorettek -  lovas kísérettel a 
Bányász klubtól a Kossuth-szoborig.

• 10"" ünnepi beszédet mond dr. Sunvovszki Károly 
polgármester

• Műsor a Lengyel József Gimnázium es Szakkö
zépiskola tanulóinak előadásában

• Koszorúzás
•Ír ünnepségei kővetően I Izórakor a városi 

Művelődési Központ és Könyvtárban kend sor 
„A peredi csata " című kiállítás megnyitófára. 

melynek anyagai a vágsellvei levéltár 
bocsátfü rendelkezésünkre

Bronz vájártanuló, gipsz bányász, vörösréz rianás

Művészi kiállítás az MKK-ban

Gyermeklétszámok alakulása 
és a finanszírozásának kérdései 

az oroszlányi 
oktatási intézményekben

Az elmúlt években rendszere
sen foglalkozott az oroszlányi 
képviselő-testület az óvodás és 
iskoláskorú gyermekek jelenle
gi és válható számának alakulá
sával. Aktualitását most az 
teremtette meg, hogy a testület 
nemrég tárgyalta a város intéz
ményhálózatának működtetési 
és fejlesztési tervét.
Az ellátandók számát alapvető
en a megszülető gyermekek 
száma határozza meg. Ezen a 
területen 1998-ban volt a mély
pont, amikor csak 144 születést 
regisztráltak. A következő év
ben már ismét növekedett a lét
szám, amely 2000-ben megha
ladta a 200 főt.
A három éves kort betöltő gyer
mekek nagy százaléka óvodát 
vesz igénybe. Az óvodába járók 
száma 1996-ban érte el a leg
magasabb számot (914), majd 
fokozatosan csökkenő tenden
cia érvényesült. Az előző tanév
hez viszonyítva is érzékelhető 
csökkenés, mivel 823-ról 785- 
re süllyedt jelenleg a felvettek 
száma, és sajnos a következő 
években is ez a tendencia érvé
nyesül.
Az általános iskolai létszámok 
mutatják a legnagyobb változá
sokat. Az 1992/1993-as tanév
től vizsgálva a következő két 
tanévben mintegy 100-100 fő
vel csökken a gyermekek lét
száma, majd 2100 fő felett kezd 
stabilizálódni a következő né
hány tanévben. Sajnálatos, 
hogy a csökkenő tendencia nem 
állt meg, a 2000/2001-es tanév
ben már csak 2082 fő volt a vá
ros általános iskolásainak 
száma. Az általános iskolák 
működését - a jelenlegi ismere
teink szerint - továbbra is a 
gyermeklétszám csökkenése 
jellemzi a prognózisok szerint. 
Ennek ellenére nem tervezzük a 
tanulócsoportok számának 
csökkentését, igy a pedagógu
sok foglalkoztatása biztosított

nak látszik.
A városi intézményeink so
rában a következő lépcsőfokot 
a középiskolák jelentik. A Len
gyel J. Gimnázium nappali ta
gozatán tanulók száma az előző 
években fokozatosan növeke
dett, és 1998/1999-es tanévben 
érte el az eddigi legmagasabb 
létszámot - 446 főt. A csökke
nés nem nagy ütemben, de itt is 
tapasztalható, az idei tanévben 
416 tanulót regisztráltak a sta
tisztikában.
Az Eötvös L. Műszaki Középis
kola tanulóinak száma maga
sabb volt az előző években, igy 
csökkenése is jelentősebb, amit 
érzékeltet, hogy az 1997/1998- 
as tanévi 514-ről ajelenlegi tan
évben 401 főre csökkent a tanu
lóik száma - a levelező tagoza
ton tanulók nélkül.
A létszámok csökkenése több 
féle szakmai-működtetési prob
lémát vet fel. Az egyik legsú
lyosabb az önkormányzat szá
mára, hogy a finanszírozás lét
számok alapján történik, s ezek 
csökkenése automatikusan kor
látozza a város pénzügyi forrá
sait. Ez a helyzet arra készteti a 
testületet, hogy folyamatosan 
elemezze a működtetés tapasz
talatait, keresse a gazdaságo
sabb megoldások lehetőségét. 
Ma még nem látszik minden 
részterület alakulása egyértel
műen. Lehetnek olyan változá
sok, amelyek pozitívan be
folyásolják a születések számá
nak alakulását, a létszámok ala
kulására hatással van a be
költözők számának növekedése 
vagy csökkenése. Más megkö
zelítésben erősödhet a város és 
a városkörnyék településeinek 
együttműködése az iskoláztatá
si feladatok ellátásában.
Ezek még többnyire nyitott kér
dések, de foglalkozni vele min
den felelőséggel, e tárgykörben 
feladattal bíró szervezetnek kö
telessége.

Idén 5. alkalommal találkozhat
tak a képzőművészet kedvelői a 
Művelődési Központban. Ked
den délután nyílt Brém Ferenc 
emlékkiállítása, ahol Hubay 
Győző, SZOT-díjas koreográ
fus méltatta a szobrászművész 
érdemeit.

Brém Ferenc alkotásairól az 
emberség, a szeretet, a tisztes
ség sugárzik. Számos szobor
alakjában formázta meg az 
anyát, a gyermeket, a családot, s 
szívesen alkotott a bányászat-

Március 13-án 11 órakor adja át 
dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester a Művelődési Központ 
és Könyvtár színháztermében a 
millenniumi olvasókönyvet a

hoz kapcsolódva is. A művész 
ugyanis tudta, mit jelent leszáll- 
ni a kasba, tudta, mit jelent a 
föld alatt dolgozni. Igen kifeje
ző a „Vájártanuló” és a „Leszál
lás előtt” c. bronz alkotás.

Brém Ferenc kedvelte a ter
mészetet is. Vörösrézből alko
tott faliképem záporesőt, 
rianást és balatoni vitorlásokat 
ábrázolt.

Mindez, az oroszlányi kiállí
tás keretén belül március 14-éig 
tekinthető meg.

város első osztályos tanulóinak. 
Az eseményt az Arany János 
Általános Iskola tanulói színe
sítik műsorukkal.

Február 21-én megtartotta ülését az Oroszlány Kistérségi Tár
sulás, ahol elfogadták a jövő évi költségvetésüket a benne részt
vevő települések.
A közel tízmillió forint nagy részét a községek rendezési tervé
nek elkészítésére, valamint a társulás működését javító fejlesz
tésekre fordítják.

Millenniumi Olvasókönyv 
elsősöknek



Iuffrriiiádós társadalom 
X. - városi megoldás

Közös nőnapi 
ünnepség a Vért-nél
- „A léi szépsége a nőtől fakad,
Nélküle a terhet el nem viselnénk 
Es kedvesség a nőtől fakad,
Nélküle árnyat, haragot lehelnénk. ”

F. gondolattal köszöntötte a Vértesi Erőmű 
Rt. hölgy dolgozóit Takács Károly vezér
igazgató a társaság Nőnapi ünnepségén.

A rendezvényre idén rendhagyó formá
ban került sor. Március 7-én az oroszlányi 
Művelődési Központba, március 8-án a ta
tabányai Jászai Mari Színházba várták a 
hölgyeket

Az ünnepen fellépett a dél-amerikai zenét 
játszó, székesfehérvári Los Andinos együt
tes, melynek tagjai fergeteges hangulatot 
varázsoltak a színházterembe. A másfél 
órás koncertet állófogadás és ajándékátadás 
követte.

Hölgyvilág alakult
Március 8-án, a Városi Nőnapon a Művelő
dési Központ és Könyvtár Nenrcsák Károly 
és Ivancsics Ilona műsorával köszöntötte az 
ünnepeiteket.
A műsort követően tartották a Hölgyvilág 
Klub alakuló beszélgetését, ahol a vendég 
V. Kulcsár Ildikó, a Hölgyvilág főszerkesz
tője volt.

Templomi hangverseny
Hangversenyt ad az AUER VONÓS
NÉGYES a római katolikus templomban 
március 22-én 18 órától.
A műsorban Bartók-, Haydn- és Men- 
delssohn-művek szerepelnek.

Az előző cikkben ismertetett „csoportos 
megoldás” tökéletes módszer a maximum 
30-50 fős közösségek számára. Az ennél 
nagyobb közösségek például városrészek, 
kerületek vagy egy egész város összeköté
sére azonban már komplex megoldásra van 
szükség, amelynek kialakítása csak városi 
szintű összefogással lehetséges. Az európai 
és magyarországi „Intelligens Város Pro- 
jekt”-ek vizsgálatakor megállapítható, 
hogy a megvalósítás nélkülözhetetlen ele
me a települési önkormányzat illetve annak 
végrehajtó hivatala. A polgármester és a 
testület tagjai azok, akik biztosítani képesek 
a „szellemi” és „anyagi” támogatást a fej
lesztések megvalósításához. A hivatal pe
dig alapvetően a szükséges engedélyek 
beszerzésében illetv e kiadásában érintett. A 
projekt aktív tagjainak sorában kell, hogy 
legyenek a térségben működő tőkeerős vál
lalkozások. Nagyban segídieti a projekt si
keres kivitelezését, ha a településen mű
ködik valamilyen telekommunikációs-, In
ternet- vagy kábeltelevíziós szolgáltatást 
nyújtó vállalkozás. Ezen társaságok infor
mációátviteli tapasztalatai, meglévő erőfor
rásai jelentősen csökkenthetik a projekt 
költségeit, illetve megvalósítási kockázatát. 
A ténylegesen véglehajtandó feladatok ki
vitelezésében oroszlánrészt kell, hogy vál
laljanak a településen működő civil 
szervezetek, szakmai csoportok illetve 
megfelelő szakmai felkészültséggel rendel
kező magánszemélyek.

A testület, a hivatal és a településen mű
ködő egyéb profit és non-profit szervezetek 
pályázati előnyüknél fogva együttesen, 
vagy külön-külön is megjelenhetnek olyan

központi erőforrások címzettjeiként, ame
lyek segítségével a projekt pénzügyi forrása 
jelentős mértékben biztosítható lenne. Az 
Európai Unióhoz történő csatlakozási fo
lyamatban illetve a csatlakozást követően is 
jelentős számú olyan pályázat került vagy 
kerül majd folyamatosan kiírásra, amely
nek célja hasonló projektek megvalósítása 
vagy a projektben megfogalmazható rész
célok elérése. Ezen fonásokhoz való hoz
záférés csak tudatos, közösségi 
összefogással lehetséges.

Ehhez azonban el kell készíteni egy váro
si szintű fejlesztési tervet, amelyben teljes 
részletességgel ismertetni kell az egész pro
jektet. Az elkészült informatikai fejlesztési 
koncepciót aztán a lehető legszélesebb kői
ben ismertetni kell a városon belül ugyan 
úgy, mint a városon kívül és meg kell találni 
a szóba jöhető „mecénásokat”. Ebben jelent 
nagyon nagy segítséget a képviselőtestület 
elkötelezettsége a téma iránt. A megfelelő 
megyei, térségi és országos fórumokon 
megjelentetve a projektet egyre nagyobb le
het annak a körnek a sugara, ahonnan a 
megvalósításhoz szükséges erőforrások 
rendelkezésre állhatnak majd.

A településen működő vállalkozások és 
szervezetek megfelelő szintű elkötelezett
sége biztosíthatja azt, hogy az információs 
rendszer kiépítésével párhuzamosan elké
szülnek azok a szolgáltatások is, amelyek 
az egész rendszer használhatóságát garan
tálni fogják. Ilyen feladatok lehetnek: - a 
közösségi tudás anyagainak digitalizálása, - 
az ügyintézési rendszer „onlájnosítása”, - a 
kereskedelmi és banki szolgáltatások 
„hómosítása”, - audió- és videó informáci
ós bankok kialakítása, - távoktatási és táv
munka végzési szolgáltatások kidolgozása. 
Úgy érzem, hogy a leírtakból is érzékelhe
tő, hogy az információs társadalomban nem 
elveszni, hanem „megkerülni” lehet. Mind
azok számára óriási helyek vannak ebben a 
társadalomban, akik a közösség érdekeit 
tartják fontosnak és ezért hajlandók áldozni 
munkaerejükből, tudásukból illetve szakér
telmükből. Hiszem, hogy Oroszlány város
ban egyre több olyan magánszemély és 
szervezet van, aki/amely érzi már, hogy 
mekkora lehetőségek vannak egy ilyen pro
jekt kivitelezésében és hatékony üzemelte
tésében.

Továbbra is várva a témával kapcsolatos 
észrevételeiket.

falcon@ax.hu 362-131 
Sólyom Jöran

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete 

pályázatot hirdet közérdekű társadalmi célok megvalósítását 
szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére

A közérdekű célok megvalósítása érdekében pályázhat minden, 
tevékenységet Oroszlányban kifejtő társadalmi szervezet, alapítvány 
A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 3.000.000,- Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó szervezet ncv ét, székhelyét, képviselőjének nevét és címét.
• a szervezel tevékenységéről szóló rövid tájékoztatót,
• a megvalósítandó célok megjelölését, amelyhez a támogatást kérik,
■ részletes költségvetést a pályázott összeg tervezett felhasználásáról

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2001. április 24-ei képviselő-testületi ülés.

A pályázatot a polgármesteri hivatal címére:2S40 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. Pl'.: 9 kell eljuttatni 
„Társadalmi célú pályázat” megjelöléssel.

Figyelem! A pályázat elbírálásánál kizáró ok. ha a pályázó és a nyertes szervezet előírt elszámolási kötelezett
ségének határidőben nem tett eleget.
A pályázat benyújtására szolgáló adatlap és kitöltést tájékoztató a polgármesteri hitvitái ügyfél irányító irodá
ján átvehető!

m  ( <i i v i /.ií i s  a i.u o s s m > síolgaiatababb
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Petőfi Sándor út 29.
V á ro sk a p u  u tá n  

@361-111

TÉLI VÁSÁR - TAVALYI ÁRAKON! 
Továbbra is akciós padlószőnyeg vásár!

PVC vásár
2-3-4 m -es pvc p a d ié  99® Ft/m 2

Meglepetés
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő

LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik 

meg!
A hirdetéseket a 

MONTÁZS PRESS 
Kft. Nyomdájában 

lehet leadni minden hét 
szerdájáig és szomba

ton mái közel 
tízezrei olvashatják.

FOTÓ-PAPÍR-JÁTÉK fi

o r o s z l á n y , Rá k ó c z i  f . u . 7 s , 8 3 6 3 -2 4 S

' r f &

ITT A TAVASZ! 
húsvétra játékok, 

ajándékok 
nagy választékban 

nálunk már 
kaphatók!

Színes filmkidolgozás 
I nap alatt + ajándékfilm.

NYÍL T NA PÚK és SZÜLŐI TÁJÉKOZTA TOK 
Oroszlány város általános iskoláiban 

A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÜLEINEK

• Arany János Általános Iskola
FürstS u. 29. @360-931
Március 12. (hétfő) 7M)- \ l10 óra között nyílt nap
az alsó tagozatban
15 órától tájékoztató szülői értekezlet

• József Attila Általános Iskola
Táncsics M u. 42. @360-172
Március 20. (kedd) 1610 órától tájékoztató szülői
értekezlet
Március 22 (csütörtök) 750-l l3tl óra között nyílt 
nap az alsó tagozatban 

Az iskola vezetése kéri a szülőket, hogy- szíveskedje
nek jelezni 2001. március 21 -én 91'l) óráig óralátogatási 
szándékukat az intézmény gondnokságán vagy a meg
látogatni kívánt pedagógusnál.
• Ságvári Endre Általános Iskola 

Ságvári köz 1-3. @361-155
Március 28 (szerda) I6311 órától tájékoztató szülői 
értekezlet

• Költözködés miatt sür
gősen eladó jó állapotban 
lévő 2 személyes ágyne
műtartós ágy 2 fotellel. Ár: 
25E Ft. 0)367-155
• Eladó 2 szobás teher
mentes komfortos lakás 
(Ozirisz fűtéses, redőnyös, 
vízórás). Megtekinthető 
egész nap. Irányár: 2,8M 
Ft. 0)367-155
• Borbálán 3 szobás csalá
di ház eladó! 1 szobás la
kást, TÜZEP-soron garázst 
beszámítok. Ugyanitt áthi- 
dalós szekrénysor eladó.
® 3 62-3 60
• Bánki Donát úton 2 szo
bás összkomfortos, erké- 
lyes lakás és nrajki nyaraló 
200 nöl kerttel eladó. 
0)364-693,
06/20/9936-63 1

* * *

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban is a 

Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés:
364-566 CITIBANK©

Színházkedvelők figyelem!
Autóbusz indul Budapestre, 

a József Attila Színházba 
“A három testőr” című zenés 

vígjátékra
2001. március 23.-án (péntek) 16.30 órakor 

az oroszlányi polgármesteri hivatal 
parkolójából.

Részvételi díj: 2.400,- Ft/fő

Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál. 
@363-623; 06-30-994-0336 
Mindenkit szeretettel várunk!

Á L T A L Á N O S  IS K O L A I B E IR A T A S
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az általános iskolai beíratás a 

város valamennyi iskolájában 
2000. április 26-án és 27-én 

8.00-12.00 és 14.00-17.00 óráig lesz.
A beíratáshoz szükséges:
• szakvélemény a gyermek fejlettségéről
• a gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi kivonata
• biztosítási díj
A szülő bármely iskolába beírathatja gyermekét, de az iskola 
igazgatója dönt a felvételről.

Polgármesteri Hivatal

O V O D A I B E IR A T A S
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az óvodai beíratás 

egységesen a Bmnszvik Teréz Óvodában lesz 
2001. március 26-ától 30-áig naponta 8.00-16.00 óráig.

Beírathatok azok a gyerekek, akik 
1995. június 1. és 1998. december 31. között születtek.

A beíratáshoz szükséges a gyermek személyi lapja vagy 
születési anyakönyvi kivonata.

Polgármesteri Hl vatal

P Á L Y Á Z A T I F E L H ÍV Á S
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet sportcélok megvalósítását szolgáló 
önkormányzati támogatás elnyerésére

A sportcélok megvalósítása érdekében pályázhat minden, tevékenységét 
Oroszlányban kifejtő sportszervezet, sportcgyesülct.

A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 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, utalási 

és adatokat arra, hogy a pályázó szervezett utánpótlás nevelést végez-e.
• részletes költségvetést a pályázott összeg tervezeti felhasználásáról,
• az elbírálás alapja Oroszlány Város Önkormányzatának Sportkoncepciója.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2001. április 24-ei 

képviselő-testületi ülés

A pályázatot a polgármesteri hivatal címére:
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. Pf.: 9 kell eljuttatni 

„Sportcélú pályázat” megjelöléssel.

Figyelem! A pályázat elbírálásánál kizáró ok. ha a pályázó és a nyertes szer
vezet előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem tett eleget.
A pályázat benyújtására szolgáló adatlap cs kitöltési tájékoztató a polgármes
teri hivatal ügvféliránvíló irodáján átvehető!

OROSZLÁNYI KRÚNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Pclruska Tibornc ügyvezető S.366-324 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea S06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány. Petőfi S. u. 20. 
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„ Az ország és a város építése ma is kötelességünk”

Nagy érdeklődés a március 15-ei ünnepségeken
- A mai napon mindenki, aki Magyar- 
országon él és mindenki, aki határon 
nmen és téli a nemzethez tartozik, egy
máshoz nagyon hasonló, sőt közös 
gondolatokat: idéz a ‘48-49-es forrada
lom és szabadságharc eseményeiről -  e 
gondolattal kezdte ünnepi beszédét dr. 
Stmyovszki Károly polgármester a 
‘48-as Ligetben rendezett koszorúzást 
ünnepségen.

- Március 15-e alkalmat jelent közös
ségünk együvé tartozásának demonst
rálására. S bár a mi sorsunk és 
sorsfordító kérdéseink nem kérnek tő
lünk ekkora áldozatvállalást, némi ha
sonlóság az akkori, illetve mai események 
között kétségtelenül van. A Kárpát-meden
ce népei ma is csak a maguk erejében es te
hetsegükben bízhatnak - vélte a polgár- 
mester, s hozzátette:

- A másik fontos tanulság, hogy.' egy kis 
ország és egy számában kis nemzet csak 
Összefogással tudja céljait megvalósítani
1848-ban letették annak a demokratikus ál
lamnak az alapjai!, amelyben, ma élünk. 
Ezen az alapon néhány évtizeddel később

felépültek a mai önkormányzati rendszer 
keretei. Akkor és most is minden sikerünket 
annak köszönhetjük, hogy együtt akartunk 
változtatni helyzetünkön. „Az ország és a 
város építése ma is kötelességünk. Fs ha 
együtt hisszük, akarjuk és tesszük, úgy mint 
‘48 hősei a nép szabadságát és a nemzet 
függetlenségét, sikerülni is fog!’'

A koszorúzási ünnepségen az alkalmi be
szédet követően a Lengyel József Gimnázi
um diákjai adlak cmlck-nüsorí.

Az ünnepi rendezvénysorozat folyta
tásaként a művelődési központba invi
tálták a résztvevőket, akiket /Jenes 
Lászlóm, a civil szervezetek koordiná
tora és Rajnai Gábor alpolgármester kö
szöntött a Civileké a Ház program 
alkalmából 

5. alkalommal nyílt meg a Civileké a 
Ház. A civil társadalom dinamikus fej
lődését is jelzi ez.

- Egymás tevékenységének megisme
résére, segítésére 1995-ber* alakult a Ci
vil Fórum mely rendszeres össze
jövetelivei és a Civileké a Ház rendez
vényével is azt a célt szolgálja, hogy a 

szervezetek minél nagyobb nyilvánosság 
előtt bemutatkozzanak - mondta az alpol
gármester, s örömmel szólt arról, hogy az 
idei, 5. alkalommal megnyitott Civileké a 
Ház már egy hetes progi aniot jelent a 21 ki
állítónak és az érdeklődőknek.

Szabolcs András, az MKK igazgatója kö
szöneté jeléül emléklapot adott át a kiállítá
son résztvevőknek, a. civil szervezeteket 
segítőknek, és a virágkiállítás megrendezni- 
nek.

Válasszon megfon.tokán! Lázár Mózes: „Befordultunk a célegyenesben
Amikor gyorsait készpénzre vast szüksége, ne kapkodjon, : 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal ésH 'apasztalatta! rendelkezőt, 

ii SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 
RÉSZVÉN VTÁRSASÁG

SíptlTtK AZONNAL. KÉSZPÉNZ!
.. mert megválaszthatja a futamidői (lejárat napját), 
.. mert u leghosszabb a tiltehtú idő 91/ najm  jegynél

Rendkívüli Közgyűlés a 
Vértesi Erőmű Rt.-nél

Rendkívüli Közgyűlést tartottak a Vértesi Erőmű Rí.-néi március 9-én.
Az ülésen három téma szerepeli.

Folytatás a 2. oldalon

.. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
... mert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat 
... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosít ja.
... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartást kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számi
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyaltra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZ IERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
OROSZ! \.\V , Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34756Ö-56TÍ (eks/er. mus/nki porcelán, jthrt______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb )



Lázár Mózes: „Befordultunk a célegyenesbe”
Rendkívüli Közgyűlés a Vértesi Erőmű Rt.-nél

Az első napirendi pont a Társaság bérgaz
dálkodásával függött össze - informált Hol
ló Vilmos, a Vért Igazgatóságának elnöke a 
Közgyűlést követő sajtótájékoztatón.
A tavalyi közgyűlés mereven behatárolta a 
Vértesi Erőmű Rt. bérfejlesztési lehetősé
geit, konkrétan meghatározta, hogy milyen 
mértékű reálkereset-növekedés lehetséges. 
Ám az infláció magasabb lett a tervezettnél, 
ezért a 2000. évben az eredeti 8,25%-os 
áüagkeresetszint-növekedést először 11 %- 
ra, majd 12%-ra emelte fel a tulajdonosi 
kör Ezt a március 9-ei Rendkívüli Közgyű
lés jóvá is hagyta.

- A másik napirendi pont Társaságunk 
egyik legfontosabb kérdése, a retroflt ügye 
volt. Azért terjesztettük elő, hogy bemutas
suk a döntéshozók, tulajdonosok számára, 
mennyi forrás lenne szükséges a retroflt 
2004. deccmbei 31-éig történő megvalósu
lásához. A tulajdonosok elfogadták, hogy 1 
milliárd Ft szükséges az idén ahhoz, hogy a 
kritikus úton lévő munkákat elvégezhes
sük. Az 1 milliárd Ft-ot saját fonásból, át
menetileg rövid lejáratú hitelből fogjuk 
finanszírozni - magyarázta az elnök

Határozat született arról is, hogy a május 
8-ai Éves Rendes Közgyűlésig - amíg a 
retrofúrói végleges döntés nem születik a 
Társaság úgy készítse elő ezt a projektet, 
hogy nagyobb mértékű fizetési kötelezett
séget ne vállaljon - tette hozzá Holló Vil
mos.

lukács Károly vezérigazgató a sajtótájé
koztatón külön kitért a retrofít-programrsial 
kapcsolatos kérdésre:

- Társaságunk már számtalan előkészítő 
lépést tett ebben az ügyben, s most érkezett 
el először oda, hogy konkrétan kimondásra 
került és határozati szöveggé vált: az Igaz
gatóságnak szükséges azokat a megvalósí
táshoz nélkülözhetetlen lépéseket elő
készíteni, amelyek a retrofít érdekében 
2001 -ben rendkívül fontosak. A következő 
két hónap a tendereztetés időszaka lesz. 
Ezen kívül számos olyan mérnöki előkészí
tést kell végezni, amelyekkel be tudjuk ha
tárolni a beruházás legfontosabb feladatait. 
Az idő rövid, augusztus 24-én már leáll az 
Oroszlányi Erőmű l!-es számú blokkja, te
hát igen pontos ütemterv szükséges. A 
Közgyűlés felhatalmazott bennünket arra, 
hogy a május 8-ai Eves Rendes Közgyűlé
sig előkészítsünk minden olyan retrofíttal 
kapcsolatos technikai feladatot, mely a 
megvalósítást szolgálja -  magyarázta a ve
zérigazgató, majd hozzátette:

- Elégedettek vagyunk azzal, hogy az elő
készítő lépésekre már felhatalmazást kap
tunk. A 200 i . évi munkáink meghatározója 
lesz, hogy ezeket a lépéseket eredményessé 
tegyük.

A harmadik közgyűlési napirend a me
gyeszékhely hosszú távú hőellátásával kap
csolatos kiegészítő álmegállapodással, 
valamint a 2 atabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kötendő Együttműkö
dési Megállapodás jóváhagyásával foglal
kozott.

- Ez a hőszolgáltatási szerződés azt jelen
ti, hogy Tatabánya Város hosszú távú 
hoeliátása gazdaságosan megoldottá vált, 
ami a Vért számára is előnyös, mert a Fűtő

erőműnek jövőt adott. 700-760 milliós be
ruházással gazdaságosan biztosítjuk 20 
évre Tatabánya hőellátását - tájékoztatott 
Holló Vilmos.

- A másik szerződés egy együttműködés 
kereteit rögzíti a tatabányai önkoimányzat- 
tal, amelyben azt a célt fogalmaztuk meg, 
hogy támogatjuk az elképzelést, miszerint a 
KOMTÁVHŐ Rt. és a Fűtőerőmű majd 
egy közös társaságban, még olcsóbban tud
ja a város számára szolgáltatni a hőt. Ezt az 
előterjesztést is elfogadta a Közgyűlés, ez
zel a mai nappal hatályba lépett a szerző
dés.

A hőszolgáltatási szerződés és az együtt
működési megállapodás fontosságát hang
súlyozta Lázár Mózes is, aki elmondta: nem 
volt könnyű idáig eljutni, mert a tatabányai 
közgyűlésen - érthető okokból -, az ott élők 
iránt érzett felelősségtői vezérelve nehéz 
volt az álláspontokat egv mederbe terelni.

Hozzátette: mint a Parlament energetikai 
albizottsága és a Megyei Közgyűlés elnöke, 
a legnagyobb munkáltató ügyét eddig is se
gítem próbálta a megfelelő csatornákon ke
resztül.

- Az elmúlt több mint két évben sok fóru
mon, megbeszélésen igyekeztünk a retrofít 
ügyét a megfelelő irányba terelni. Bizako
dással mondhatom, hogy ezt a döntést - ami 
az 1 milliárd Ft retrofít irányú munkálatai
ról szól -, a Icgfixebb pontnak érzem. „Azt 
gondolom, befordultunk a célegyenesbe, az 
egyirányú utcába, innentől kezdve mind- 
annyiunk közös felelőssége, hogy ezen vé
gig is menjünk.”

LA.

Helyseikéi) a magyar gasiéssságréí
szektor teljesíuné- csupán a vállalkozó
nye és részesedése a és családtagjai szá
vai iaikozások áltól |  mára biztosítanak

bői közel tíz száza- * ső munkaerőt ritkán

A magyar gazdaság duális 
szerkezete

Napjainkban a magyar gazdasá
got - ágazati, tulajdonosi és területi 
szempontból egyaránt - sajátos ket
tősség jellemzi. Egyfelől egy vi
szonylag szűk, erősen export
orientált, döntően külföldi tulajdo
nú, néhány “modernizációs sziget
re” koncentrálódó nagyvállalati kór 
állítja elő a GDP és az export na
gyobbik hányadát. Másfelől a Ma
gyarországon működő közel nyolc- 
százezer társas és egyéni vállalko
zás túlnyomó többségét alkotó, ja
varészt hazai tulajdonú mikro-, kis- 
és középvállalati szektor hozzájá- 
mlása a bruttó nemzeti termékhez 
és az exporthoz jóval elmarad a 
szektornak a foglalkoztatásban be
töltött súlyától. Jellemző adat, 
hogy Magyarországon ezer lakosra 
75 működő vállalkozás jut, és igy 
mintegy ötven százalékkal haladja 
meg az Európai Unió tagállamai
nak - ezer lakosra 48 vállalkozást 
mutató - átlagát. Ezzel szemben a 
hazai kis- és középvállalkozói

az Európai 1 inió or
szágaiban tapasztalt 
értékektől.

Az önfoglalkoztatás magas 
aránya

Magyarországon a gazdaság dua
litásának egyik kísérőjelensége, 
hogy a vállalkozói szektorban ma
gas az önfoglalkoztatás aránya. 
Pusztán az a tény, hogy szám sze
rint a hazai vállalkozói szektor 
58%-át az egyéni vállalkozók ad
ják, önmagában előrevetíti az ön
foglalkoztatás - amit gyakran 
hívnak kényszervállalkozásnak is - 
jelenségét. A kisvállalkozásoknak 
és különösen az egyéni vállalkozá
soknak igen jelentős hányada “csa
ládi üzemként” működik. Ezek

alkalmaznak. Amíg 
a magyar vállal
kozások kétharma

da alkalmazott nélkül működik, ad
dig az Európai Unió tagállamaiban 
arányuk csupán 52%. A részlete
sebb európai összehasonlítás pedig 
azt mutatja, hogy az önfoglalkozta
tás magas aránya mindenekelőtt az 
Európai Unió kevésbé fejlett medi
terrán országaitjellemzi. Az önfog
lalkoztatás árnyalt értékeléséhez 
természetesen nem hagyható fi
gyelmen kívül az a körülmény, 
hogy az élőmunkát terhelő, bár az 
utóbbi időszakban csökkenő, de 
még mindig magas elvonások, va
lamint a bonyolult adminisztratív- 
szabályok miatt a mikro-vállalko- 
zások számára szinte megoldhatat

lan problémát jelent az első foglal
koztatott alkalmazása. Azok a kís- 
és középméretű vállalkozások pe
dig, amelyek növelni szeretnék a 
foglalkozratottak számát, sok eset
ben nem tudnak versenyre kelni a 
multinacionális vállalatok béreivel, 
muukakórülményeivel, szociális 
juttatásaival. Működési területü
kön általában csak alacsony kép
zettségű munkaerő áll rendelkezés
re, és gyakorta nagy nehézségek 
árán tudják teljesítem a munkavál
lalók löszére törvényekben bizlosi- 
tott szociális jellegű előírásokat is. 
Ugyanakkor nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt sem, hogy 
ezek az önfoglalkoztató vállalkozá
sok a szocialista korszakból örökölt 
túlfoglalkoztatás - az úgynevezett 
“kapun belüli munkanélküliség” - 
viszonylag zökkenőmentes leveze
tésében, a felszabadult munka
erő-kapacitás jobb krhasználásában 
rendkívül fontos és pozitív szerepet 
játszottak.

Folytatás a 3. oldalon



Hírek - röviden
• A Bakfark Bálint Művészeti Iskola tanárai 
hangversenyt adnak március 20-án, kedden 18 
órától a Lengyel József Gimnázium dísztermé
ben. Jegyek 200, illetve 100 Ft-os árakon a mű
vészeti iskola titkárságán és a helyszínen vált
hatók.

• Hangversenyt ad az AUER VONÓSNÉ
GYES a római katolikus templomban március 
22-én, 18 órától A műsorban Bartók-, Haydn- 
és Mendelssohn-müvek szerepelnek.

• Március 21-én 15.30 órától lesz Oroszlány 
Város Képviselő-testülete Művelődési, oktatási 
és sport bizottságának ülése a Polgármesteri Hi
vatalban. Téma: a sportdicsőség tábla kialakítá
sára, elhelyezésére vonatkozó javaslat.

• Szintén március 21-én 16.00 órától tarba ülé
sét az oroszlányi Közművelődési Tanács a Mű
velődési Központ és Könyvtárban, irm a: az 
MKK 1996-2000. év közötti tevékenységéről 
szóló beszámoló véleményezése, amelyet a kép
viselő-testület márciusi ülésén tárgyal.

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Folytatás a 2. oldalról

Tőkehiány a kisvállalatukban
A nemzetközi nagyvállalatok magyarországi 

vállalatainak, illetve a külföldi tulajdonú kis- és 
közepes vállalkozásoknak a tőkeellátása - dön
tően a tulajdonosi kapcsolatok révén - biztosí
tott. Ezeknél a vállalatoknál a fejlődést és a 
teljesítmény növelését sem tőkehiány, sem 
egyéb finanszírozási probléma (hitel) nem aka
dályozza, ami természetesen kedvezően hat ter
vezett beruházásaik megvalósítására, korszerű 
technológiák alkalmazására, versenyképessé
gük javulására.

Ezzel szemben a hazai tulajdonú kis- és köze
pes vállalkozások jelentős hányada még mindig 
tőkehiánnyal küszködik, ann mind a hosszabb 
távú fejlesztések megvalósítását, mind a forgó
eszköz-finanszírozást megnehezíti, sőt nem rit
kán lehetetlenné teszi. Az alultőkésítetlséget, 
valamint az ehhez kapcsolódó likviditási gondo- 

I kát az sem enyhít! érdemben, hogy a hazai tulaj- 
| donú kis- és közepes vállalkozások egy része 
i viszonylag jelentős vagyonnal rendelkezik. Ez a 
| vagyon ugyanis javarészt a privatizáció során 
! szerzett ingatlanokban, vagy technológiailag el- 
i avuit termelő berendezésekben testesül meg,

ezért a külső tőkebevonás lehetősége számukra 
is erősei) korlátozott. Az önfoglalkoztatók, a 
családi alapon szerveződő mikro-vállalkozások 
tőkehelyzetét pedig egyértelműen behatárolják 
a szintén korlátozott egyéni, családi vagyoni vi
szonyok.

Alacsony beszállítói arány
Ugyancsak a gazdaság dualitását jelzi az erő

sen exportorientált, döntően külföldi tulajdonú 
nagyvállalati kör, valamint a belső piacra terme
lő, alapvetően hazai tulajdonú kis- és középvál
lalati szektor viszonylag erős elkülönülése. 
Magyarországon a multinacionális nagyválla
latok által létesített beruházások sok esetben 
még ‘'szigetszerűen” működnek, nem kötődnek 
szorosan sem közvetlen földrajzi környezetük
höz, sem a közveden földrajzi környezet hazai 
vállalataihoz. Ennek oka kettős. Egyfelől a bete
lepült multinacionális nagyvállalatok magyaror
szági telephelyeikre többnyire “magukkal 
hozták” a már jó! bevált külföldi beszállítói há
lózatukat. Másfelől a hazai kis- és középvállal
kozások sem mindig felellek meg a beszál
lítókkal szemben támasztott magas szintű tech
nikai, minőségi és gazdálkodási elvárásoknak. 
Ennek következtében a magyar beszállítói arány 
a vámszabad-térül éti vállalkozások bruttó ter
melésére vetítve 8%, a vámterületi vállalatoknál 
pedig 45-55% körül mozog.

Forrás: www.gm hu
(a Gazdasági Minisztérium honlapja)

• ALFA ŰRBÁZIS - 2001. Kinek a fejére esik 
a MÍR? Landolás egy kisbolygón. Van-e élet a 
Marson? E témakörökben tart előadást dr Hor
váth András csillagasz-ürkuíaló, a budapesti 
Planetárium igazgatója az oroszlányi Halley 
Csillagászati Egyesület felkérésére A program 
illeszkedik a „Civileké a Ház” rendezvénysoro
zathoz. Az előadás ideje, március 2! ., szerda 
17.00 ói a, az előadás helye: MKK kamaraterem.

* Mi lesz a XX-as Aknaüzem telephelyén7 A 
XX-as Aknaiizem egykori főmérnöke, Gál Do
monkos és Oroszlány Város polgármestere, dr. 
Sunyovszki Kárólv tart előadást a. Bányász 
Klubban március 20-án, kedden ! 5..'új-tó!. A Tá
jékoztatónak két témája lesz azaknaüzem bezá
rási tapasztalata és a telephely hasznosításának 
terve.

FELHÍVÁS
HEI.A TÖRTÉNETI VETÉLKEDŐN VALÓ RÉSÉVÉ FELRE

Oroszlány várns 3Ö0, évfordulója tisttdeterc 3 MtíveMdm Központ és Könyvtár megtűr 
deli heKiör;»;;«:f.i vetélkedőjét 

V árják egyesületek, alapítványok, diákok csaladok jelentkezését, 
a fős csapatok jele irt kezesére számítanak, attól gyerekek, szolok, nagyszülők, egyéb csa

ládtagok együtt adnak számot a településhez kapcsolódó ismereteikről és ügyességükről.
Témakörök: településtörténet, irodalom, iskolatörténet, köztéri alkotások, sporttörté

net. ügyességi feladatok, hagyományok (bányász, szlovák), kertészeti ismeretek, vörös ke
resztes ismeretek (gyakorlati feladatok), zenei felismerés,

A csapatok számától függően az elődöntőket áprilisban bonyolítják, a döntőre május 
5-én. szóm haton Í0 órakor kérni sor.

A lelkész ülést seg-ii Végvámé Babirafc Hona: „Oroszlány - egy magyarországi falu le- 
geiidájg és igaz itaénete''’ című könyve, a 2íH)í«cs Oroszlányi Kalendárium, az MKK 
Itelytöríéufd eiúatfesor.ozúía. amely.nék felvett anyaga a könyvtárban megtekinthető, és 
a szlovák Tájház meglátogatása.

■íeientfoyéy 2091, április 7-cíg Román GézJFné kulturális menedzsernél a <3ü0652-es te
lefonon. vagy személyesen az MKK-ban.

* Március 22-én 14.00 órakor (a Civileké a Ház 
záró programja) „Méhes négyes futóverseny” 
kerül megrendezésre az ORTRI Császári Cse
mege Zöldsportosuiás szervezésében. 4 km, 
start és cél az MKK mögötti fér.
Információt nyújtanak a 06/20/9342-370-es ű:- 
icfonszánion.

• “ Hallgassuk együtt: Komolyzenei klub ala
kul. A Művelődési Központ és Könyvtárban 
március 23-án, pénteken 17.00 órakor indul a 
Komolyzenei Klub, ahová minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

e JUDO - 2001. február végén Cegléden ren
dezték meg a diák korosztály részére a Magyar 
Köztársaság Kupát. Több száz résztvevő közül 
az országos versenyen az. Oroszlányi Judo Club 
szereplői a következő eredményeket érték el'
I. helyezett: Szécsi Tamás, Kopasz Gábor.
III. helyezett: Holló Zsolt, Szlezák János.

Beiskolázási körzetek a 2001/2002-es tanévre az 
eüső osztályosok beiskolázásához

Arany János Általános iskola:
Vasút sor, Bokodi, Kubicza M., Jókai M., Csokonai V. M., Arany J., Szeptember (>.. Móricz 2s., ] 
Radnóti M , Katona J., Madách 1., Zichy M., Bartók B Gábor Á , Bem J., Landler J , Kodály 7., 
Szegfű, Tulipán, Ciklámen, Jázmin. Határ, Elkel F„ Karinthy F., Ady E., József A., Táncsics M. j 
2-20., Rákóczi F., Fürst S., Mészáros L.. Gárdonyi G , Hunyadi .1 , iskola. Mátyás ki<.. Göncz: F , 
Petőfi udvar, Takács 1„ Nyires-dűlő.

József Attila Általános iskola:
Táncsics udvar, Táncsics udvar 24-től és i -tői, Petőfi S., Rosenberg, Korányi F., Bányász köriig ■ 
Ifjúmunkás, Domb, Asztalos.!., Kossuth 1., Mészáros köz, liszterházy, Sallai. Haraszthegyi, Ai- ' 
kotmány, Várdomb, Erdész, Takács 1., Majki, Deák F., Széchenyi, Várdomb köz, Béke. Nőtáros j 
köz, Labancz-dűlő.

Ságvári Endre Általános Iskola:
Dózsa Gy., Kecskédi, Balassi B., Lengyel J., Illyés Gy , Rózsa, Nagy L., Miskóiéti, Malom, 
Nagybegy, Kenderföld, Bánki D., Tópart, Ságvári E., Népek b„ Kertalja, Április, Fácános köz, 
Iriny i.!., Németh-dűlő, Ürgehegy

n
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

S361-111

Továbbra is akciós padlószfmyeg vá- 
>ár!

PVC vásár 
2-3-4 m-cs pvc padló 990 M/mJ

Meglepetés 
10*090,- Ft felett ajándék lábtörlő

Szm házkedvclök figyelem!

Autóbusz indul Budapestre, a Vígszín
házba a

”i öv atett lovagok" eimü víg
játékra

2(töt április 8-án tvasamapü 14.3b óra* 
kot

az oroszlánvi polgármesteri hn atal
parkolójából.

Jelentkezés es 1'elYilagosuas 
Magyarménái

®  361-623;
06-30-994-0336

AtUtiJenk.it szere-
*. - i‘:r/í3J-\'/inm kl_

Emi FOTÓ ■ PAPÍR- JÁTÉK

O R O S ZLÁ N Y , R Á KÓ C ZI F. U . 78 , 8 3 6 3 -2 4 8

ITT A TAVASZ!
húsvétra játékok,

f  L;

J / j f

ajándékok
nagy választékban 

nálunk már 
kaphatók!

Színes filmkidolgozás

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik 

meg!
V hirdetéseket a 

MONTÁZS PRESS 
Kft nyomdájában 

lehet leadni minden hét 
szerdájáig és 

szombaton már közei 
tízezren olt áshatják.

V  Eladó a Bokodi-tó 
oroszlányi oldalán 
1500m2-es zártkert, 40 
m2-es, 2 szintes tégla
épülettel. Villany, ásott 
kút, szerszámtároló, 
kerti-tó, fiatal, mái- ter
mo gyümölcsfák. 
Irányát 2,5 M Ft. 
®.361-090, 480-919

v  Eladó VVv' Transporter 
1,6 B, 1980-as, 1 év 
műszakival, teherre 
vizsgáztatva. Irányár: 
350 E Ft. Ugyanitt el
adó VW Polo 1995-ös 
benetton zöld. irányár: 
1,450 E Ft. ®  380-009

^Újszerű állapotban lé
vő Csernyik pianínó 
(páncéltőkés) eladó.

3360-348 16(l0-1900 
óráig.

Z  1 emeleti 2 szobás 
összkomfortos iakás 
eladó a Népek barát
sága 37. 1/3. szám 
alatt. Érdeklődni a 
fenti címen lehet 16”° 
órától.

v Videoton színes TV 
(63 cm 0 )  távirányí
tós eladó. 3361-518
!7J0 óra után.

* * *

FÓKA
VIDEOTÉKA

O roszlány  
K ossuth L. utca

Premier film:
Öld meg Rómeót! 

(a Mátrix alkotóitól) 
A ján d ék  a k c ió  
m á rc iu s  28-ig!

Nyitva:
H-P: a"" 21"' 

Sz-V: ie""-22°"

A GETIBAMK helyi ké|U!ise!8|e 
OmMiyban is & 

Rákóczi út 47. szám alatt' 
T e l e f e s s  idugg ztP tésr 
364 586 
30/3720-612

| „ Többek közölt szóltam én hozzújok:
„Szegény Tisza, miért is bántjátok?

| Annyi rosszal kiabáltok róla, 
í N ö a fö ld  legjámborabb folyója. ”
\
J Far nap múlva fel szendergesembJl 
! Félreveri harang zúgása vert föl. 

„Jön az árvíz! Jön az árvíz " hangzók, 
S  tengert láttam, ahogy kitekintek.

FELHÍVÁS SEGÍTSÉGRE
Az Oroszlány Városi Ydrösfeereszí felhívással ford»l 

Omdán^ lakosságához azzal a kéréssel, hogy adományokkal j 
segítsenek az árvíz miatt bajbajutott embereken. j

Peiiziidoíoáriyoköf. lehet beli/am  a |
227328S szán* ú csekkszámlára- 

% befizetett adomány (közérdekű kötelezettségvállalás elmén; 
30 %-kal csökkenti m  adót.

Mint az örült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át.
Zúgva, bőgve törte át a gátol,
Ki akarta nyelni a világot!"

(Petőfi Sándor: A Tisza 
184~. február)

\  természetbeni adományokat (tartós élelmiszer, mosószer, 
fertőtlenítőszer, tiszta ruhanemű, lábbeli, takaró »tb.)

a Városi Vöröskereszt hivatali helyiségében 
í Mirts Sándor ót 20. j I3uí’-!7'“fl óra között

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 365-935

isat h i9-43i)/;
0R0SZIÍKYI KRÓNIKÁS Kiadja : MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Pctniska Tibome ügyvezető. S366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 

Szerkesztő: Lovasí Andrea Sí 06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20. 
Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermaun vendéglőnél)

E-niaü: okra.matavnet.hu Internet: http://wwiv.oroszlanyi-kronikas.hu 
ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 22S0,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám. Ili



2001.12. hit III. 24.-III. 30.
Szó 24. Gábor, Karina
V 25. Irén, írisz
H 26. Emánuel
K 27. Hajnalka
Sze 28. Gedeon, Johanna
Cs 29. Auguszta
P 30. Zalán

R Ó S Z  L Á N Y I

KRÓNIKÁS
III. évfolyam, 12. szám 2001. március 24.

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

Tisztelettel várja, 
az érdeklődőket'1 íz v  
interneten is ^  ^
Oroszlány Önkormányzatai

^ . ' r r r -VS'
www. Oroszlányi hu

Testületi előzetes
r

„Uj utcával” gazdagodik Oroszlány
A képviselő-testület jövő keddi ülésén 
tárgyal a 2000. évi költségvetés végre
hajtásáról, az önkormányzat tulajdoná
ban lévő lakások bérletéről, lakbéréről 
és elidegenítéséről, módosítja a temető
ről és temetkezési tevékenységről szóló 
Önkormányzati Rendeletet.

Értékelés hangzik majd el a városi út- 
beruházásról, az MKK igazgatója be
számol az intézmény elmúlt 5 éves 
tevékenységéről, s az előterjesztésben 
utca elnevezése is szerepel.

A képviselő-testület 
március 27-i ülésének előterjesztéséből

- 2001. február hónapban az önkormányzat 4 millió forint segélyt fizetett ki az 
igénylőknek.

Fő
Kiegészítő családi pótlék 1301
Lakásfenntartási támogatás 131
Rendszeres szociális segély 134
Időskorúak járadéka 1
Munkanélküliek jöv. támogatása 179
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 81
Átmeneti segély 203
Temetési segély 12
Köztemetés 1
Közgyógyellátás 17

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

-i tapasztalattal rendelkezőt.
V I SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
pJTfR AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi id ő  90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

. .. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.l
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Felhasználás
1.297.000,- Ft

392.000, - Ft
401.933,- Ft

4.349,- Ft
697.376,- Ft
279.000, - Ft
490.356,- Ft
130.000, - Ft 
42.645,- Ft

233.461,- Ft
• Farkas Flórián, a 

„LUNGO DROM” Orszá
gos Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség elnöke 
tájékoztatta önkormányza
tunkat, hogy 2001. február 
3-án Oroszlányban is meg
alakult a szövetség tagszer
vezete. Vezetőjének Novák 
Jánost a cigány kisebbségi 
önkormányzat képviselőjét 
választották meg. Farkas 
Flórián kérte, hogy az ön- 
kormányzat működjön 
együtt a tagszervezet veze
tőjével, és segítse elő a tele
pülésen élő cigányság élet
helyzetének javítását.

• A Szakorvosi Rende
lőintézet 2000. decembe
rében mérte fel az egy 
éven belül tüdőszűrésen 
részt nem vett lakosok 
számát. Adatai szerint 
mintegy 6.000 fő nem jelent 
meg egy éven belül szűrő
vizsgálaton, július 15-éig 
közel 9.000 fő szűrését kell 
elvégeznie az intézetnek.

Folytatás a 2. oldalon

Március 15.
Az oroszlányi Lengyel 
József Gimnázium és 
Szakközépiskola diákjai 
március 15-én együtt ün
nepeltek az Érsekújvári 
Gimnázium tanulóival. 
Délelőtt 9-kor a vendég
látó újváriak várták az 
autóbusszal érkező 
oroszlányiakat 11 órakor 
a Nyitra-parti művelődé
si házban közel 90 perces 
műsorral lépett fel a 
LEJÓ kamarazenekara, 
énekkara, valamint ének
zene és dráma-musical 
tagozatos diákjai.
Az iskolai ebéd után a 
vendéglátók otthonaikba 
kísérték a magyarországi 
vendégeket. Délután
megismerkedtek a város
sal.

Este 6 órakor Czucor 
Gergely szobránál volt 
az ünnepi megemlékezés 
és koszorúzás, melynek 
szónoka Czigány
György volt. Az ünnep
ségen a pozsonyi magyar 
nagykövetség munkatár
sa felolvasta Orbán Vik
tor miniszterelnök Kár
pát-medencei magyarok
hoz írott levelét. Az 
oroszlányiak nevében 
Hrubi Gábor igazgató, 
Hegyi Mónika tanárnő, 
Üllei Kovács Ramóna és 
Kati István Balázs tanu
lók helyezték el a meg
emlékezés koszorúját.

A Lengyel József 
Gimnázium kórusával

határon túl

közösen énekelte az 
ünneplő gyülekezet a 
Szózatot. Ezután ünnepi 
műsor következett a Cse- 
madok székházban, majd 
fogadás a vendégek tisz
teletére.

Bár az iskoláink közöt
ti kapcsolat még csak 9 
éves, mégis igazi jó bará
tokként váltunk el egy
mástól.

Az utazás költségeit a 
Rákóczi Szövetség és a 
Koloman Handler Fém- 
árugyár fedezte, ellátá
sunkról az Érsekújvári 
Gimnázium, valamint az 
ottani tanárok, diákok és 
szülők gondoskodtak.

Az ünnepség nyugodt 
és emelkedett hangulata, 
vendéglátóink kedvessé
ge és szeretete mind- 
annyiunk számára emlé
kezetessé tette ezt a már
cius 15-ét.

Hrubi Gábor 
igazgató

FESTMENYVASAR 
OROSZLÁNYON 

a Művelődési Központ és Könyvtárban 
(Fő tér 1.) 

március 26-án hétfőn 10.00-19.00 óráig 
március 27-én kedden 8.00-17.00 óráig
A rendezvényen 150 db keretezett olajfestmény 
kerül bemutatásra, amelyek megvásárolhatók:
• 30 % előleggel 12 havi kamatmentes részletre
• készpénzvásárlás esetén nagy kedvezmény

RETUR-ART GALÉRIA PÉCS 
® 06-30-9-742-906



A képviselő-testület március 27-i ülésének előterjesztéséből
Folytatás az 1. oldalról

• Az év első két hónapjában 3.251 fő 
vett részt szűrővizsgálaton, mely megha
ladta a tüdőszűrő kapacitását. A tüdőszűrő 
készülék még a megfelelőség határán mű
ködik, a biztonságos működés napi 150 fel
vételen túl már műszaki okokból sem kie
légítő. Az elmúlt évben három mérési peri
ódusban is határérték feletti sugárterhelést 
mértek a gondozó dolgozóinak személyi 
dosiméterei. Árajánlatot kértek helyettesítő 
készülékre, melynek legkedvezőbb ára 
mintegy 23.500.000,- Ft. A kampányszürés 
várható többletköltsége 400-500.000,- Ft, 
amennyiben a készülék cseréje időközben 
nem tesz szükségessé más intézkedést.

• A művelődési oktatási és sportbizott
ság a március 7-ei ülésén áttekintette az ál
talános iskolai körzethatárokat. A 2001/
2002. tanév beiskolázásának várható alaku
lását figyelembe véve nem változtatott az 
előző éves kijelölésen. így az Arany János 
Általános Iskola körzetéből várhatóan 101 
fő, a József Attila Általános Iskola körzeté
ből 71 fő, a Ságvári Endre Általános Iskola 
körzetéből pedig 85 fő tanköteles korú 
gyermek iratkozik be az első osztályba. Ez 
azt jelenti, hogy az Arany J. Általános Is
kolában 5, a József Attila Általános Isko
lában 3, és a Ságvári Endre Általános 
Iskolában 4 első osztály indítása várható. 
Előre láthatólag az első osztályok átlaglét
száma 21,4 fő lesz, ez is igazolja, hogy az 
általuk jelzett tanulócsoport létszám csök
kenése realizálódik.

• Az Oroszlányi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kéréssel fordult a képvise
lő-testülethez, jelezve, hogy a 2001. évi 
költségvetésükből 400 E Ft fedezet hiány
zik az önkormányzat tagjainak iskoláztatá
si, és szaktanfolyami költségeinek 
fedezésére. E támogatás hiányában meg
kezdett tanulmányaikat nem tudják befe
jezni. Kérik bejelentésük méltányos 
elbírálását.

• A gépjárműadóról 3621 db határoza
tot, építményadóról 9920 db határozatot, 
összesen 13541 db határozatot készítettek.

• 2001. március 2-án 306 gazdasági tár
saságnak és 633 egyéni vállalkozónak 
küldték meg a 2000. évre vonatkozó ipar
űzési adóbevallás nyomtatványokat, me
lyeknek bevallási határideje: 2001. május 
31. A tájékoztatóban felhívták ügyfeleik fi
gyelmét a március 15-ei előlegfizetési köte
lezettségükre, amelyet a 2000. évben kapott 
fizetési meghagyások alapján teljesíthet
nek.

• Sikertelen pályázat - A 2000. decem
ber 11-én meghirdetett - önkormányzati 
tulajdonú lakásállomány kezelésére vo
natkozó - pályázatra két pályázó nyújtott be 
ajánlatot. A bíráló bizottság az ajánlatokat

több ülésén tárgyalta, és arra a 
következtetésre jutott, hogy a pályázatot 
eredménytelennek kell minősítenie. A la
kásüzemeltetés megoldására a bizottság két 
reális alternatívát lát: az üzemeltetési fel
adatokat a polgármesteri hivatalban erre ki
épített részleggel megoldani, vagy ön- 
kormányzati tulajdonú társaságot bíz meg a 
feladat ellátására.

• Lakbéremelés várható - A tervezet 
szerint - az ideiglenesen bérbe adható laká
sok juttatásán kívül - a jövőben is elsősor
ban szociális rászorultság alapján lesz 
lehetőség önkormányzati tulajdonú lakás 
bérbe adására, melynek feltételeit a rende
let tervezet hatá
rozza meg. A mó
dosítás a jelenlegi
nél fizetőképesebb 
bérlői kör - akik vi
szont a saját tulaj
donú lakás meg
teremtéséhez még 
mindig nem rendel
keznek elegendő 
jövedelemmel - ki
alakulását tenné le
hetővé. Ezért java
solják az egy főre jutó jövedelemhatár eme
lését családos ajánlattevő esetén a minden
kori öregségi nyugdíjminimum másfélsze
reséről kétszeresére (2001-ben 36.620,-Ft), 
egyedülálló ajánlattevő esetén annak két
szereséről háromszorosára (54.930,-Ft).

• A jelenlegi lakásrendelet azon bérlők 
részére, akik szociális helyzetükből adódó
an nem tudták fizetni egy nagyobb szoba- 
számú/komfort fokozatú lakás lakbérét 
(rezsiköltségét) semmiféle reális alternatí
vát nem adott a hátralék kifizetésén kívül. 
A tervezet lehetőséget teremt a hátralékot 
felhalmozott bérlő részére ahhoz, hogy na
gyobb szobaszámú/komfort fokozatú laká
sát kisebb szobaszámú/komfort fokozatú 
lakásra cserélhesse.

• A lakások és helyiségek bérletére, va
lamint elidegenítésére vonatkozó többször 
módosított 1993. évi LXXVII1. törvény 23. 
§ (3) bekezdése alapján a felek az önkor
mányzati lakásra kötött szerződést közös 
megegyezéssel úgy is megszüntethetik, 
hogy a bérbeadó a bérlőnek pénzbeli térí
tést fizet. A pénzbeli térítésre vonatkozó 
szabályokat önkormányzati rendelet hatá
rozza meg. A jelenlegi rendelet szerint a té
rítés összege a korábbi éves lakbér öt
szöröse, azonban feltétel, hogy a bérlő az 
építkezést vagy lakásvásárlást hitelt érdem
lően bizonyítsa. A lakás-mobilizáció előse
gítése érdekében javasolják, hogy a bérlő 
korábbi éves lakbérének háromszorosára 
tarthasson igényt az építkezés vagy lakás- 
vásárlás tényének bizonyítása nélkül is. Az

önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét 
a képviselő-testület utolsó alkalommal
1999. március 23-ai ülésén (1999. május 
01 -ei hatályba lépéssel) határozta meg.

• Az önkormányzati lakások számának 
és a lakbér előírásának 2000. december 
31-ei alakulása:

• A lakások 2000. évi üzemeltetési és 
karbantartási költsége a vízdíj és távfűtési 
díj nélkül 30.600 E Ft, amiből a karbantar
tásra fordított összeg 5.300 EFt.

A 2000. évi adatok az év végi lakásszám
ból kiindulva, egy lakásra vetítve az alábbi
ak szerint alakulnak:

1 lakásra jutó átlagos lakbérelőírás: 
4.634,-Ft/lakás/hó
1 lakásra jutó üzemeltetési és karbantartási
költség: 6.359,-Ft/lakás/hó
Ebből 1 lakásra jutó üzemeltetési költség:
5.258,-Ft/lakás/hó
1 lakásra jutó karbantartási költség: 
1.101,-Ft/lakás/hó

• Amennyiben az önkormányzat úgy 
döntene, hogy a lakbérnek fedezetet kell 
nyújtania az üzemeltetési és karbantartási 
költségekre, úgy a jelenlegi lakbéreket 37 
%-kal kellene emelnie, ami valóban az óvá
ros rehabilitációs programjában megfogal
mazott piaci értékekhez közelítene. Ha 
azonban a lakások szociális jellegét is fi
gyelembe vesszük, valamint a jelenlegi lak
bérösszeg alkalmazása során képződő kb. 
30 %-os hátralékarányt, akkor ez a 37 %-os 
emelés soknak tűnik. Ezért 15 %-os lakbér- 
emelés elfogadását javasolják. A lakbérek 
ilyen mértékű emelésével az új lakbérek az 
alábbiak szerint alakulnának:

Összkomfortos: 125,-Ft/m2/hó
Komfortos: 108,-Ft/m2/hó
Félkomfortos: 63,-Ft/m2/hó
• A tervezet szerint a hat évet meghala

dó vételár törlesztés esetén a vevő terhére 
és az eladó javára a tárgyévi költségvetési 
törvényben meghatározott kamatfizetési 
kötelezettséget kell kikötni az adásvételi 
szerződésben. A kamat mértéke a 2001. év
ben 11%, a 2002. évben 10%.

Az előterjesztés teljes anyaga megtekinthe
tő a www.oroszlany.hu interneteimen.

Össz
kom
fortos

Kom
fortos

Fél-
kom
fortos

Össze
sen

Tiszta önkormányzati tulajdonú lakás 1 195 42 238
Vegyes tulajdonú épület, lakás 84 79 - 163
Összesen 85 274 42 401

Jelenlegi lakbér mértéke Ft/m2 109 94 55 -
2000. évi előírás mértéke E Ft 22.300
2000. évben értékesített lakások száma 35 18 - 53



Bányászati Múzeum a XX-as 
Aknaüzem területén

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület oroszlányi szerve
zete felkérésére tartott előadást Gál Domonkos felelős műszaki vezető és dr. 
Sunyovszki Károly polgármester a XX-as Aknaüzem bezárási tapasztalatairól 
és a terület további sorsáról. A program helyszíne a Bányász Klub volt.

Gál Domonkos előadásában röviden 
visszatekintett a magyarországi bányász
kodás múltjára. Míg 1965-ben 100-nál is 
több bánya működött hazánkban, addig 
számuk 10 év múlva 54-re csökkent.

Oroszlányban a bányabezárások „vi
szonylag konszolidált időszakban történ
tek”, ugyanis a bezárással egyidejűleg 
újakat nyitottak, tehát a műszaki-, fizikai 
létszámot át tudták telepíteni.

A XX-as Aknaüzem bezárására tavaly 
került sor, 2000. március 14-én a 406-os 
frontfejtéssel megszűnt a termelés. A bezá
rási munkákra, az ezzel járó feladatokra 
már jóval korábban lehetett készülni, terve
zett ütem szerint tudtak haladni.

A föld alatti teljes létszámnak lehetősége 
volt Márkushegyen folytatni a munkát, 
ahol 3 hónap próbaidő után derült ki: kit 
milyen munkaterületen tudnak tovább fog
lalkoztatni.

Március 14-étől május 1-jéig tartottak a 
bányabeli takarítási munkák, vagyis a ve

szélyes hulladékok, hidraulikus be
rendezések kiszállítása. Májusban 
végezték az aknák tömedékelését, s 
júniusban kezdődött az épületek 
bontása. Az egyik legnehezebb, sok számí
tást igénylő feladat az aknatorony döntése 
volt - tájékoztatott a felelős műszaki veze
tő.

S hogy mi lesz az aknaüzem területének 
további sorsa?

A Bányászati Igazgatóságon fogalmazó
dott meg a gondolat: az oroszlányi Bányá
szati Múzeumot telepítsék át ide, hiszen 
jelenlegi helye - az új ipari létesítmények 
közelében - nem túl szerencsés, s turisztikai 
szempontból is előnyösebb lenne az áthe
lyezés.

A tervekről dr. Sunyovszki Károly pol
gármester elmondta: elkészült az előszer
ződés, mely szerint az oroszlányi önkor
mányzat a rekultiváció befejezésekor - vár
hatóan július elején megvásárolja a terüle
tet a Vértesi Erőmű Rt.-tői. Ezzel - és a

környező majki területrésszel együtt - 40 
hektár tulajdonosává válik az önkormány
zat.

Az elképzelések szerint a teherakna fel
építménye megmaradna, s a XX-as akna te
rületének mintegy felét foglalná el a mú
zeum, másik felében szálláshelyet szeret
nének kialakítani.

A tervezéskor felmerül az út és az infrast
ruktúra kérdése. A temetőtől a csákvári útig 
200-250 milliós beruházással épülhetne út, 
ami egyben megvédené a Majki Műem
lékegyüttest a járműforgalomtól. Erre a ki
viteli terv elkészült, a megvalósításhoz pá
lyázati pénzeket is igénybe venne az ön
kormányzat.

A polgármester szerint a nagyobb arányú 
beruházás és fejlesztés 2003-ban indulhat el.

L.A.

A civilek tavaszköszöntő 
gáláján, március 17-én, 
szombaton tíz oroszlányi 
művészeti együttes mu
tatkozott be az MKK 
színpadán.
Felléptek:
Bányász Fúvószenekar - 
Mazsorett Együttes, Bá
nyász Népdalkör, HEBE 
Majoréit Együttes, Junior 
Majorettek, Kék Duna 
Táncklub, Mirandolina 
Táncegyüttes, MKK Gyermek néptáncegyüttese, Rozmaring Népdalkor, 
Silhouette Balett Csoport, Vadvirág Citerazenekar.

A “Civileké a Ház” rendezvénysorozat keretén belül 
egész héten várták az érdeklődőket a 

Művelődési Központba a civil szervezetek 
tevékenységét bemutató kiállítására.

* * *

Az MKK-ban, a Heuréka Könyvesbolt Galériájában 
újabb kiállítás nyílt szombaton.
Zsombolyai Mária színpompás, derűt sugározó ké
peit és Szalayné Turay Borbála szépséget megörökí
tő csendéleteit hozta el az érdeklődő, művészet- 
szerető közönségnek.

* * *
„Kamaszváros” a „létezett szocializmus” útján cím
mel tart előadást Haraszti Mihály helytörténész az 
MKK-ban március 26-án, hétfőn 16 órakor.

FELHÍVÁS HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐN VALÓ 
RÉSZVÉTELRE

Oroszlány Város 300. évfordulója tiszteletére a Művelődési Központ és Könyvtár meg
hirdeti helytörténeti vetélkedőjét. Várják egyesületek, alapítványok, diákok, családok je 
lentkezését. 5 fős csapatok jelentkezésére számítanak, ahol gyerekek, szülők, nagy
szülők, egyéb családtagok együtt adnak számot a településhez kapcsolódó ismereteikről 
és ügyességükről.
Témakörök: településtörténet, irodalom, iskolatörténet, köztéri alkotások, sporttörténet, 
ügyességi feladatok, hagyományok (bányász, szlovák), kertészeti ismeretek, vöröske
resztes ismeretek (gyakorlati feladatok), zenei felismerés.
A csapatok számától függően az elődöntőket áprilisban bonyolítják, a döntőre május 
5-én, szombaton 10 órakor kerül sor.
A felkészülést segíti Végváriné Babirák Ilona: „Oroszlány -  egy magyarországi falu le
gendája és igaz története” című könyve, a 2001-es Oroszlányi Kalendárium, az MKK 
helytörténeti előadássorozata, amelynek felvett anyaga a könyvtárban megtekinthető, és 
a szlovák Tájház meglátogatása.
Jelentkezés: 2001. április 7-éig Román Gézáné kulturális menedzsernél a 360-652-es te
lefonon, vagy személyesen az MKK-ban.

AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IS  A  LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!
TORONY TAXI 8 3 6 1 -7 0 0

3.



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

______ @361-111_______

Továbbra is  ak ció s p ad lószőn yeg  
vásár!

PVC vásár  
2-3-4 m-es pvc pad ló  990 Ft/m z

M eglepetés  
10.000,- Ft felett ajándék  lábtörlő

„TISZTA, VIRÁGOS OROSZLÁNYÉRT!” 
FELHÍVÁS

Oroszlány Barátainak Köre Egyesület kezdeményezésé
re, több civil szervezet és intézmény támogatásával akció 
indul Oroszlányban városunk tisztasága, rendezettsége 
érdekében.
Felhivással fordulunk a város lakóihoz, lakóközösségei
hez, minden civil szervezethez, a közös képviselőkhöz, a 
városban működő intézményekhez és a vállalkozókhoz, 
hogy vegyenek részt a város tisztaságának megőrzésé
ben, a város szépítésében, a lakások, lakóházak, az intéz
mények, a kereskedelmi egységek, a vállalkozások 
környezetének gondozásában, rendezésében.
A megalakult Szervező Bizottság folyamatosan fígye- 

, lemmel kíséri a kezdeményezéseket.
Az akció tavaszi szakasza 2001. május végéig tart. 
Várjuk a nevezéseket és várjuk azok jelentkezését is, akik 
a díjazáshoz támogatást kívánnak nyújtani!
A nevezéseket, a felajánlott díjakat és javaslatokat a díja
zottakra a Művelődési Központ és Könyvtár Információ
jába kérjük.

Nevezési lap és információ kérhető az MKK-ban. 
Tel.: 360-652 

Beküldési határidő: 2001. április 15.

Szervező Bizottság
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NEVEZÉSI LAP 
A “TISZTA, VIRÁGOS OROSZLÁNYÉRT” 

AKCIÓRA

Részt veszünk az akcióban

a lakó, lakóközösség, intézmény, vállalkozás, civil szer
vezet stb. megnevezése

Díjat kívánok felajánlani:......................................................

Képviselő neve, címe, telefonszáma:

Oroszlány, 2001.

képviselő aláírása

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS
A lakossági hirdetés 

ingyenesen jelenik meg!
A hirdetéseket a 

MONTÁZS PRESS 
Kft. nyomdájában 

lehet leadni minden hét 
szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

V Bokodi-tónál üdülőtelek 
rendezett háromszintes 
kisházzal, szépen bekerít
ve eladó. Víz, villany van. 
®363-294

V SPAR közelében föld
szinti, egyszobás lakás el
adó azonnali költözéssel. 
006-20-346-5819

V Eladó tóparti tízesben 632
m -es, teljesen felújított 
lakás. Ár: 5M Ft.
006-30-240-8927

V Eladó 12 tagú olajradiátor 
12E Ft-ért, Szieszta kály
ha palackkal együtt 20E 
Ft-ért. 0365-939

V Eladó XIX. századi mór 
stílusú ébenfa paraván, 1 
db (kétajtós) diófa szek
rény. Ár: 900E Ft, 100E 
Ft. 006-30-240-8927

V Eladó 4 részes, fekete 
nappali szekrénysor 50E 
Ft-ért, világos IKEA nap
pali (üveges) szekrénysor 
80E Ft-ért, három részes 
nem kihúzható ülőgarni
túra 50E forintért. 
006-30-234-4605

V A Bokodi-tó oroszlányi 
oldalán hétvégi ház gon
dozott telekkel eladó. 
Irányár: l,8M Ft. O  egész 
nap 06-20-350-8977 vagy 
este: 362-072

V Bakonyszombathelyen 
hétvégi ház eladó vagy 
garázsra, autóra, régiség
re, ékszerre cserélhető. 
Ár: 400E Ft. 0362-659; 
06-20-9491932

V Eladó garázsban tartott 
Polski Fiat 126 1983. évi, 
2 éves műszakival. Ár: 
150E Ft. 0360-813

S  Eladó „kontyos” házban 2 
szoba, hallos 3. emeleti la
kás 3,750M Ft-ért. 
0363-408 
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oroszlány, Rákóczi f. u. 78, *363-248

ITT A TAVASZ!
Húsvétra játékok, 

ajándékok 
nagy választékban 

nálunk már 
kaphatók!

Színes filmkidolgozás 
1 nap alatt + ajándékfilm.

FOKA VIDEOTÉKA
O roszlány K ossuth L. u tca

Premier film: Öld meg Rómeót!
(a Mátrix alkotóitól)

Nyitva:
H-P: 9°0-2 l00 Sz-V: lQ00-22°0

Az Oroszlány Városi Vöröskereszt felhivással 
fordul Oroszlány lakosságához azzal a 

kéréssel, hogy adományokkal segítsenek az 
árvíz miatt bajbajutott embereken. 
Pénzadományokat lehet befizetni a 

10300002-20329725-72273285 számú 
csekkszámlára.

A befizetett adomány (közérdekű kötelezettség
vállalás címén) 30 %-kal csökkenti az adót.
A természetbeni adományokat (tartós élelmi
szer, mosószer, fertőtlenítőszer, tiszta ruhane
mű, lábbeli, takaró stb.) a Városi Vöröskereszt 
hivatali helyiségében (Fürts Sándor út 20.) 
1300-1700 óra között tudjuk fogadni.

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban is a 

Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés:
364-566
30/9720-612 CITIBAN<0H PALLAS

KÖNYVVÁSÁR
MÁRCIUS 29-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 

800-1700-IG 
AZ OROSZLÁNYI MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONTBAN 
OROSZLÁNY, FŐTÉR 1.

40-80%  ENGEDMÉNY
OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS 

ISSN: 1419-4805

Kiadja: M O NTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. 3J366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea SS06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20. 

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-mail: okr@.matavnet.hu Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu 

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.
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Sze 03. Izidor
Cs 04. Vince
P 05. Vilmos, Bíborka
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Ballagási meghívók készítését, 
szakdolgozatok, diplomamunkák 

bekötését rövid határidővel 
vállaljuk!

M O N TÁ ZS P R E SS KFT.

r

„Uj” utca Oroszlányban
r

Utberuházás képviselői egyetértéssel
Az oroszlányi képviselő-testület keddi 
ülésén beszámoló hangzott el a város
2000. évi költségvetésének teljesíté
séről. Az önkormányzat bevételeit 
3.140.769 E Ft összeggel, kiadásait 
3.118.189 E Ft összeggel teljesítette. 
Beruházásai, különösen az útprogram

ban megfogalmazott feladatok a terve
zettnek megfelelően teljesültek. Az 
adósságszolgálati kötelezettségnek is 
időarányosan eleget tett. Az intézmé
nyek finanszírozása időarányosnak 
mondható, működésűk biztosított volt.

Adózók és adótárgyak alakulása adónemenként:
Adónem Adózók száma Adótárgyak száma

1999. év 2000. év Növeke
dés % 1999. év 2000. év Növeke

dés %
Építményadó 3933 7143 81,6 4557 11828 159,6

Vállalkozók 
komm. adója 574 617 7,5 699 913 30,6

Iparűzési adó 528 794 50,4 716 943 31,7

Gépjárműadó 3530 3162 -10,4 3438 3621 5,3

Össesen: 8565 11716 36,8 9410 17305 83,9

Az önkormányzat jelentős előrelé
pést ért el a városi közterületek állapo
tának javításában. Felújításra került a 
Rákóczi úti zöldsáv, s a meglévő utak, 
járdák korszerűsítését sem hagyták fi
gyelmen kívül.

Válasszon megfontoltan

Az OTTO Rt közreműködésével, az 
útfelújítási keret egy részének átcso
portosításával teremtettek forrást töb
bek között a Tisztító épülete melletti 
lejtő aszfaltozására, a katolikus temp
lom parkolójának aszfaltozására, a 
Deák Ferenc utca - Haraszthegyi utca 

gyalogos kapcsolatának ki
építésére, a szakközépisko
la előtti járda felújítására.

Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

I tapasztalattal rendelkezőt.
V T| SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
p m  AZONNAL KÉSZPÉNZ!
.. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
.. mert a leghosszabb a türelmi idő  90 napos jeg yn é l 
.. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
.. mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
.. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
. .m e r t esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat.
.. mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
.. mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
.. mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer műszaki, porcelán, stb.)
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Folytatás a 2. oldalon

Ünnepélyes szerződés-aláírás

Megoldódott Tatabánya 
távhőellátása

Az önkormányzat többségi tulajdonát élvező 
KOMTÁVHŐ Rt. 1997-ben Hosszú Távú Hőérté
kesítési Keretszerződést kötött a Vértesi Erőmű 
Rt.-vei a tatabányai távhőszolgáltató rendszer min
denkori hőigényének a Vért által történő biztonságos 
és gazdaságos ellátására.

A két fél 2000. december 19-én „2. sz. kiegészítő 
megállapodás”-t írt alá (a fenti keretszerződésre hivat
kozva) a 2001. január 1. és 2020. december 31. között 
alkalmazandó termelői hőárak meghatározására.

Idén januárban tárgyalt a két szerződő fél a jövőbe
li együttműködésről is. Ez arra a keretjellegű szán
déknyilatkozatra vonatkozott, amely a közös társaság 
létét célozza meg a KOMTÁVHŐ Rt.-vei és az idő
közben kiszervezendő Fűtőerőművel legkésőbb 
2005. január 1-jétől.

A Vértesi Erőmű Rt. egyben kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a Fűtőerőmű környezetvédelmi rekonst
rukcióját (fűtőolaj és gázbázisú fejlesztésén keresz
tül) legkésőbb 2005. január 1-jéig megvalósítja úgy, 
hogy alkalmas legyen a város hosszú távú biztonsá
gos távhőellátására.

Az Együttműködési Megállapodást és az árképlet
re vonatkozó kiegészítő megállapodást sajtótájékoz
tatóval egybekötve, ünnepélyes keretek között írta 
alá Bencsik János, Tatabánya Város polgármestere, 
Holló Vilmos, a Vért Igazgatóságának elnöke és Ta
kács Károly, a Vért vezérigazgatója.

A március 28-ai, bánhidai Kaszinóban rendezett 
programon részt vett az önkormányzat és a részvény- 
társaság több vezetője is.

Az aláírás utáni pillanatok
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Utberuházás képviselői egyetértéssel
Folytatás az 1. oldalról

A városi utberuházás értékelése külön 
napirendként is szerepelt az ülésen. Dr. 
Sunyovszki Károly polgármester elmondta: 
a városunk életében rendkívüli jelentőségű 
volt az a képviselő - testületi döntés, amely 
szerint a 2000. évben megvalósítják a ko
rábban már többször is tárgyalt, bruttó 475 
millió Ft összértékű programot.

A közbeszerzési eljárás során a Magyar 
Aszfalt Kft. Tatai Főépítésvezetősége nyer
te el a munkát, a szerződéskötésre 1999. de
cemberében sor került. A szerződés rög
zítette, hogy a kivitelezési munkákat 2000. 
évben teljes körűen el kell végezni, pénz
ügyi teljesítésére pedig 2000-ben két rész
letben, 2001-ben és 2002-ben pedig egy- 
egy részletben kerül sor bruttó 475 M Ft 
összértékben.

A megyei területfejlesztési tanács az ön- 
kormányzat számára kedvező döntést ho
zott, hiszen 142 M Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette a program meg
valósítását.
Májusban elkezdődött a konkrét kivitelezé
si munka is, elsőnek a Miskóréti, majd az 
Arany János utcában. Rövid időn belül lát
ványos előrehaladás történt, egyidejűleg 
több utcában is végeztek burkolatszélesí
tést, szegélyépítést. A program keretében 
közel 66.000 m2 burkolat felújítását 
kezdtük meg több, mint 12,5 km hosszú
ságban.

Az útprogram végrehajtása során több 
mint harminc munkaterületen folyt munka
végzés a városban. Kedvezően társult ezek
hez a KÉM Állami Közútkezelő Kht. 
burkolat-megerősítési munkája - önkor
mányzati támogatással - a Dózsa György 
úton, valamint az Oroszlány - Bököd össze- 
kötőúton a Nyíres-dűlő mellett. Az útprog
ram munkálatai közé sorolható még az Egri 
Útépítő Rt. felajánlásában elkészített Bánki 
Donát utcai parkoló kivitelezése, amelyhez 
közvetlenül kapcsolódik a Távhő Kft. új, 
korszerű parkolója.

A kivitelezés a műszaki előírásoknak 
megfelelően, jó színvonalon történt, az 
összegszerűségében jelentéktelen hibák és 
hiányosságok pótlása a tavasz folyamán 
megtörténik -  tájékoztatott dr. Sunyovszki 
Károly polgármester, s hozzátette:

Fia a testület egy kicsit is széthúzott volna 
ebben a kérdésben, nem valósulhatott volna 
meg ez a beruházás, mellyel több megyei te
lepülésnek is sikerült példát mutatni. Lé
nyeges az is, hogy a döntés értelmében csak 
szegéllyel együtt építtettek utat, ami jelen
tősen növeli értékét és időtartamát a beru
házásnak. Emellett a komfortérzetet javítja,

sőt, az ingatlanok értékét is növeli, hogy 
200-300-500 ezer Ft értékű aszfaltozott út 
került az egyes ingatlanok elé.

ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSI, KORSZE
RŰSÍTÉSI MUNKÁK 
1991-től 2000-ig
Évek

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Felhasznált
összeg
495.596.603.-
32.188.439.-
629.784.-
32.783.571.-
1.145.575.-
2.923.504.-
14.207.010.-
3.332.389.-
12.197.902.-
5.785.375.-

120
100
80
60
40
20
0

Az utak után utca elnevezése követke
zett. A városfejlesztési és környezetvédel
mi bizottság tett javaslatot az oroszlányi 
vasúti átkelőtől Bököd irányába vezető 
útra. A testület döntése értelmében a vasúti 
átkelőhelytől a Szent Borbála utcáig tartó 
útszakasz hivatalos neve ezután: Bokodi út.

Az előterjesztések között szerepelt a Mű
velődési Központ és Könyvtár igazgató
jának beszámolója az intézmény elmúlt 
öt éves tevékenységéről. Ebben az évben 
ugyanis lejár Szabolcs András megbízatása, 
így vált indokolttá, hogy tájékoztató készül
jön a témában.

A művelődési központban működő 
könyvtár olvasóinak száma a beszámolási 
időszakban meghaladja a 3000 főt évente, a 
kölcsönzők száma közel 20 000 fő évente, 
míg a látogatók száma magasabb 30 000 fő
nél. Ezek a számok azt mutatják, hogy a 
könyvtári munka jelentős számú fiatal és 
idősebb helyi lakos igényeit szolgálja. Vi
szonylag magas a folyóiratok és a beszer
zett videó-anyagok darabszáma is. Kie
melkedő fejlesztést valósítottak meg a 
könyvtár elektronikai, számítógépes felté
teleinek megteremtésében.

A közművelődési intézményi munkában 
fontos szerepe van a rendszeres kiállítási 
programoknak, az ismeretterjesztő rendez
vényeknek és a filmvetítésnek.
Az új kezdeményezések között szerepel 
például a Regionális Roma Nap, a Vértesi 
Passió bemutatása és a Civileké a FIáz prog
ramsorozat.

A Művelődési Központ és Könyvtár mű
ködésének pénzügyi feltételeit az önkor
mányzat alapvetően biztosította. Az 
intézményi finanszírozás az 1996. évi 
30.218 E Ft-ról 2000-ben 42.088 E Ft-ra 
emelkedett, ami azt jelenti, hogy a normatív

támogatáshoz jelentős mértékben járult 
hozzá a város.

Viszont a az intézmény technikai felté
telei csak kis mértékben javultak, ezért Ta
kács Károly képviselő fejlesztési célt fogal
mazott meg. Dr. Sunyovszki Károly 
elmondta: a tervek között szerepel az intéz
mény felújítása, de hogy ez melyik költség- 
vetési évben valósul meg, egyenlőre nem 
eldöntött kérdés.
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Oroszlány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatójának beszá
molóját, Modrián Vilmos képviselő javas
latára megköszönve az intézmény vezető
jének és munkatársainak munkáját.

(Az MKK igazgatói álláshelyének betöl
tésére az önkormányzat pályázatot írt ki, 
mely a március 5-ei Kulturális Közlönyben 
megjelent. A meghirdetett álláshelyre a 
közzétételt követő 30 napon belül lehet pá
lyázatot benyújtani.)

Rövidebb út vihet 
Fehérvárra?

Az önkormányzat megkapta a Rákóczi Fe
renc út - Csákvári út (Takács I. út folytatá
sa) összeköttetésére szolgáló körút építési 
engedélyét. Az új útkapcsolat több mint 2,5 
km-rel rövidíti meg az Oroszlány-Székesfe- 
hérvár közötti távolságot. Megvalósítása 
abban az esetben látszik biztosítottnak, ha 
ki tudják használni a jelenlegi támogatási 
lehetőségeket (útalap). Az új útkapcsolat 
sokat javítana a Majki Műemlékegyüttes 
helyzetén is, hiszen mentesülne a területen 
átmenő teherforgalom alól.

Engedélyezés alatt van a rendezési terv
ben keleti összekötő útként jelölt, a termé
szetben az Alkotmány út - volt XX. Akna
üzem között húzódó útkapcsolat kialakí
tása is, amely megvalósulása esetén tovább 
javíthatja a város közlekedési helyzetét.

Április 5-én, csütörtökön este 6 órától a Li
get Közéleti Kávéház vendége lesz Harsányt 
Súlyom László, a Jászai Mari Színház, Nép
ház nemrégiben kinevezett új igazgatója.
A beszélgetés témája: megyénk és városai 
színházi életének jövője.



A Vértesi Erőmű Rt., - mint a térség legnagyobb munkáltatója 
is bemutatkozott a hétvégi, tatabányai ÉLETTÉR kiállításon.

Lengyel József-hét Oroszlányban
2001. március 19-23-ig az utolsó órát 
jelző csengetés után is tovább folytató
dott a nyüzgés az oroszlányi Lengyel Jó
zsef Gimnáziumban, mivel az iskolában 
ismét megrendeztük a Lengyel Jó- 
zsef-hetet.

A sportolni vágyók kosárlabda- és te
remfoci villámtomán vehettek részt, tol
laslabda és asztalitenisz házibajnok
ságon próbálhatták ki ügyességüket és a 
IV. korcsoportba tartozók is rúghatták a 
bőrt.

A történelem iránt érdeklődők Payer 
Gábor tanár úrtól kiselőadást hallgathat
tak meg a tatai Eszterházyakról. A 9. a és 
10. a osztályos diákok Sáhóné Varga 
Katalin tanárnő vezetésével magyar tör
ténelmi érdekességekről meséltek.

Az irodalmat szerető diákok, (24-en) a 
Kissné Varga Gabriella tanárnő által 
szervezett szavalóversenyen vettek részt.

A győztesek -  Fodor Angéla 7. a, Su
lyok Blanka 10. b, Csáti Anna 12. c és 
Nyitrai Virág 9.b osztályos tanulók -  a 
költészet napján, április 11-én megren
dezendő városi szavalóversenyen képvi
selik iskolánkat.

Mára hagyomány a német fordító- és 
illusztráló verseny, melyet ebben az év
ben Pfiszterer Ilona tanárnő vezetésével 
rendeztünk meg. A versenyen a város, a 
városkörnyék, Tatabánya és Tata általá
nos- és középiskoláiból 3 kategóriában 
187 tanuló vett részt. Műveikből az isko
lánkban kiállítást rendeztünk, melyet a 
tavaszi szünet kezdetéig bárki megte
kinthet. A kiállítás megnyitójára és az 
eredményhirdetésre is a Lengyel Jó

zsef-hét keretén belül került sor. A 3. ka
tegória győztesei szép jutalmakat kaptak 
(I. kategória: megosztott 1. helyezés: 
Végh Katalin Péch Antal Műszaki Közép
iskola, Varga Benedek Eötvös József 
Gimnázium; megosztott 3. helyezés: 
Scháffer Gyöngyi, Lakatos Mariann Kos
suth Lajos Közgazdasági Szakközépisko
la, II. kategória: 1. helyezés: Kuris 
Zsuzsanna Lengyel József Gimnázium és 
Szakközépiskola 2. helyezés: Tőkési Tí
mea Eötvös József Gimnázium, 3. helye
zés Sulyok Blanka Lengyel József Gim
názium; III. kategória: 1. helyezés Mod- 
rián Edit Arany János Általános Iskola 2. 
helyezés: Suhajda Anita Arany János Ál
talános Iskola 3. helyezés: Rácz Róbert 
Lengyel József Gimnázium), de a külön
díjasok sem maradtak jutalom nélkül.

Az utolsó nap is bővelkedett progra
mokban. A házi sakkversenyen a diákok 
agyukat, a tanár-diák röplabdaversenyen 
tagjaikat mozgathatták meg. A hét sport
eredményeit az iskola testnevelő tanárai 
(Hartmann-né Drexler Hona, Karácsony 
László, Vargáné Bátori Gyöngyi és Var
ga Mihály) szervezték.
A Lengyel József-hét eseményei ezzel 
lezárultak, de a tavaszi programoknak 
még koránt sincs vége, hiszen április vé
gén az iskola egy eseménysorozatot ter
vez az árvízkárosultak megsegítésére 
(pl. koncert, 24 órás sportverseny stb.).

Kisné Varga Gabriella 
a magyar nyelv és irodalom tanára 

Hezler Edit a német nyelv tanára

400.000 Ft-ot kér a 
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat
Az Oroszlányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, jelezve, 
hogy a 2001. évi költségvetésükből 400.000 Ft fe
dezet hiányzik tagjainak iskoláztatási és szaktan
folyami költségeinek fedezésére. E támogatás 
hiányában megkezdett tanulmányaikat nem tud
ják befejezni. Kérik bejelentésük méltányos elbí
rálását.

Takács Károly, a közigazgatási bizottság elnö
ke elmondta: foglalkoznak a kéréssel, de pontosan 
szeretnék tudni, milyen tanulmányokról van szó, 
ezért további egyeztetés szükséges a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat tagjaival.

Átlag 21 fős osztályok 
indulnak

A művelődési oktatási és sportbizottság március 
7-ei ülésén áttekintette az általános iskolai körzet
határokat. A 2001/2002. tanév beiskolázásának 
várható alakulását figyelembe véve nem változta
tott az előző éves kijelölésen. így az Arany János 
Általános Iskola körzetéből várhatóan 101 fő, a 
József Attila Általános Iskola körzetéből 71 fő, a 
Ságvári Endre Általános Iskola körzetéből 85 fő 
tanköteles korú gyermek iratkozik be az első osz
tályba.

Ez azt jelenti, hogy az Arany János Általános 
Iskolában 5, a József Attila Általános Iskolában 3, 
és a Ságvári Endre Általános Iskolában 4 első osz
tály indítása várható. Előre láthatólag az első osz
tályok átlaglétszáma 21,4 fő lesz.

Jó tanulók, jó sportolók
A képviselő-testület keddi zárt ülésén „Jó tanuló -  
jó sportoló” díjak odaítéléséről döntöttek.
Vattai Nikoletta, a József Attila Általános Iskola 
tanulója, az ORTRI Császári csemege triatlonosa 
a májusi testületi ülésen veheti át a díjat. 
(Testnevelő tanára: Hrubiné Láng Márta, edzője: 
Licskó Csaba)

Hírek április 1-re
*A képviselő-testület legutóbbi ülésén egyhangú állásfog
lalást tett közzé, miszerint ezentúl nem pártpolitikai, ha
nem várospolitikai szempontok alapján vezetik a várost. 
*Városunk polgármestere kijelentette, hogy végre meg
oldódott a zeneiskola elhelyezésének a kérdése, s aki 
ezzel nem ért egyet, annak elhúzza a nótáját.
*A Középiskolánk vezetése úgy döntött, hogy ezentúl 
nem olvassák el a diákoktól elkobzott, óra közben írt le
veleket, hanem olvasatlanul dobják a szemetesbe, taná
ri megrovás után.
*A KÉM Közútkezelő a lakossági vélemények alapján 
közölte, hogy a Rákóczi F. utcai nagyon gyenge minő
ségű útfelújítás hibáit még április hónapban kijavítja. 
Igaz, azt nem közölték, melyik évben.



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

®361-111

Továbbra is akciós 
padlószőnyeg vásár!

pvc vásár Ft 1190,-Ft
2-3-4 m-es pvc padló 3 mm vastagságú

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

Általános iskolai 
beíratás

Értesítjük a tisztelt szülőket,
hogy az általános iskolai beíratás 
a város valamennyi iskolájában 

2001. április 25-én és 26-án 800-1200 és 
1400-1700 óráig lesz.

A beíratáshoz szükséges:
* szakvélemény a gyermek fejlettségéről
* a gyermek személyi lapja vagy születési 

anyakönyvi kivonata
* biztosítási díj
A szülő bármelyik iskolába beírathatja 
gyermekét, de az iskola igazgatója dönt 

a felvételről.
Pótbeíratás: 2001. május 3-án 800-1200 és 

1400-1700 óráig.
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS 
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐN 

VALÓ RÉSZVÉTELRE
Oroszlány Város 300. évfordulója tiszteletére a Művelődési 
Központ és Könyvtár meghirdeti helytörténeti vetélkedőjét. 
Várják egyesületek, alapítványok, diákok, családok jelentkezé
sét.
5 fős csapatok jelentkezésére számítanak, ahol gyerekek, szü
lők, nagyszülők, egyéb családtagok együtt adnak számot a tele
püléshez kapcsolódó ismereteikről és ügyességükről. 
Témakörök: településtörténet, irodalom, iskolatörténet, köztéri 
alkotások, sporttörténet, ügyességi feladatok, hagyományok 
(bányász, szlovák), kertészeti ismeretek, vöröskeresztes isme
retek (gyakorlati feladatok), zenei felismerés.
A csapatok számától függően az elődöntőket áprilisban bonyo
lítják, a döntőre május 5-én, szombaton 10 órakor kerül sor.
A felkészülést segíti Végváriné Babirák Ilona: „Oroszlány -  
egy magyarországi falu legendája és igaz története” című köny
ve, a 2001-es Oroszlányi Kalendárium, az MKK helytörténeti 
előadássorozata, amelynek felvett anyaga a könyvtárban meg
tekinthető, és a szlovák Tájház meglátogatása.
Jelentkezés: 2001. április 7-éig Román Gézáné kulturális me
nedzsernél a 360-652-es telefonon, vagy személyesen az MKK- 
ban.

LAKOSSÁG I
APR ÓH IRD ETÉ S  

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• ,  Eladó tóparti tízesben 63 
m'-es, teljesen felújított lakás. Ar: 
5M Ft.®06-30-240-8927
• Eladó 12 tagú olajradiátor 12E 
Ft-ért, Szieszta kályha palackkal 
együtt 20E Ft-ért. ®365-939
• Eladó XIX. századi mór stílusú 
ébenfa paraván, 1 db (kétajtós) 
diófa szekrény. Irányár: 900E Ft, 
100E Ft. ®06-30-240-8927
• Eladó 3 db-os nem kihúzhatós 
ülőgarnitúra 50E Ft-ért. 
®06/3 0/234-4605
• Eladó a víztoronynál igénye
sen felújított gáz- és vegyes füté- 
ses, 3 szobás, 2 fürdőszobás 
szintes, burkolt ház garázzsal, 
pincével és egy gondozott pihenő
kerttel. ®361-075
• Újszerű állapotban lévő Cser
nyik pianínó eladó. ®360-34S
• Borbálán 2 szintes, 2 lakásos, 
külön (lejáratú, összkomfortos 
2x90 m'-es, 2+4 szobás családi 
ház eladó. ® 06/20/937-5901 
vagy 06/20/419-2739
• 41/146/85 nem dohányzó nő 
társat keres. Leveleket „Kölcsö
nös szimpátia” jeligére 2842 
Oroszlány 2. Pf. 37. címre kérem.
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ITT A TAVASZ!
Húsvétra játékok, 

ajándékok 
nasy választékban 

nálunk már 
kaphatók!

Színes filmkidolgozás 
1̂ nap alatt + ajándékfilm.

FOKA VIDEOTÉKA
O roszlány K ossuth  L. u tca

Premier film: Old meg Rómeót! 
(a Mátrix alkotóitól)

Nyitva:
H-P: 9°°-2100 Sz-V: 10° ° - 2200

CITIBAN«>
A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés: 
364-566, 30/9720-612

Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi 
ingatlan nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére: ü

Oroszlány, Bánki D. u. 57.1/2. -1,5 szobás, 35 m'-es összkomfortos lakás 
Induló vételára: 1.750.000,- Ft 

Az ingatlan 2001. április 03-án 10-11 óra és április 19-én 14-15 óra között
tekinthető' meg.

A pályázatok benyújtásának határideje és feltétele:nn2001. április 20-án 12 óra, 50.000,- Ft bánatpénz befizetése.
A versen y tá rg ya lá s  idó'pontja: 2001 . á p r ilis  2 4 -én  900 óra.

A nyilvános versenytárgyalás lebonyolítását az OTTO Rt. végzi, ezért a pályázatok be
nyújtásának és a versenytárgyalásnak a helyszíne az Rt. székháza (Oroszlány, Táncsics i 
M. u. 59.), ahol a pályázattal kapcsolatos részletes információkat az ingatlan- kezelési * 
részleg nyújt. Teléfon: 361-411

Húsvéti 
Játszóház

Április 
7-én, 

szombaton 
9 órától 

Húsvéti Játszóházba 
várják a gyerekeket és 

szüleiket az 
MKK-ba.

VI R A G  V A S Á R N A P I  
ZEN É S

Á h í t a t
a z  o r o s z l á n y i  e v a n g é l i k u s  t e m p l o m b a n  
2 0 0 1 .  á p r i l i s  8 - á n  ( v a s á r n a p )  1 8  ó r a k o r

M Ű S O R O N :
J. S. Bach: F -dúr m ise 

4. sz. kan táta 

K Ö Z R E M Ű K Ö D N E K : 
a gyü lekeze t ének- és zenekara  

Ede lónyi S zabó Z suzsa  - szoprán 
B ardócz E rzsébet - alt
B asky István - tenor
Korpás Ferenc - basszus
Kis Szilv ia  - orgona

VEZÉNYEL :
M ilán Z o ltánné

VB M inden é rdeklődő t 
szere te tte l várunk!

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. S366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea S06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20. 

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) ||
E-mail: okr@.matavnet.hu Internet: http://www.oroszIanyi-kronikas.hu 

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.
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2001. Iliiét 1V.07.-IU.13
Szó 07. Hermán
V 08. Dénes
H 09. Erhard
K 10. Zsolt
Sze
Cs

11. Leó, Szaniszló
12. Gyula

P 13. Ida

O R O S Z L Á N Y É http://www.oroszlanyi-krnRikas.hu

KRÓNIKÁS
III. évfolyam, 14. szám 2001. április G.

Ballagási meghívók készítését, 
szakdolgozatok, diplomamuhkák 

bekötését rövid határidővei 
vállaljuk!

M O N TÁ ZS P R E SS KFT.

Május 8: 
Közgyűlés a Vért-nél

A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága múlt heti 
ülésén tárgyalta az Eves Rendes Közgyűlés 
napirendjeit is.

Május 8-án a Közgyűlés tagjai megvitat
ják az Igazgatóság jelentését az elmúlt üzle
ti év teljesítéséről, s döntenek a mérleg, a 
Felügyelő Bizottság jelentése és a Függet
len Könyvvizsgálói Jelentés jóváhagyásá
ról.

A Közgyűlés témája lesz a 2001. évi üz
letpolitika meghatározása is.

Fontos kérdés lesz az Oroszlányi Erőmű 
retrofitjának előkészítésével, a kritikus úton 
lévő munkákkal, az 1 Mrd Ft-os beruházás
sal összefüggő döntés. Ez a téma szerepelt a 
március 9-ei Rendkívüli Közgyűlésen is, 
ami után a tulajdonosi kör május 8-ára he
lyezett át ezzel kapcsolatos feladatokat. (Az 
előterjesztési anyagot a Társaság Igazgató
sága elkészítette.)

Az Éves Rendes Közgyűlésen a Felügye
lő Bizottság tagjainak teljes körű visszahí
vására és újraválasztására (esetleg cseréjé
re), valamint vezető tisztségviselők díjazá
sára vonatkozó döntések is szerepelnek 
majd.

Maratoni mérkőzés az árvízkárosultakért

Segítenek az 
oroszlányi gimisek is

A Lengyel József Gimnázium és Szakközép- 
iskola diákjai 24 órás, szponzorált kosárlab
da-mérkőzést szerveznek, hogy a bevétellel 
támogassák az árvíz sújtotta Gergelyiugor- 
nyán élő gyermekek jövő évi beiskolázását.

A tervek szerint április 27-én, pénteken 18 
órakor a gimnázium dísztermében hangver
sennyel köszönnék meg a támogatók segítsé
gét. Ezután, 20 órakor kezdődne a torna
teremben a 24 órás mérkőzés.

A szervezők kérik, támogassák ezt a ne
mes kezdeményezést, segítsenek, hogy se
gíthessenek. Magánemberek és cégek tá
mogatását is szívesen fogadják. Szponzorál
ják a 24 órás sporteseményt legalább 240 fo
rinttal. Esetleg vásároljanak játékidőt, 10 
percet 200 Ft-ért.

A mérkőzés közben másformában is lehe
tőség nyúlik a segítségnyújtásra. 28-án 
szombaton délelőtt a Diákönkormányzat és 
néhány osztály a Vöröskereszttel egyeztetve 
ruhanemű, takaró, tisztítószer stb. gyűjtését 
szervezi az iskola előterében.

Oroszlány város 
lehetőségei

A Máj ki Népfőiskolái Társaság 
szervezésében néhány hónappal 

ezelőtt indult helytörténeti 
előadássorozat 

befejező részéhez ért, melynek 
témája:

Oroszlány és térségének lehetőségei a 
magyar térszerkezetben.

Előadó: dr. Rechnizer János, 
az MTA RKK Nyugat-magyarországi 

Tudományos Intézet professzora

Vendég: dr. Sunyovszki Károly 
Oroszlány város polgármestere

Az előadás időpontja:
április 09., hétfő, 16 óra

Helyszín: Művelődési Központ 
és Könyvtár, 113-as terem

25 éves a Márkushegyi Bányaüzem
Válasszon megfontoltan!

Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert-a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon' 13/500-331 (ékszer, műszaki, porcelán
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
TeIefon:34/51 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

s
yOLITCR

Az OMBKE Oroszlányi Szervezete áp
rilis 12-én 15.30-kor szakmai rendez
vényt tart a Bányász Klubban „25 éves 
a Márkushegyi Bányaüzem” címmel.
A rendezvény előadói:
Barabás Mihály oki. bányamérnök, 
nyugalmazott vezérigazgató, dr. Gon
dozó György oki. geológus, nyugalma

zott főgeológus, Havelda Tamás oki. 
bányamérnök, bányászati gazgató, Kar
dics István oki. bányamérnök, tervezési 
főmérnök, Dr. Katics Ferenc oki. bá
nyamérnök, nyugalmazott vezérigazga
tó, Németh Ferenc oki. bányagé- 
pész-mémök, nyugalmazott bánya
igazgató.



Történelemi vetélkedő 
határok nélkül

Liget: Damaszkusztól Világosig
Március 29-én a Liget presszó vendége volt 

Izsáki Mihály, a Munkáspárt megyei alelnöke.

A „Liget”-ben kialakuló szo
kásnak megfelelően először rö
viden életútját ismertette: a 
tatabányai hatajtós házakból in
dulva, bányászinasságon át ju
tott a tanári katedráig.

A Munkáspárt programterve
zetének ismertetésére térve el
mondta, hogy a szocializmus, 
mint eszmerendszer és mozga
lom, ma is létezik, s míg a kapi
talizmus újjászüli ellentmon
dásait, a szocialista válaszok
nak van létjogosultságuk. A 
szocializmus erői túljutottak a 
válságon, pozícióik erősödnek, 
s több európai országban meg
határozó szerepet játszanak.

A Munkáspárt Szociális Al
kotmány elfogadását javasolja; 
megegyezést a társadalom és a 
hatalmat gyakorló politikai 
erők között, ami szerint:
- egyenrangú polgárnak tekintik 
a munkavállalókat az európai 
versenyképesség biztosi- tása 
érdekében,
- ingyenes oktatást,
- ingyenes egészségügyi ellá
tást,
- európai szintű szociális védel
met és foglalkoztatást kell biz
tosítani.

Izsáki Mihály szégyenteljes
nek nevezte, hogy az Európai 
Unióra hivatkozva „cselédtör
vényt” akar a kormányzat a 
munkavállalókra kényszeríteni.

Kérdésekre válaszolva - az 
egyház- és vallástörténetben 
igencsak jártas előadó - el
mondta, hogy mi is történt azon 
a híres „damaszkuszi úton”, s a 
rendszerváltásra utalva idézte 
Baranyi F. „A káder” c. versét.

Néhány helyi - főként szociá
lis, egészségügyi, kulturális - 
kérdést is felvetettek a jelenlé
vők, amelyekre Varga János 
önkormányzati képviselő adott 
magyarázatot.

Az aktívan közreműködő 
hallgatóság a baloldali erők 
összefogásának szükségességé
re utalt, s kapott választ arra, 
hogyan áll ez helyi, megyei és 
országos szinten.

A jó hangulatú „politikai- és 
irodalomórához” Sulyok Kál
mán vitavezető-házigazda befe
jezésként „ínycsiklandozó 
desszertet” tálalt: arra kérte a 
vendégeket, hogy fejtsék ki vé
leményüket a ‘48-as szabadság- 
harc máig legvitatottabb sze
mélyiségéről, Görgey Artúrról, 
katonai, politikai, emberi szere
péről.

Parázs vita kerekedett, végül 
a résztvevők abban értettek 
egyet, hogy érdemes lenne egy 
„Liget-estet” e témának szen
telni, erre invitálni az érdeklő
dőket.

Varga János 
a Munkáspárt 

oroszlányi elnöke

A Rákóczi Szövetség Oroszlá
nyi Szervezete az elmúlt 3 év
hez hasonlóan idén is meg
rendezi történelmi vetélkedőjét 
„A Magyar Millennium Évszá
zadai” címmel.

Az április 21-i vetélkedő so
rán kiemelkedő jelentőséget 
kapnak történelmünk meghatá
rozó eseményei, a Kárpát-me
dence magyarságának sorsa, a 
felemelkedését tetteivel befo
lyásoló személyiségek életútja.

A megmérettetés célja a tanu
lóifjúság történelmi tudásanya-

A Rákóczi Szövetség Oroszlá
nyi Szervezete hagyományai
hoz híven 3 napos Észak
magyarországi és szlovákiai ki
rándulást szervezett március 
31.- április 2. között, melynek 
fő úti célja a felvidéki Borsiban 
II. Rákóczi Ferenc születésének 
325. évfordulójára rendezett 
ünnepségen való részvétel volt.

Kirándulásunk első napján 
Budapest - Vác - Balassagyar
mat érintésével Csesztvére ér
keztünk, ahol a Madách Imre 
Emlékmúzeumot látogattuk 
meg. E kúriában élt 1845-1853 
között „Az ember tragédiájá
nak” halhatatlan írója. Madách 
a ház előtt álló hársfa alatt je
gyezte le felejthetetlen művét.

Második állomásunk Szé- 
csény volt, ahol a városköz
pontban álló II. Rákóczi Ferenc 
szobrára emlékszalagot helyez
tünk el.

Utunkat a Recski Nemzeti 
Emlékpark megtekintésével 
folytattuk. A büntetőbarakk 
épülete, az írásos dokumentu
mok, a rabok egykori öltözékei 
megrendülést keltettek mind
annyiunkban.

Történelmünk egyik legna
gyobb nevezetessége, Eger kö
vetkezett. A híres várhoz veze
tett utunk, melyben a kazamata- 
rendszert is megtekintettük, 
majd felkerestük a vár területén 
Gárdonyi Géza író sírját. Gon- 
dozatlansága lesújtó látványt 
nyújtott...

A második napon Kassa irá
nyába folytattuk utunkat. A 
csodálatosan szép Szt. Erzsé- 
bet-dómot tekintettük meg,

gának bővítése, elmélyítése, az 
identitás erősítése a hazai és a 
határon túlról érkező diákság 
számára.

A versenyre Oroszlány város 
és vonzáskörzetének általános 
iskoláit és a gimnáziumot, vala
mint Felvidék, Kárpátalja, Er
dély, a Vajdaság, Horvátország 
és Szlovénia magyar ajkú diák
ságát hívják meg a szervezők.

Az I-V. helyezésű csapatok 
könyv- és pénzjutalomban, 
ezen kívül minden csapattag 
emléklapot és ajándékot kap.

melynek sírboltjában nyugszik 
II. Rákóczi Ferenc, fia József, 
édesanyja Zrínyi Ilona, vala
mint Bercsényi Miklós, Eszter- 
házy Antal és Sibrik Miklós. A 
dómtól a „rodostói házhoz” sé
táltunk, ahol a török épület ha
sonmását tekintettük meg.

Ezek után elindultunk kirán
dulásunk fő céljának helyszíné
re, Borsiba. Itt részt vettünk a 
vezérlő fejedelem, II. Rákóczi 
Ferenc születésének 325. évfor
dulójának tiszteletére megtar
tott színvonalas ünnepségen. A 
rendezvényen több száz ember 
jelent meg a határ mindkét ol
daláról. Szervezetünk névadójá
nak mellszobránál tiszteletünk 
jeléül koszorút helyeztünk el.

Az ünnepség után a sátoralja
újhelyi határátkelőnél tértünk 
vissza hazánkba.

A harmadik nap reggelén 
Széphalomra látogattunk, ahol 
Kazinczi Ferenc és családtagja
inak síremlékét kerestük fel.

Utunk során felkerestük Sze
rencset, majd Muhi településén 
a tragikus 1241. évi csata hely
színén állított emlékművet te
kintettük meg.

Mindhárom nap jó hangulat
ban telt, a sok szép emlékkel is
mét gazdagabbak lettünk.

A kiránduláson résztvevők 
nevében ezúton szeretném kö- 
szönetünket kifejezni Nagy 
Elemér Attila úrnak, az Orosz
lányi Rákóczi Szövetség elnö
kének a kitűnő szervezésért, 
valamint Makrai Nándor ügy
vezető alelnök úrnak a felké
szült idegenvezetésért.

Nagy Csaba Rákóczi Szövetség

Húsvéti Vért-futás 
(3. BO-DA-KÖ)

Idén harmadik alkalommal ren
dezi meg a Vértesi Erőmű Rt., a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Atlétikai Szövetség és a Bököd 
Erőmű Labdarúgó Egyesület a 
húsvéti Vért-futást. Az április 
14-i verseny célja a futás nép
szerűsítése megyei és megyén 
kívüli futók részvételével.

Az indulók női és férfi egyé
ni, valamint leány és fiúváltó (3 
fős csapatok) kategóriában ver
senyezhetnek.

A résztvevők az Oroszlányi 
Erőműtől rajtolnak délelőtt 10 
órakor. Innen 16,8 km megtéte

le után, Kömlőd és Dad érinté
sével kell visszaérkezni az 
Oroszlányi Erőműhöz.

Az eredményhirdetésre és 
díjátadásra várhatóan 12.30-kor 
kerül sor az Oroszlányi Erőmű 
előtt.

Nevezni a rajthelyen reggel 
8.00 -  9.30-ig lehet, személyi
illetve diákigazolvánnyal.

Nevezési díj: egyéni 300 Ft, 
diákoknak ingyenes.

Öltözési, fürdési lehetőség az 
Erőműben biztosított.

f  f  f  f

Találkozás Rákóczi emlékével



Big-Band-bemutatkozó
show-műsorral

Manyák Erik karmester veze
tésével Oroszlányban az elmúlt 
év novemberében big-band 
együttes alakult. Az Ifjúsági 
Fúvószenekar és a Bányász Ze
nekar tagjaiból verbuválódott, 
mintegy 20 fős zenekar március 
31-én mutatkozott be először a 
közönségnek.

A debütáló szereplést Ta
vaszköszöntő Show-műsorral 
kötötték össze.

Az egész estét betöltő, 3 órás 
rendezvényen fellépett az 
Oroszlányi Szimfonikus Fúvós- 
zenekar és annak Aranytartalé
ka Manyák Erik és Barcsai 
Mónika vezényletével.

Az előadást igazi show-mü- 
sorrá varázsolták Csáky Mária 
kétszeres Nívó Díjas táncpeda
gógus növendékei: a SIL-

HOUETTE balettcsoport tagjai 
és Geisztné Gogolák Éva tanít
ványai: a HEBE tánccsoport fi
ataljai.

Az est fénypontja a „Búcsú 
balettduett” volt Csiszár Anita 
és Katona Imre előadásában. 
Katona Imre 8 évig koptatta az 
oroszlányi művészeti iskola ba
lett szőnyegét, a 9. évet már a 
győri táncművészeti szakkö
zépiskola növendékeként végzi. 
Csiszár Anita februárban nyert 
felvételt ugyanebbe az iskolá
ba, ahol 3-4-szeres túljelentke
zés volt az idén is.

A rendhagyó, igazi kulturális 
élményt nyújtó est sikerét mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a nagy érdeklődésre való 
tekintettel az előadást másnap 
teltház előtt megismételték.

„TISZTA, VIRÁGOS 
OROSZLÁNYÉRT!” 

FELHÍVÁS
Oroszlány Barátainak Köre Egyesület kezdeményezésére, több 
civil szervezet és intézmény támogatásával akció indul Orosz
lányban városunk tisztasága, rendezettsége érdekében, 

j Felhívással fordulunk a város lakóihoz, lakóközösségeihez, 
minden civil szervezethez, a közös képviselőkhöz, a városban 

: működő intézményekhez és a vállalkozókhoz, hogy vegyenek 
részt a város tisztaságának megőrzésében, a város szépítésében, 
a lakások, lakóházak, az intézmények, a kereskedelmi egységek, 
a vállalkozások környezetének gondozásában, rendezésében.

1 A megalakult Szervező Bizottság folyamatosan figyelemmel kí
séri a kezdeményezéseket.
Az akció tavaszi szakasza 2001. május végéig tart.
Várjuk a nevezéseket és várjuk azok jelentkezését is, akik a 
díjazáshoz támogatást kívánnak nyújtani!

] A nevezéseket, a felajánlott díjakat és javaslatokat a díjazottakra 
' a Művelődési Központ és Könyvtár Információjába kérjük.

Nevezési lap és információ kérhető az MKK-ban.
Telefon: 360-652 

Beküldési határidő: 2001. április 15.
Szervező Bizottság

Hírek - röviden
• Április 11-én 15 órakor a 
Könyvtár szervezésében városi 
versmondó versenyt szervez
nek az általános- és középisko
lások részvételével. Helyszíne a 
Művelődési Központ és 
Könyvtár kamaraterme. Az ér
tékelést a zsűri végzi - és tesz 
javaslatot a díjazásra -, amely
nek elnöke a megyében ismert 
és elismert Tóth Zsóka előadó- 
művész.

• Április 12-én 16 órakor az 
oroszlányi képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottsága a Polgár- 
mesteri Hivatalban tartja ülését, 
amelyen megvitatja az áprilisi 
testületi ülés elé kerülő költség- 
vetési módosítási javaslatot.
• Ugyan ezen a napon, 18 óra
kor tartja ülését az oroszlányi 
képviselő-testület Közigazgatá
si Bizottsága a Polgármesteri 
Hivatal épületében.

Általános iskolai beíratás
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az általános 
iskolai beíratás a város valamennyi iskolájában 

2001. április 25-én és 26-án 
800-1200 és 1400-1700 óráig lesz.

Megkezdődött a “300 év - 300 fa” akció, melynek keretében 
300 új facsemetével szépül a város.

A beíratáshoz szükséges:
* szakvélemény a gyermek fejlettségéről
* a gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi 

kivonata
* biztosítási díj

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

Pótbeíratás: 2001. május 3-án 800-1200 és 1400-1700 óráig.
Polgármesteri Hivatal

A Bányász Klub programjaiból
A Bányász Nyugdíjas Klub április 9-i vendége Zsombolyai Má
ria festőművész, aki a húsvéti ünnepekre készülve beszélget a 
klub tagjaival, és közösen készítenek apró ajándéktárgyakat, dí
szeket.

Húsvéti locsoló bál lesz április 15-én (vasárnap) 20.00 órától. 
Program: locsoló versek, mondókák versenye, tombola. Zenéről 
a Favorit tánczenekar gondoskodik.

3.



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

®361-111

Továbbra is akciós 
padlószőnyeg vásár!

PVC vásár IÁK )'- Ft 1190,-Ft 
2-3-4 m-es pvc padló 3 mm vastagságú

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

Húsvéti Játszóház

Április 7-én, szombaton 9 órától 
Húsvéti Játszóházba várják a 
gyerekeket és szüleiket az 

MKK-ba.

FCKA VIDEOTÉKA
O roszlány K ossuth  L. u tca

P rem ier  film : Old meg Rómeót! 
(a Mátrix alkotóitól) 

Nyitva:
H-P: 9°°-2100 Sz-V: 10°°-2200

l a k o s s á g i

APRÓHIRDETÉS 
A lakossági hirdetés 

ingyenesen jelenik meg!
A hirdetéseket a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
nyomdájában lehet ieadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

• Újszerű állapotban lé
vő Csernyik pianínó el
adó. 0)360-348

• Sürgősen eladó Bor
bálán 2 szintes, 2 lakásos, 
külön bejáratú, összkom
fortos 2x90 nr-es, (föld
szint 2 szoba + nappali, 
emelet 4 szoba + nappali) 
családi ház. Vállalkozás
ra, vagy üzlethelyiség ki
alakítására is alkalmas. 
0) 06/20/937-5901 vagy 
06/20/419-2739

• Eladó „kontyos” ház
ban 2 szoba, _ hallos 3. 
emeleti lakás. Ár: 3,750M 
Ft. 0)363-408

• Eladó 2 db új TV fo-

f o t ó  - p a p ír - j á t é k

O R O S ZLÁ N Y , R Á K Ó C ZI F. U. 78 , 8 3 6 3 -2 4 8
0

ITT A TAVASZ!
Húsvétra játékok, 

ajándékok 
nasy választékban 

nálunk már 
kaphatók!

Kodak
I  E X P R E S S

Színes filmkidolgozás 
nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés: 
364-566, 30/9720-612

ke- zös, 2 fürdőszobás, 
alápincézett lakás. Külön 

tel, olajsütő, Orion színes zöldség-gyümölcstároló-
TV, Hajdú mosógép, he
vederzár. ®365-858 

• Eladó Borbála-telepi 
sorházban 140 nr-es 5 
szobás, nagy konyha-ét-

val, fűtött garázzsal, gáz- 
és vegyes tüzeléssel, kis 
kerttel. <3)361-713 vagy 
06/30/354-9636

n

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
GYERMEKNAPI városi rajzversenyre

Oroszlány Város Önkormányzata nevében felhívással fordulunk Oroszlány város általános iskolai 
tanulóihoz, óvodásaihoz, hogy vegyenek részt a GYERMEKNAPI városi rajzversenyen.

A pályázat témaköre: SPORT, JÁTÉK és CSALÁD és az ezekhez kapcsolódó élmények, emlékek. 
A pályázatok értékelésére a következő korcsoportok szerint kerül sor: 

ÓVODÁSOK, I-II., III-IV., V-VI., és VII-VIII. osztályosok.
Technikai információk: a beküldött alkotások tetszőleges technikával készülhetnek 

(színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, pasztell, linó, stb.).
A képek mérete minimum A/4, maximum A/3-as lehet (ez a méret a magasabb osztályokban 
javasolt - ezt a méretet azért is ajánljuk a pályázók figyelmébe, mert ezekből válogat a zsűri 

az uszodában elhelyezett állandó kiállításra).
Minden alkotás hátoldalán feltétlenül tüntessék fel a következőket: 

a kép címét, az alkotó nevét és osztályának megjelölését, az iskola nevét, a felkészítő tanár nevét. 
Értékelés, kiállítás: a beküldött alkotásokat felkért szakértők értékelik és javasolják a legjobbak 

kiállítását, illetve a fenti öt kategória első három helyezettjének díjazását könyvutalvánnyal és 
rajzeszközökkel (3-2-1 ezer forint értékben).

Az állandó kiállításra (12 db) a sportolást, ügyességi játékot ábrázoló képekből válogat a zsűri. 
A kiállítás helyszíne a Városi Sporttelep (a Gyermeknap rendezvényeinek helyszíne), 

időpontja: 2001. május 27., itt kerül sor az értékelésre és a díjak átadására.
A díjazottakat a megnyitó pontos időpontjáról előzetesen értesítjük.

A kiállítás megfelelő előkészítése, a zsűrizés lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az alkotásokat 
legkésőbb 2001. május 15-ig (kedd) adják le a 

Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán (II. em. 57-es szoba).

Minden résztvevőnek sikeres alkotómunkát kíván Dr. Sunyovszki Károly polgármester

• Eladó Bánki Donát 
úti 5. emeleti 68 nr-es, 3 
szoba+hall, tóra néző, 
nagy erkélyes, redőnyös, 
vízórás (átalakított kony
hával) lakás. Ár: 5,2M Ft. 
<3)362-142

• Eladó 2 szobás, össz
komfortos, I. emeleti 
lakás. Érdeklődni: Népek 
b. u. 37. 1/3. 16.00 óra 
után

• Eladó, elcserélhető 2 
szobás, összkomfortos, 
IV. emeleti lakás és 200 
nöl kert, emeletes házzal. 
Csere esetén családi ház 
érdekel 4-5M Ft-ig. 
®06/20/9936-631

• Eladó teljes szobabe
rendezés (szekrénysor, 3 
részes ülőgarnitúra, író
asztal, fiókos kisszek- 
rény, forgószék) kitűnő 
állapotban, áron alul. 
®363-066 18.00 óra után

• 41/164/85 nem do
hányzó nő társat keres. 
Leveleket „Kölcsönös 
szimpátia” jeligére 2842 
Oroszlány Pf. 37 címre 
kérem.

A Művelődési 
Központ és Könyvtár 

a jövő hónapban 
elindítja 

„Színházbuszát”. 
Érdeklődni a 
34/360-652-es 

telefonszámon lehet.
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MINDEN KEDVES
o l v a s ó n a k  k e l l e m e s

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN!

„ Utolsókból lesznek az elsők”
Oroszlány lehetőségei

A Majki Népfőiskolái Társaság szervezésében néhány hónappal ezelőtt in
dult helytörténeti előadássorozat befejező részéhez ért, melynek témája: 
Oroszlány és térségének lehetőségei a magyar térszerkezetben volt

Dr. Reclmizer János, az MTA RKK 
nyugat-magyarországi T udomáiryos
Intézet professzora a magyar térszerke
zet változásáról és Oroszlány pozíciói
ról tartott előadást.

A professzor szer int sikeres ország
ban cliink, de ennek térségei természet
szerűleg nem fejlődnek egyformán. A 
munkaerő képzettsége és az infrastruk
túra szempontjából kiemelkedik Győr. 
Budapest es a Balaton térsége. Ugyan
akkor Oroszlány megközelíthetősége 
is jó, lényeges, hogy az autópálya 3ü 
percen belül elérhető, s az infrastruktú
ra nívója is magas. Ugyanakkor Komá- 
roni-Esztcrgom megye jövedelemter
melő képessége a közelmúltban ! 5-20 
százalékkal az országos átlag alatt ma
rad. Persze, egy megye, egy település

hogy mit nyújt, milyen kondíciókkal 
rendelkezik, milyenek a szolgáltatásai, 
niiiyen miliőt tud nyújtani.

A professzor úgj véli: Oroszlány si
keres modell lehet mos települések szá
mára is, hiszen törekszik a földrajzi - 
fizikai - környezeti előnyök kihasználó - 
sara. Beindultak o helyi gazdaságfej
lesztő tevékenységek, jó irányban 
változik a városkép is. Ugyanakkor 
még keli idő a városi identitás kialaku
lásához.

Az elmondottakhoz kapcsolódva dr. 
Sunyovszki Károly polgármester remé
nyét fejezte ki, hogy a jövő év végén 
legalább kétezren dolgoznak majd az 
oroszlányi Ipari Parkban. A fejlődés 
mércéjeként említette az ingatlanárak 
ugrásszerű növekedéséi. Szólt arról a 
változásról is, mely az címűit időszak

ban a „kiilcsinf ’ é« intette: 
550 ioiihó r i-oi költött az 
önkormányzói a közterüle
tekre. A polgármester szó
ba hozta a szakrendelő 
tervezett átalakítását, a ze
neiskola helyzetének meg
oldását, s célként fogal
mazta meg a Majkon alapu
ló turisztikai is dny vonal 
fejlesztését.

- Oroszlány egyértelmű
en fejlődik -  mondta, s ha 

1998-as sta
tisztikai adatokat akár a 
gépjárművek száma, akár 
az élve születések száma 
vagy megvizsgálunk bár
mely más, a fejlettségi szin
tet jelentő mutatót, abból is 
látszik, hogy igyekszünk 
előre, s talán Oroszlányra is 
igaz lehet a mondás: „utol
sókból lesznek az elsők”.

LA.

megítélésében igen nagy szelepei kap,

Válasszon megfontolta.ii?
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége. ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legfőbb fiákkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
MOHUK AZONNAL KÉSZPÉNZ!
. mert megválaszthatja a Slam idet (lejárat napját).
. mert a leghosszabb a türelmi iitö W söpör jegyűéi.
. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
. mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
. muri. 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
. mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.
. mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
. mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
. mert a leghosszabb a nyitva tartás.

Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telelőn 33/500-743 fékszer, műszaki, porcelán) ________
OROSZLÁNY, Rákóczi u, 26. SZÓMBA IO N  IS"'Y1T\ A!
Telefon: 34/5(10-560 (ékszer, műszaki, porcelán: síb.r
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NY ITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

összevetjük az.

Oroszlányi fórum a külső 
szövetkezeti 

üzletrész-tulajdonosoknak
Az FKgP oroszlányi szervezete fórumot rendezeti 
szombaton a Bányász Klubban. A fórum témája a 
szövetkezeti külső üzletrészről szóló törvény volt. 
A rendezvényen - Balogh György, a kísgazdapárl 
oroszlányi elnöke meghívásának eleget téve - részi 
vett Rezi Árpád, a párt megyei elnöke, Faragó Fe
renc, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi- 

! nssztérium szakfőtanácsosa, lakács Gabriella 
szaktanácsos és Cziklár Károly falugazdász.

Április 15-éig kell leadni 
kérelmüket a külső szö
vetkezeti üzletrész-tulaj
donosoknak a megyei 
tőidműveiésügyi hivata
lokba. A megyében ed
dig mimegy kétezren 
adták be igényüket - tud
tuk meg Rezi Árpád el
nöktől a fórumon.

Faragó Ferenc szakfő
tanácsos néhány hasznos 
tanáccsal látta el az ér
deklődőké! Például szolt 
arról, hogy a kérelemhez 
csatolni keli az. 1992, évi 
v agyonnevesító határo
zat után' okiratot, s örö
kösök esetében mellékel
ni kell a hagyatéki vég
zést vagy öröklési bizo
nyítványt is. Az igény
bejelentéseket az FVM 
Komárom-Esztergom 
Megyei Földművelés
ügyi Hivatalához kell be
adni legkésőbb április 
15-éig.

Cziklár Károly falu
gazdász elmondta: az ed
digi kétezer bejelentet; 
mellé, melynek mintegy 
negyede oroszlányiaktól 
származik, további 200- 
250 igényre számítanak.

Balogh György helyi 
elnök tolmácsolta Cser 
nyik Attila, az Oroszlány 
Vidéke Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet el
nöke üzenetét, miszerint 
tisztában vannak azzal 
hogy ez 100 milliós 
nagyságrendű igényt je
leni, melyet állami segít
séggel tudnak majd 
kifizetni.

Az Alkotmány Bíróság 
április 11-én alkotmány- 
ellenesnek minősítene az 
ihletház törvényt, és azt 
megsemmisítette. A Kor
mány iij határozat terve
zetet készít az üzletrészek 
kifizetésére.

Nagy sikere volt az MKK Húsvéti Játszóházának



Színházigazgató a Ligetben Oroszlányi összefogás az
A Liget Közéleti Kávéház vendége volt a tatabányai Jászai 
Mari Színház új igazgatója. Harsányi-Sulyom László életpá
lyájáról és tatabányai célkitűzéseiről beszélt.
Harsányi-Sulyom László idén 
január 1-je óta áll a megyeszék
hely színházának élén. Koráb
ban volt kocsikísérő, teher
autósofőr és könyvraktáros is. 
Színházi pályafutásában meg
határozó szerepet játszott Szol
nok, ahol rendezőasszisztens
ként kezdett, majd 6 évet töltött 
az ottani színházban, s igazán jó 
társulattal dolgozhatott. A ren
dező büszkén mesélte, hogy a 
80.000 fős Szolnokon 24-25 
tele bérletet adtak ki egy évad
ban. A hasonló népességű Tata
bányán ennek csupán az ötö
dére van jelenleg kereslet. Az

igazgató többek között ezen is 
szeretne változtatni. Bár a bér
letek eladása stabil bevételi for
rás, ő azt szeretné, ha minden 
korosztály és minden „ízlés” 
megtalálná a neki való darabot 
a Jászaiban.

Harsányi-Sulyom László 
színházi gyakorlatát - a főiskola 
elvégzése után - tovább gyara- 
píthatta Kecskeméten, majd 
szabadúszóként Kassán és Sep- 
siszentgyörgyön.

Úgy gondolja, ahhoz, hogy 
egy színház eredményesen mű
ködjön, az keli, hogy „mindenki 
ugyanazért az ügyért izguljon”.

Nemzetközi Gyermekkönyvnap 
Oroszlányban

Április 2-án - Andersen, a nagy meseíró születésnapja alkalmá
ból ünnepük a Nemzetközi (íyerniekkönyvnapot az egész vilá 
gon. így tett ezen a napon a Művelődési Központ és Könyvtár 
Gyermekkönyvtára is.
Hz a megemlékezés inspirálja, 
hirdeti az olvasás szeretetét és 
fontosságát, ráirányítja a figyel
met a színvonalas gyermek
könyvekre. 2001-ben a Magyar 
IBBY Szekció és a Magyar Il
lusztrátorok Társasága közösen 
vállalta ennek a kiadványnak az 
elkészítését a világ 80 országá
ban. A kiadvány Janikovszky 
Éva írói üzenetét tartalmazza 
ebben az évben.

Ez alkalomból nyílt kiállítás 
április 2-án a Művelődési Köz
pontban. A kiállítást Kucska 
Zsuzsa, az MKE Gyermek- 
könyvtáros Szekció elnöke nyi
totta meg. Az előadó köszöntöt
te a több mint száz megjelent 
kisgyermeket, pedagógusokat, 
szülőket, majd ezután tolmá
csolta Janikovszky Éva írónő 
üzenetét, amely a következő
képpen hangzott:

„Mi van a könyvekben? Ezen 
törtem a fejemet, amíg ott kupo
rogtam 3-4 éves koromban 
nagyszüleiül boltjában egy kis 
sámlin. A pult mögött anyám 
várta a vevőket. Mögötte 
mennyezetig érő könyvespol
cok és egy nagy létra. Ha bejött 
egy vevő a boltba, azt próbál
tam kitalálni, hogy vajon az

alsó polcokról, vagy a magas
ban lévők érdeklik. Az én fiatal 
anyukám minden könyvnek 
tudta a helyét és egyre jobban 
izgatott, hogy mi lehet a köny
vekben? Nálunk mindenki ol
vasott Ahogy néztem az 
arcukat, amint a könyv lóié ha
jolva hol elmosolyodnak, hol 
elkomorodnak, azon gondol
koztam. hol járnak? Meg se 
hallják, ha szólok hozzájuk! Mi 
van a könyvekben, mi a?: a ti
tok? Aztán megtanultam olvas
ni. Es megtudtam, mi a 
könyvek titka. Az, hogy minden 
bennük van. Nem csak a tündé
rek, manók, hanem a jó és a 
rossz, a világmindenség; ez 
mind-mind elfér a könyvekben. 
Nyisd ki a könyvet! Megosztja 
veled minden titkát!"

Az üzenet átadása és a kiállí
tás megtekintése után az épület 
színháztermében a budapesti 
Staféta együttes szórakoztatta és 
bűvölte el a kíváncsi gyerekeket. 
A zsúfolásig megtelt teremben a 
meghívottak nagyon jól érezték 
magukat a zenés, játékos, ver
ses-mesés egyórás összeállítá
son, ahol együtt énekeltek és 
tapsoltak az előadókkal.

Csalik Andrea

árvízkárosultakért
Március elején hirdette meg a 
Városi Vöröskereszt az árvíz- 
károsultak megsegítésére a 
gyűjtési akciót. Mint azt Nagy 
Péterné, a szervezet titkára el
mondta, nehézkesen indult az 
adományok felajánlása, végül, 
egy hónap munkája után szép 
eredménnyel zárták az akciót.

- Közel 100 oroszlányi család 
adott ruhaneműt, cipőt, játékot, 
berendezési tárgyakat. Az ado
mányozók közül kiemelkednek 
a Népekbarátsága út 33. sz. 
alatti társasház lakói, akik egy 
raktárnyi bútort gyűjtöttek 
össze. A szekrények, íróaszta
lok mellett vasalóval, hűtőgép
pel, centrifugával, villanytűz
hellyel, gáztűzhellyel is segítet
ték az árvízkárosultakat. A 
Márkushegyi Bányaüzemtől

100 pár csizmát és 70 db ove- 
rallt, valamint kapucnis dzsekit 
kaptunk - sorolja Nagy Péterné.

Az adományok elszállítását a 
Vöröskereszt két részletben 
végzi. Április 10-én a Vértesi 
Erőmű Rt. 5 tonnás tehergépko
csijával indultak Gergelyiugor- 
nyára, jövő héten pedig a tata
bányai Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság segít az adomá
nyok elszállításban.

Nagy Petemé az újság hasáb
jain keresztül is köszönetét feje
zi ki az adományokat felajánló 
lakosságnak, a Vértesi Erőmű 
Rí.-nek, a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak. Köszöni mun
kájukat a Műszaki Középiskola 
öt tanulójának, valamint Erdős 
Imre és Holló Zsolt bányamen
tőknek.

Maratoni mérkőzés a z  árvízkárosultakért
Segítenek az oroszlányi gimisek is

A Lengyel József Gimnázium
és Szakközépiskola diákja; 24 
órás, szponzorált kosárlabda- 
mérkőzést szerveznek, hogy a 
bevétellel támogassák az árvíz 
sújtotta Gergelyiugomyán élő 
gyermekek jövő évi beiskolázá
sát

A tervek szerint április 27-én, 
pénteken 18 órakor a gimnázi
um dísztermében hangver
sennyel köszönnék meg a támo
gatók segítséget. Ezután, 20 
órakor kezdődne a tornaterem
ben a 24 órás mérkőzés.

A szervezők kérik, lámogas-

zést, segítsenek hogy segíthes
senek. Magánemberek és cégek 
támogatását is szíveseit fogad
ják Szponzorálják a 24 órás 
sporteseményt legalább 240 fo
rinttal. Esetleg vásároljanak já
tékidőt, 10 percet 200 Ft-ért.

A mérkőzés közben niásfbr- 
■naban is lehetőség nyúlik a se
gítségnyújtásra.

28-án szombaton délelőtt a 
Diákönkormányzat és néhány 
osztály a Vöröskereszttel 
egyeztetve ruhanemű, takaró, 
tisztítószer stb. gyűjtést szerve
zi az iskoía előterében 

sák ezt a nemes kezdeménye-

Történelemi vetélkedő
határok nélkül

A Rákóczi Szövetség Oroszlá
nyi Szervezete az címűit 3 év
hez hasonlóan idén is meg
rendezi történelmi vetélkedőjét 
„A Magyar Millennium Évszá
zadai” címmel.

Az április 21-ei vetélkedő so
rán kiemelkedő jelentőséget 
kapnak történelmünk meghatá
rozó eseményei, a Kárpát-me
dence magyarságának sorsa, a 
felemelkedését tetteivel befo
lyásoló személyiségek életútja,

A megmérettetés célja a tanu
lóifjúság történelmi tudásanya

gának bővítése, elmélyítése, az 
identitás erősítése a hazai és a 
határon túlról érkező diákság 
számára.

A versenyre Oroszlány Város 
és vonzáskörzetének általános 
iskoláit és a gimnáziumait, va
lamint Felvidék, Kárpátalja, Er
dély, a Vajdaság, Horvátország 
és Szlovénia magyar ajkú diák
ságát hívják meg a szervezők.

Az I-V. helyezésű csapatok 
könyv- és pénzjutalmat, ezen 
kívül minden csapattag emlék
lapot és ajándékot kap.



Költészet napi versmondók
Április 11-e, a Költészet Napja 
alkalmából szavalóversenyt 
rendeztek az oroszlányi Műve
lődési Központban.

A Magyar Ellenállók és Anti
fasiszták Szövetsége és az 
MKK által szervezett szereplést 
iskolai versenyek előzték meg, 
melyek során 21-en kerültek a 
döntőbe. Az oroszlányi, bokodi 
és szákszendi gyerekek három 
kategóriában versenyeztek, 
egy-egy szabadon választott 
verssel.

A zsűri elnöke, Tóth Zsóka - 
tagjai Szabolcs András és Nagy 
István - döntése értelmében az 
általános iskola alsó tagozatosai 
közül első helyezést ért el Nagy 
Barbara (Bököd).

A felső tagozatosok verse
nyében legjobbnak bizonyult 
Fodor Angéla (LEJO 6. oszt.').

A középiskolások között a 
1 egeredménvesebb versmondó 
Csáti Anna (LEJO) volt.

Sikerek a gimnáziumban
Iskolánk, az oroszlányi Lengyel 
József Gimnázium és Szakkö
zépiskola az utóbbi években 
sok sikert ért el az országos ta
nulmány i versenyeken.

Legsikeresebb tanulóink kö
zé tartozik Hajós Lilla (Arany 
Dániel Matematika Verseny or
szágos döntőse volt az 1999/ 
2000-es tanévben, egyedül ő 
képviselte Komárom-Lszter- 
gom megyét). Szemes Gábor a 
Varga Tamás matematikai Ver
senyen és Széli ( \saha számítás
technikái versenyeken elért he
lyezései említésre méltók.

Kiemelkedő eredményt ért el 
1998-ban Hadjadj Leiia (Kita- 
ibel Pál Országos Biológiai és 
Környezetvédelmi Verseny !. 
helyezettje) és Simon Zoltán 
2000-ben (Biológiai Oi szagos 
Tanulmányi Verseny 6. helye
zettje).

A 2000/2001-es tanév legsi
keresebb diákja Micskó Viktor, 
a Lengyel József Gimnázium és 
Szakközépiskola 11. a osztá
lyos tanulója. Viktor 5. helye
zést ért el a Nemes Tihamér

Országos Középiskolai
Számítástechnikai Tanulmányi 
Versenyen. Ezzel az ered
ménnyel már most felvételt 
nyert bármely egyetem prog
ramtervező matematikus szaka
ra, és megszerezte a jövőre 
esedékes matematika központi 
érettségi ielcs jegyét. Ráadásul 
Viktor meghívást kapott a 
200!. év Nemzetközi Informa
tikai Diákolimpia válo
gatójára. így eséiye van, hogy 
tagja lehessen a diákolimpiái 
válogatottnak. Felkészítője Hű- 
ma János tanár úr volt.

Viktor régóta a számítógép 
„megszállottja”, általános isko
lás W a óta minden évben részt 
ved a Nemes Tihamér verse
nyen is, mindig igen jó ered
ménnyel. (1998-ban a Nemes 
Tihamér Számítástechnikai 
Versenyen L kategóriában 1.
helyezett lett.) Az idei eredmé
nyével azonban felülmúlta az 
összes eddigit, s ezzel biztosan 
megalapozta a jövőjét. Gratulá
lunk neki:

Kis né Varga Gabriella tanár

Egy tonna újság
Ennyit gyűjtött össze az 1. Mé
hes Négyes városi futóverseny 
328 indulója.

Hideg, szél, küzdelem, sírás, 
boldog bajnokok, Kocsis Ta
más, Kostyál Dóra (óvodások), 
Kostyál Tamás, Kostyál Ágnes, 
Holló Zsolt, Kocsis Alexandra, 
Erdélyi Dóra, Oltványi Zoltán, 
Waaled testvérek. Boldog töb
biek, akik a célbaérés öröme

mellé még egy zacskó Császári 
Csemegét is kaptak.

A legeredményesebb iskolá
nak járó Méhes Négyes Ván- 
dorkupát a Ságvári Endre Álta
lános Iskola érdemelte ki, a leg
lelkesebb iskolának járó leül ön
díjat a Gyermekotthon kapca. 
Egy cv múlva ugyanitt:

Méhes Rt., 
ORTRl Császári Csemege

Az oroszlányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
április 17-től szeretettel várja az érdeklődő gy ermekeket és 

felnőtteket új. heti rendszerességgel működű klubjaiba:
Kreatív klub -  Alkotó, ftmtázhubis gyerekeknek hétt őnként f f 1 ormot j
Alkotás, kézzel, lábbal szívvel, ésszel, és még ahogy lehet

f  ürkész klub - Fds&agozm** iskolásoknak hétfőnként l  f "  őrétől 
Tervezett remük az élő ás m  élettelen természet, az ember. mint atenné»*H, | 
szerv es része, vágy halálos daganat a természet* és épített környezet vécM- j 
iné, mars tart-e az evoíuöé esm jlj®  irány ü?. Oroszlány természeti és ember í 
alkotta értékei & ezekhez hasonló érdekes kérdések megbeszélése, leidolgo- j 
zasa. kutatása a könyvekből & a tenrteyretben

„Vendég n húznál’’ Mtíb - szülőknek, nagyszülőknek Menténként fél1" óráiéi I 
Hyerekm-ál ieiw'Mvtm# afcmííts problémákról általába* a / életkori n p -  ! 
Losságoktol. ahogv a gyerekek latnak bennünket a koinnuinifeítetónkrói. illet- j 
- e a rádióműsorban felvetett témákról

t'ifm-paloté klub o»12 éveseknek Mentánként I z ó r á tó l  
komrtunfkiciós és csapni ifejteviő kigMk&xások

inaiba klub 12-14éveseknek esüi-ivtiikimként l f H' órától
liirvesmtt témák magunktól magunknak gyávaság bátorság, vakmerőség. 
péMakéij. bmátsag. szerelem valaJiw a tartozás, lázadás, és még sok érdekes 
kérdés aktáé közős p iog tm . an» $ Imiketérdetíi. vagv zavarta

Valamennyi klub helyszíne az Önkormányzati S/orialis Szolgálat 
FSrst Sándor utcai épületében lévő klublteiyisegeküen lesz és ! 

valamennyi klub ingyenesen vehető igénybe.

! *
Általános iskolai beíratás

i
| Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy' az általános 
I iskolai beiratás a varos valamennyi iskolájában

200i. április 25-én és 26-án 
8ot-12w és 14"°-17ü0 óráig lesz.

A bcíraíáshoz szükséges:
I * szakvélemény a gyermek fejlettségéről 
j * a gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi ki

vonata
I * biztosítási díj:
l A szülő bármelyik iskolába beírathatja gyermeket, de az j 

iskola igazgatója dönt a felvételről

Pótbeíraíás: 2001, május 3-án 8°°-!20<l és I4®0-!?0® óráig.
Polgármesteri Hivma!

K örzethatárok:
A rany János Á ltalános Iskola:
Vasút sor. Bokodi, Kubicza M., Jókai M., Csokonai V M , Arany J. 
Szeptember 6 , Móricz Zs., Radnóti M„ Katona J„ Madách 1, Zichy 

I M„ Bartók B.. Gábor Á., Bem j., Landler .1., Kodály Szegfű, fuli- ; 
pán, Ciklámen, Jázmin, Határ, Erkel fK a r in th y  F , Ady F., József A . 
Táncsics M 2-20., Rákóczi F , Fúrst S., Mészái t>sL . Gárdonyi G , Hu- ; 
nyadi .1, iskola, Mátyás kir., Gönczi F., Petőfi udvar, Takács 1 . Nyí- | 
res-elűlő.  ̂ ;
József Attila Általános Iskola:
Táncsics udvar, Táncsics udvar 24-től és l-lől, Petőt! S., Kosenberg 
Korányi F., Bányász körút, Ifjúmunkás, Domb. Asztalos J., Kossuth L., 
Mészáros köz, Eszterházy, Sallai, Haraszthegyi, Alkotmány, Vardomb. 
Erdész, Takács 1., Majki, Deák F., Széchenyi, Várdomb köz, Béke. 
Nótárius köz, l.abancz-dűlő 
Ságvári Endre Általános Iskola:
Dózsa Gy., Kecskédi, Balassi B., Lengyel J , Illyés Gy., Rózsa, Nagy 
L.., Miskóréti, Malom, Nagyhegy, Kenderföld, Bánki D , Tópart. 
Ságvári E , Népek b., Kertalja, Április, Fácános köz, Irinyi ]., Ne- 
meth-dülő, Ürgehegy

—-------- —

az i%j í-vi:/j íi:ih«i:̂  is  a  iakossác; szom-áiatábaa:
TORONY  TAXI @ 361-700

.1



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

8361-111

Továbbra is akciós 
padlószonyeg vásár!

PVC: vásár \0 *C  Ft 1190.- Ft 
2-3-4 rrs-es pvc padié 3 n a  vastagsággá

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

AKCIÓS 
BÚTORVÁSÁR!

Helye: Oroszlány 
Művelődési Központ és Könyvtár 

Ideje: 2001. április S9-2Ü-ig 
Nyitva: 9I,Ü-18()0 óláig 

Kárpitozott ülőgarnitúrák 
nagy választékban vásárolhatók és ren

delhetők rövid
határidővel, székcsfej

hérvári gyártótól.

f t t m m w
I PRGH1RDETÉS
\  lakossági hirdetés 

ingyenesen jelenik meg!
V hirdetéseket a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják

w v a ;

• Áron alul eladó 1 db 
CBN-2 típusú benzinmoto
ros szivattyú, 1 db ROBI 55 
típusú rotációs kapa és I db 
301-es szőlőprés. @366-108 
16 óra után.
• Olcsón eladó Skoda 120 
L, 85-ös évjárat, 2002. febru
árig érvényes műszakival, 1 
db világos kétajtós szekrény, 
1 db kétajtós és 1 vitnnes 
szekrény, I db fotelágy. 
8363 -983 , 06/20/3134-618 
az esti órákban.
» Eladó az Eszíerházy utcá
ban 3 generációs, kétszintes 
családi ház különálló ga
rázzsal, műhellyel, tárolók 
kai, pincével 
©06/20/348-2841 vagy 
06/2(i/357-2945
• Faborításos. igényes ele
mes konyhabútor eladó.

FOTÓ-FAFlR-JÁTÉK I

O R O SZLÁ N Y, R Á K Ó C ZI F. U . 78 , 9 3 6 3 -2 4 8

>- '-■*!> .

r ^ S ' C¥ 1

Minden kedves 
Vásárlónknak kel
lemes húsvéti ünne

peket 
kívánunk!

Színes filmkidolgozás 
nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Ráfcúczi őt 47. szám alatt! 
TeSeföRGs hAegyszteftém
364-S88, 3®/97?0-6i2

góreudszcr, kijavított ka
rosszéria. irányár: 350E Ft. 
8380 -0 0 9 , 480-919
• Sürgősen eladó „kontyos” 
házban 2 szoba + hallos la
kás. Ár: 3 ,5M Ft. 83 6 3 -8 5 8
• Konyhaszekrény eladó!

:V 'KRX&& >Ne»'A:V'

A „300 éves Oroszlány múltja, jelene, jövője 
gyermekrajzokon” c. kiállítás április 20-án, pénteken 

15 orakor nyűik az MKK-ban.

FORGALMI REND VÁLTOZÁS':

Az önkormányzat forgalmi rendváltoztatást tervez a Fuist S.. Petőfi S., Mészá 
ros L utcákban, melyek a részbeni egy irányúsitást jelentik. A polgármesteri hl 
vaud április 23-ig várja az észrevételeket. A részletes térkép a polgármesteri 
hivatal előtti hirdető táblán tekinthető meg.

8  H-P 9-13 óráig 363-599, Nikolett típusú, 12 részes 
06/20/9715-863 elemes, dupla mosogatóval,
• Eladó VW Transporter sarokéiemmei.
1,6 B, 1980-as, 1 év műsza- 820/372-5392 

; kival, teherre vizsgáztatva.! ^ a*
: Felújított motor- és kipufo-

SZ ÍN H Á ZK FD V ELŐ K  
F JG Y E I EMI 

Autóbusz indul 
Budapestre, a 

Vígszínházba a 
'S a k 'h J h ú  sem m iér t'1 

című vígjátékra 
20111. május 8 ári 

(kedd) 16.30-kor az 
oroszlányi polgárrnasien 

hivatal parkolójából 
Jelentkezni tetted: 

Magyai inénál 
8363-623 vagy 
06/30/994-0336
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ISIN M 19-4305
OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja : MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tibomé ügyvezető. 8366-524 Felelős szerkesztő: Mólnál' Ferenc 

Szerkesztő: Lovasi Andrea ffi06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20 
Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)

E-mail: oknnj.matavnet.hu Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu 
ISSH: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-F't+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Fl+Áfa/szám.



2001.17. hét IV. 21.-IV. 27.

Szó 21. Kon rád
V 22. Csilla, Noémi
n 23. Béla
K 24. Gyöigy
Sze 25. Márk
Cs 26. Ervin
P 27. Zita

O R O S Z L Á N Y I^  U n U í K L H n i I  mm

KRÓNIKÁS
Hí. évfolyam, 17. szám 2961. április 21.

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

könyvek, szakdolgozatok 
bekötéséi \ állaifii a 

MONTÁZS PRESS Kit. 
Alkotmány u. 10.

25 éves a Márkushegyi Bányaüzem
Az Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesület Oroszlányi Szerve

zete április 12-én szakmai rendezvényt tartott a Bányász Klubban „25 éves 
a Márkushegyi Bányaüzem” címmel. A rendezvényen megjelent egykori és 
jelenlegi márkushegyi vezetők, munkatársak előadásokat hallgattak a bá

nyaművelés kezdetéről, elmúlt negyed évszázadáról és jövőjéről.

A Magyar Általános Kőszénbánya P.t. 
a múlt század utolsó éveiben kezdte 
meg a szénkutatásokat és találta meg az 
eocén korú széntelcpekeí a Gerecse cs 
Vértes hegységek medencéiben. Az 
első csille szén 1896. december 24-én 
gördült ki Alsógalla, Felsőgaíto, 
Bánhida községek hármas határpontján 
telepített 1. sz. aknából.

Már 1898-ban megindult az áram
termelés a Tatabányai Erőműben

A MÁK Rt. az oroszlányi térségben 
1937-ben nyitotta meg első aknáját. A 
Tatabánya-Oroszlányi régióban létre
hozóit bányákból napjainkig összesen 
közel 320 millió tonna szenet termeitek 
ki.

A Márkushegyi Bányaüzem létesí
tését az eocén program keretében az 
Állami Terv bizottság l9T5-ben hozott 
határozata irta elő. A beruházási javas

lat 46 millió tonna kitermelhető szén
vagy ónra ugyanebben az évben, de
cemberben készült el.

A bányaüzem 25 eves fennállása 
alkalmából rendezett ünnepségen !)?. 
Gondozó György nyugalmazottj'dgeo - 
lógás a kutatások kezdetére emlékezeti 
vissza. Tisztelettel szólt Varga Athén 
ér Vaxs László hozzáértéséről, lelkese
déséről. A két vezető rendületlenül hiti 
abban, hogy érdemes Bukód es Puszta
vám községek térségében szenet kutat
ni. 1976-ban a kutatási terület több, 
mint 15 km1 volt.. 350 méter mélységű 
fúrásokkal.

Az előadó hőskorszaknak nevezte 
ezt az időszakot, s az akkori munka leg 
nagyobb értékét abban látja, hogy még 
ma is folyik a bányászkodás. Dr. Gon
dozó György köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik ma is eie-dménye- 

sen művelik a területei.
A bányaüzem építése 

1976. február 9-én a be
szállónkba teiepiendezé- 
sévei, maid 1976. április 
15-én a lejtősakna üzem
udvar tereprendezésével 
kezdődött. 1977. január 
I -jéu kezdődött meg a föld 
alatti tevékenység. Ez év 
májusában 82 méter vá
gathajtást ettek el, 1978. 
júniusában pedig már 
1641 métert is elérte a 
lej lakna íiossza.

A bánya két fő bejára
tának föld alatti összelyu- 
kasztása J 978. december 
28-án történt, ekkor indult 
el nagyobb léptékkel a 
föld alatti létesítmények 
építése. A bányaüzem fel
avatása a termelésbe lé
pessel 1981. április 1-jén 
történt, az Északi I. bánya
mező 104/F fejtése elindí
tásával.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre vasi szüksége, nekapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a bíegyében legtöbb fiákkal és 

tapasztalattal rendel késői, 
j v f  il SZOLITER ZÁ LOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Lfmm AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a falam időt (leprát napját}. j 

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 műtős jegynél.

... meri választhat jeligés zálogjegyet is. j

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs komái.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... meri értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, s/ói okozta- 
tó-clcktronikai berendezésekre. GÉPJÁRMŰVEKRE számí
tógepekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor.l. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán) ____
OROSZI :\\V, Rákóczi il. 26, SZÓMBA IQN ÍSSvTfX \!
Telefon' 34/560-500 lékyér. műszaki'.1 pórcéfan. slE )______

AT4, Ady E. u .4. SZÓM BA10NISN4I1 VA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben.
TA TABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
TeIcfon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, slb.)

Az oroszlányi képviselő-testület 
április 24-én 16 órától tartja következő ülését

A közeljövő fejlesztéseiről 
tárgyalnak a képviselők

* Tájékoztató a kél ülés közötti fontosabb esemé
nyekről
* A 2001. évi költségvetési rendeletmódosítása
* Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról
* A Bakfark Bálint Művészeti Iskola tájékoztatója az 
intézmény egy éves tevékenységéről
* Tájékoztató a kollégium jelenlegi helyzetéről, jö • 
vőbeni működésének feltételeiről
* A közoktatási intézményekben a 2001. évben meg
valósítandó eszközfejlesztés ütemezése
* Javaslat társadalmi célú pályázatok önkormányzati 
támogatására
* Sportcélok megvalósítását szolgáló pályázatok el
bírálása
* A S'ő tér és környezete felújítására tervpályázat ki
írása
* A megvalósítandó szociális intézmény szakma: 
progran ;j ána k el fogadása
* Oroszlány Város Önkormányzatának fejlesztési 
programja a Szakorvosi Rendelöiníezcl bővítésére, 
valamiül a Gyógy ház átalakítása ápolási intézette
* A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának 
kinevezése
* A 2001. évi szociális bérlakásigénvlök névjegy zé- 

I ke
* ügyed; aíianügazgatüsi ügyekben nozed! fellebbe
zések elbírálása

HÍREK HÍREK

* Április 25-én és 26-án 
8-12 és 14-17 óra között 
az első osztályosok bei ta
tása Oroszlány általános 
iskoláiban (Arany, Jó
zsef, Ságvári).
^Április 27-én 18 órakor 
a Lengyel József Gimná
zium és Szakközépiskola 
dísztermében hangver
senyt szerveznek az árvíz 
sújtotta Gergelyiugornya 
gyermekeinek beiskolá
zási támogatására. A mű
sorban fellép az iskola 
énekkara, musical cso
portja és legjobb vers
mondói.

HÍREK HÍREK

* Április 27-én 20 órakor 
24 órás kosárlabda mér
kőzés kezdődik szponzo
rok támogatásával, 
amelyre vállalkozók és 
vállalatok már eddig k 
tettek felajánlást.
* Április 28-án a Lengve; 
.1. Gimnázium és Szakkö
zépiskola tanulói a városi 
Vöröskereszttel együtt
működve ruházati és más 
használható és szükséges 
holmik (takaró, tisztító- 
szer stb.) gyűjtését szer
vezik a gergelyiugor- 
nyaiak támogatására az 
iskola épületében.



25 éves a Márkushegyi Bányaüzem
Folytatás az 1. oldalról

HOMINEM TE ESSE MEMENTO
(Emlékezz rá, hogy ember vagy!)

Az indulásnál jelen volt Havasi 
Ferenc, a Pártbizottság titkár a, Mé
hes Lajos ipari miniszter és számos 
országos és megyei vezető.

Ezekre a meghatározó esemé
nyekre emlékezett Németh Ferenc 
nyugalmazott hányaigazgató, aki 
rövid előadásában méltatta a dolgo
zók összefogását, egy célért való 
lelkes munkáját.

J)r. Kaíics Ferenc nyugalma
zott vezérigazgató annak bemutatá
sára vállalkozott, hogy milyen 
körülmények és teltételek mellett 
kellett a Márkushegyi Bányaüzem 
kollektívájának a termelésbelépést 
követő években a széupiaci, a gaz
dasági és a biztonsági elvárásoknak 
megfelelni.

Szólt például arról, hogy az 
1983. június 22-ei, 37 emberéletet 
követelő sújtólégrobbanás után újra 
kelleti, szabályozni a metánnal való 
együttélés szabályait. Beszéli a 
szellőztetés és energiaellátás üzem- 
biztonságáról, a villamos berende
zések megbízhatóságának
növeléséről, az anyag- és személy- 
szállításról, a fejtési technológiáról

1984-ben az ÉS/AKI 1-11.,
1985- ben a DÉLKELETI,
1986- ban a DÉLNYUGATI bánya
mezők léptek be a termelésbe.

Az Oroszlányi medence régi 
mélybányáinak, külfejtéseinek kö
zelgő kimerülése és a márkushegyi 
bányamezők szén vagyonának 
csökkenése elengedhetetlenné tette 
a nyugati területek bekapcsolását a 
márkushegyi termelési rendszerbe. 
Kőhalom mezőkapcsolása 1996. 
szeptemberben indult - folytatta a 
gondolatmenetét Kardics István 
tervezési főmérnök, aki köszönetét 
mondott mindenkinek, akinek sze
repe volt Márkushegy indításában 
és mindazoknak, akik valamilyen 
formában jelenleg is kapcsolódnak 
a termeléshez.

A kezdő kapavágástól napjain
kig 227 km vágatot hajtottak ki, 
amiből jelenleg a nyitott vágat
hossz 52 km.

Az oroszlányi szénmedencében 
megkutatott mintegy 400 millió 
tonna szénvagyonból 1937. óta 125 
millió tonna került lefejtésre, ami
ből a Márkushegyi bányaüzem 28,2 
millió tonnával részesül.

Márkushegy még meglévő ás- 
ványvagyona a kapcsolt területek- 

_____ _____________________

kel 105 millió tonna, amiből az 
Oroszlányi Erőmű kéntelenítőjé
nek megvalósulása estén biztosít
ható a 201.4-ig szükséges 22-24 
millió tonna szén kitermelése.

A bánya szén vagyona lehetővé 
teszi azonban a bánya ez időn túli 
működését, amennyiben a kiter
melt szénre szükség lesz.

A környezetvédelmi megújítás, 
a hatásfokjavító fejlesztések fon
tosságát Havelda Tamás bányá
szati igazgató hangsúlyozta.

Az oroszlányi retrolit megvaló
sítása mellett számos komoly érv 
felsorakoztatható, melyek közül ki
emelkedik:

-csökkenti az ország 
energiafüggőségét,
-a helyi hőszolgáltatási 
versenyképesen biztosítja, 
-áremelést nem gerjeszt,
-a gázbázisú erőművek 
ajánlati ára alatt marad,
- a Vért jelenleg 4800 tői foglal

koztat, ezen keresztül mintegy 
húszezer ember megélhetését biz
tosítja. Az Rt. megszűnése iái sadal- 
mi feszültségei keltene, tömeges 
munkanélküliséggel, az ingatlanok 
elértéktelenedésével, az önkor
mányzati bevételek kiesésével jár
na.

'Termelési rekordok;
*1986. decemberében a 406/F fej
tés legnagyobb napi termelése 
6.000 tonna v olt.
*1988. decemberében a 410/F fej
tés legnagyobb napi termelése 
6.200 tonna volt.
*2001. február 9-én a bányaüzem 
döntött termelési csúcsot. Egy nap 
alatt 12.146 tonna szenei szállítot
tál. a külszínre.

Kiváló brigádok:
A bányaüzem eddigi élete alatt ki
váló brigádok, csapatok kovácso- 
lódtak össze. Mind a fejtési, mind 
az elővájási munkahelyeken értek 
el jobbnál jobb teljesítményeket. 
Napjainkban ezek közül is kiemel
kedik
a 6. sz. frontbrigád Vida István csa
patvezető,
a 18. sz, elővájási brigád Aszódi Jó
zsef csapatvezető és 
a 17. sz. elővájási brigád Vadász 
Lajos csapatvezető irányítása alatt.

A gettóba zárás első napja, április 16-a Magyarországon 
2001-től a holokauszt emléknapja.
Az idén a középiskolákban a szünet utáni első napon, április 
18-án tartották a megemlékezéseket.

A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola tanu
lói közös megemlékezést tartottak az intézmény dísztermé
ben.

A történelmi események fölidézése mellett részletek 
hangzottak el a Zsoltárok Könyvéből és Radnóti Miklós 
verseiből.

1935. szeptember 15-én a Nümbergben ülésező német 
parlament, a Reichstag törvényt alkotott a zsidók kiszorítá
sáról, Alsóbbrendű faj hordozóinak nyilvánította őket, né
met birodalmi állampolgárságukat és politikai jogaikat 
megvonta.

„Istenem, ne maradj néma, 
ne hallgass, ne légy tétlen!
Nézd, hogyan dühöngnek ellenségeid,
S milyen fenn hordják a fejüket,
Aliik gyűlölnek leged.
Gonoszát forralnak néped ellen,
Védetted eben tanácsot tartanak.
így szólnak: „gyertek, töröljük k; a népek sorából,
Izrael nevét ne is emlegessék!”
(Zsolt. 83. 1-5.)

A holokauszt görög eredetű szó: eredeti jelentése égő 
(egészen égő) áldozat. A holokauszt annak a nemzetiszocia
lista programnak a következménye, amelynek szervezői és 
végrehajtói az Endlösung fedőnevet adták, és célja a zsidó
ság teljes megsemmisítése volt.

A holokauszt a ^iidó vallási felfogás szerint magában 
foglalja, hogy az ártatlanul megölt zsidók mártírok. Felál
dozták életüket, de nem tagadták meg Istent. Megöletésük 
és holttestük elégetése a krematóriumokban maga volt „az 
égő áldozat”.

A magyar zsidóság ! 944. évi tragédiája az egész magyar 
nemzet tragédiája leit. A bolokauszrnak mintegy félmillió 
áldozata volt. A deportálás rányomta bélyegét az ország 
egész arculatára, társadalmára és gazdaságára. Á megsem
misítő táboiokaí, a megannyi fajta lágert, a gázkamrákat a 
nácik építették. De a magyar állampolgárok százezreit a 
Horthy-rendszer hatóságai küldték a halálba.

1994-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa jelentős lé
pést tett a felelősséggel való szembesülés, a megbékélés ér
dekében.

A magyar holok ausztot a XX. század legnagyobb szé
gyenének nyilvánították. Közös állásfoglalásuk így szólt: 

ebben a tragédiában nem csak az esztelen gonoszság 
képviselőit terhelte a felelősség, hanem azokat is, akik féle
lemből, gyávaságból vagy megalkuvásból nem emelték fel 
szavukat zsidó embertársaik tömeges megalázása, elhurco
lása és meggyilkolása ellen. Az ötven évvel ezelőtt végbe
ment katasztrófa idején elkövetett ezen mulasztásokért 
Isten színe előtt bocsánatot kérünk.”

A megemlékezésen részt vett -  nagyon fegyelmezett -- diá
kok biztosan megtanulták a leckét:

HOMINEM TE ESSE MEMENTO

Hrubi Gábor



HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK A mosoly hatalma Húsvéti Vért-futás

A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi-terv 
keretében gazdaságfejlesztési támogatások
ról döntött. A döntés érinti a budapesti szék
helyű E. G. Üvegedény gyártó Kft. Orosz
lányban megkezdett fejlesztését, ahol 210 
millió forintból alakítják ki a gyártás felté
teleit. A társaság által kiépített kapacitás 
évente 1,3 millió üvegedény-tető gyártását 
teszi lehetővé, melyhez 42 millió Ft vissza 
nem térítendő állami támogatást kaptak.

2001. március 26-ától 30-áig tartó óvodai be
iratkozás alkalmával 197 gyermek szülője je
lezte a szolgáltatás iránti igényét. Ebből 15 fő 
előfelvételis, akik október 1. és december 31. 
között töltik be a 3. életévüket.
Az óvodások jelenlegi létszáma: 783 fő
- ebből iskolába megy: 255 fő
- óvodában marad: 528 fő
- új jelentkezők száma: 197 fő
így a következő nevelési évre az óvodások 
várható létszáma: 725 fő

A Felsőoktatási Pályázatok Irodájának tájé
koztatása szerint a?. Oktatási Minisztérium 
valamennyi önkormányzatunk ált; I támoga
tott pályázót részesíti a Bursa Hungáriái Fel
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndxjpályázal 
intézményi öszlöndíjrészében.
A minisztérium az önkormányzat által meg
állapított támogatási összeget azzal meg
egyező összeggel egészítette ki, így 
2001-ben 10 hónapon keresztül 24 hallgató 
részesül havi 10 000 Ft, !8 hallgató pedig 
havi 6.000 Ft ösztöndíjban

Az ÁNTSZ Komáiom-EdZteigoni Megyei 
Intézete a Szakorvosi Renddőintézeí részére 
200!. szeptember 30-áig ideiglenes működé
si engedélyt adott ki gastroenteroíógiai, neu
rológiai, ortopédiai és onkológiai gondozás 
járóbeteg szakellátásokra, valamint szakmai 
minimumfeltételek megjelenését követő 4. 
hónap 1. napjáig pszichológus járóbeteg 
szakellátásra,

A Művelődési Központban ez év már
cius 8-án alakult a Hölgyvilág Klub, 
melynek tagjai elhatározták: minden 
hónapban egyszer találkoznak, hogy 
beszélgessenek, s előadásokat hallgas
sanak olyan témákban, mint például 
természetgyógyászat, reformkonyha, 
társas kapcsolatok.

A klubtagok az alakuló ülést követő
en, április I 8-án találkoztak. Meghívott 
vendégként cÍr. S zilágyi Im re  pszicho
lógus vitaindítóját hallgatták meg a po
zitív gondolkodásról és az emberi 
értékekről.

A. több, mint két órásra kerekedett 
eszmecsere alapgondolata volt „a mo
soly hatalma” es a mindennapi élethez 
való örömteli, pozitív hozzáállás.

A tagok a legközelebbi találkozót 
május 16-án, délután 5 órára tervezik, s 
szívesen várják további hölgyek csatla
kozását is a klubhoz

Közéleti kávéház

| .,Az SZDSZ szőkébb és tágabb ha- 
I zánkérf' címmel tartott vitaindítót a 
j Liget Kávéházban Szalui Gábor nr- 
| szag,gyűlési kém iscíő csütörtök este.

A Civil Fórum soron következő 
| összcjöveíeici 2001. április 
j 25-én, szerdán, i 7 órakor tartja a 
! Művelődési Központ és Könyv- 
i tár ! !.3-as termében.

Oroszlány i furcsaságok

Az önkormányzat közvélemény-kutatást 
végzett az oroszlányi lakosok körében. 4 
kérdőívek kitöltése (300 fős mintavétellel) 
elkészült, jelenleg az összegző értékelést 
végzik a szakemberek, melynek eredményei 
mintegy két bét múlva állnak rendelkezé
sünkre A közvélemény-kutatás elsősorban 
az önkormányzati munka és feladatellátás 
megítélésére, az intézmények működésére, a 
szolgáltatások színvonalára, a fejlesztési irá
nyokra, valamint a politikai népszerűség 
megítélésére vonatkoznak.

Oroszlány i furcsaságok

A sziámi tojást tojó tyúk

Nagy L betűt formázó tojást tojt Hús vét 
napján az egyik oroszlányi család házi- 
tyúkja.

A gazda, Vámos József elmondta: a 
saját tenyésztésű fcendenrtagos és vörös 
parlagi fajtájú állománynak ez az első 
rendellenes alakú tojása.

Dr. Matray Eszter bábolnai állator
vos szerint a szokatlan formájú alakza
toknak vagy valamilyen betegség a 
magyarázata, vagy az, hogy ajól tartott 
állatok tojócsövében összetorlódnak a 
tojások.

A szinte télies időjárás ellenére is sokakat : 
vonzott az április I4-ei húsvéti futás.

A Vértesi Erőmű Rt., a Komárom-Eszter- | 
gom Megyei Atlétikai Szövetség és a ; 
Bököd Erőmű Labdarúgó Egyesület által \ 
szervezett verseny célja volt a futás népsze- \ 
rűsítése megyei és megyén kívüli futók j 
részvételével.

Az indulók női és férfi egyéni, valamin: "> i 
fős csapatokban, leány és fiú váltó kategóri
ában versenyezhettek.

A 112 résztvevő az Oroszlányi Erőműtől j 
rajtolt délelőtt 10 órakor Innen 16,8 km ; 
megtétele után, Komiőd, Dad es Bököd 
érintésével érkeztek vissza az Oroszlányi 
Erőműhöz.

A verseny iránti érdeklődést mutatja az is, 
hogy nem csak Bököd, Dad és K ömlőd köz
ségek lakói, hanem oroszlányi, tatabányai, 
tatai, budapesti, szombathelyi, j 
vértcss/.őíősi sporí kedvelők is részt vettek a 
megmérettetésen

A legfiatalabb egyéni női versenyző, az | 
19 84-03 születésű, tatabányai f.temjén Ka
talin volt.

A legifjabb fiú egyéni versenyző az ! 
199i-es születésű, bokodi Vteiner Hamv ; 
volt.

A legidősebb böigv iúio x latai Gulba j 
Xfihályné volt, aki ! 950-ben született

A legidősebb térti versenyző szintén tatai 
volt: Somokon István, aki idén 80 éves.

Az eredményhirdetésre és díjátadásra dél
után fél egykor került sor. A díjak felajánlói
között volt többek között a Vén esi FnVnü ;!
R: é s  L á z á r  M ó z e s , a  m e g y e i k ö z g y ű lé s  e l-  . 

ttoké.

Az első  h e ly ez e ttek :
Egyéni, nők. Í8 éves korig 
Demjén Katalin (Árpád Gimnázium)
Egyéni, nők, 18-45 éves
Kovács Krisztina (Margitszigeti AC)
Egyéni, nők, 45 er esnél idősebb 
Galba Mihálvné (SPRINT, Tatai 
Egyéni, férfi, 18 éves kong 
Csizmadia Tibor (?éch Antal 5/..Tközépis
kola, Tatabánya)
Egyéni, férfi, 18-45 éves 
Kovács András (Megalódusz Síi7)
Egyéni, férfi, 45 évesnél idősebb 
Munkácsi Gyula (Vértesszőlős)
Váltó, leány
Móra Ferenc Általános Iskola, Bököd 
Udvari Csilla, Nagy Renáta, Horváth Enikő j 
Váltó, fiú
Kömlődi Általános Iskola
Borbély Balázs, Molnár Gergő, Gulyás Ife- ;
renc

a t  i \ i  i ;v i :z u i :i ) k i - \ t í s  \  l v k o s s á í í  s z o m i á u t á i l u :

TORONY TAXI © 361-700



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

S36I-111

Továbbra is akciós
padiószőnyeg vásár!

PVC vásár \&<C n  i i i , -  m 
2-3-4 ua-es pm  pwW 3 mm vastagságú

Meglepetés:
I 0.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

EURÓPA NAPOK 
2001. május 4., 5., íi.

-0 5 .0 3 . 17 ó ra : Keller József 
üvegfestő kiállításának 
megnyitója
H e ly sz ín :  M ű v e lő d é s i  K ö z 

p o n t  és K ö n y v tá r  

-0 5 .0 4 .  10 -1 4  ó ra  

Konferencia: „A cigányság 
felemelkedése az oktatás 
eszközeivel”
H e ly sz ín :  B á n y á s z  K lu b  

- Í 9  ó ra :

Shakespeare: Hamlet 
-  ro c k o p e ra  a  F ia ta l M ű v é 

s z e k  T á rs u la ta  e lő a d á s á b a n  

H e ly s z ín  M ű v e lő d é s i  K ö z 

p o n t és  K ö n y v tá r  

-0 5 .0 5 . 10-1-1 ó ra  

Helytörténeti vetélkedő

H e ly sz ín :  M ű v e lő d é s i  K ö z 

p o n t  é s  K ö n y v tá r  

-1 5  ó ra : „Oroszlány és Ko- 
marom-Esztergom megye 
integrációs törekvései” 
előadás, ta r t ja :  lá z á r  Alá- 
zey, a m e g y e i k ö z g y ű lé s  e l

n ö k e

Az Európai információs 
Pont EU-towját kitöltőálta- | 
kínos iskolások nyertesei- \ 
nek díjátadás
H e ly sz ín . M ű v e lő d é s i  K ö z - j  

p o n t  és  K ö n y v tá r  

- l ó  ó ra : „ H z  EU-hoz való j 

csatlakozás ” -  előadás. 
T a rtja : K ovács István , j

E U -k a p c s o la to k  fő o s z tá ly a  ! 

H e ly sz ín : M ű v e lő d é s i  K ö z - ! 

p o n t é s  K ö n y v tá r

L A K w m m i
IPRÓHJRDE TÉS 
A lakossági hirdetés 

ingyenesen jelenik meg?
A hirdetéseket a 

MONT U S PRKSSKII 
nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdaláig és 

szombaton már Uíizel 
tízei!reá olvashatták.

"Kontyos házakban lévő 
2. emeleti 3 szobás lakás 
eladó. Ár 5.750.000 Ft. 
Érdeklődni lehel:
06-30-972-0772-es tele- 
fonszámon.
* Eladói Opel kadett
i,3-as, 5 ajtós, fehér szí
nű; 2002. 07. hóig érvé
nyes műszak] vizsga, 
irányár: 300E Ft.
06/30/237-3832
* Eladó a Borbálán 3 szó-

FOTÖ-PAPÍR-JÁTÉK |

O R O S ZLÁ N Y , R Á K Ó C ZI F. U. 78 , S 3 6 3 -2 4 8

Közeleg a

gyermeknap!
Játékok,

ajándékok nagy 
választékban.

Színes filmkidolgozás 
naji alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK mtfi képviselője 

! Orssiíás’gbsa a R # t M  ü  47. stÉn afstSI 
Ts leírni os jfSŐByyezístés:

bás, étkezős családi ház, 
tetőtér beépítési lehető
séggel. Ára: 8M Ft.2 db 
egyszobás, komfortos la
kást, TÜZÉR soron ga-

364-568,

S ^ Í Í H Á Z K 1 D ¥ 1 L Ő K  
F f C Y Í L  1W II

rázst beszámítok.
Telefon: 362-360
06/20/355-3220 
*Bokodi tónál üdülőtelek 
rendezett, háromszintes 
kis házzal, szépen beke
rítve eladó. Víz. villany 
van. Tel: 34-363-294

Autóbusz indul Budapestre, a Vígszínházba a
“Sok trűhó sem m iért” 

c ím ű  v íg já té k r a  

2001 m ájus 8*é» jkeddj 1©.3ö-k&r az
oroszlány hív®!® parkolójából.

Jeleiitkez. ii lehet Mag farínénál 
*303-623 vagy 06/30/994-0336

•gfj'i Pályázati felhívás
„y á/.J —

Oroszlány Város Önkormányzata nyilv ános versenytárgyaláson 
értékesíti az alábbi ingatlanjait.

"Oroszlány, Kertalja út 16, szám alatti,
29 m2 területű üzlethelyiség.

Induló vételára: i .885.000 - Ft 
* Oroszlány, Takács Imre út 2. szám aíalli,

13 nT területű garázshelyiség.
Induló vételára. 455.000.-él 

* Oroszlány, Mészáros L. u. l-3. szám alatti,
(volt idősek napközi otthona)

! 541 n r területű ingatlan, 180 nr-es ikerházas föépiilettel, 
a hozzátartozó raktár és kazánház építményekkel 

induló vételára: 7.750.000.- Ft 
(a földterület: 1.730.000.- Ft, a főépület: 5.760.000.- Ft, 

az építmények: 260.000.- Ft áron számítva, mely értékarányt 
a licitálás során is megtartunk) 

licitlépcső: 100.000.-Ft 
Mindhárom ingatlan ingatlan esetében a bánatpénz 100.000.- Fi

A bánatpénz befizetésének határideje:
2001.május 7. déli 12-- óra 

A versenytárgyalás időpontja, helye:
2001 május 8-án 10—óra, 

Polgármesteri Hivatal 11. emeleti tárgyalóterme.

További felvilágosítás,, illetve megtekintési lehetőség a 
34/361-444/152-es telefonon kérhető.

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei". 
"100.000. Ft bánatpénz határidőben történő befizetése,
"a versenyeztetésen versenyajánlatot csak személyesen lehet 
Lenni, a személyazonosságot személyi igazolvánnyal igazolva, 
"vagy meghatalmazottként névre szóló, két tanú által is aláírt, 
írásbeli meghatalmazás bemutatásával.
*A nyertes pályázó a ráajánlásos versenyeztetést követően 15 
napon belül köteles adásvételi szerződést kötni, a teljes vételár 
egyidejű kifizetésével. Ha a nyertes ezt elmulasztja, helyébe a 
második legjobb ajánlatot tevő lép.

A nyertes által befizetett bánatpénzt beszámítjuk a vételárba, a 
többi (nem nyertes) résztvevő a versenyeztetés befejezte után 
azonnal visszakapja a bánatpénzt
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Könyvek, szakdolgozatok 
bekötését vállalja a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

ÍS366-524

Szociális ellátóközpont lesz a Gárdonyiból
Fejlesztési tervekről is döntöttek a képviselők

Oroszlányi „aranyeső” az 
európa bajnokságon

Oroszlány Város képvi- 
selő-testtilete kedden 
ülésezett.

Az elmúlt időszak tör
ténéseiről szóló beszá
molóban dr. Sunyovszki 
Károly polgármester ki
emelte, hogy a Gazdasá
gi Minisztérium a 
Széchenyi-terv kereté
ben gazdaságfejlesztési 
támogatásokról döntött. 
A döntés érinti az E. G. 
Üvegedénygyártó Kft. 
Oroszlányban megkez
dett fejlesztését, ahol 210 
millió forintból alakítják 
ki a gyártás feltételeit. A 
társaság által kiépített 
kapacitás évente 1,3 mil
lió üvegedény-tető gyár
tását teszi lehetővé, 
melyhez 42 millió Ft 
vissza nem térítendő ál
lami támogatást kap

tak. A polgármester 
szólt arról a sajnálatos 
tényről is, hogy egyre 
csökken az óvodások 
száma. Míg 1996-ban 
914-en vették igénybe a 
szolgáltatást, addig a 
2001. évben várható 
óvodai létszám 725 
fő.Az ülésen elhangzott 
az is, hogy az Oktatási 
Minisztérium az orosz
lányi önkormányzat ál
tal támogatott vala
mennyi pályázót része
síti a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkor
mányzati Ösztöndíjpá
lyázat intézményi ösz
töndíjrészében.

A minisztérium az ön- 
kormányzat által megál
lapított támogatást azzal 
megegyező összeggel 
egészítette ki, így

2001-ben 10 hónapon 
keresztül 24 hallgató ré
szesül havi 10.000 Ft, 18 
hallgató pedig havi 6.000 
Ft ösztöndíjban. A két 
ülés közötti látványos 
városszépítés is történt.

Megkezdődött az új 
buszvárók telepítése a 
Táncsics Mihály-, az 
Arany János-, a Határ-, a 
Dózsa György- és a Rá
kóczi Ferenc úton. Ezzel 
egyidejűleg a buszmeg
állók térburkolatát is fel
újítja az önkormányzat 
azokon a helyeken, ahol 
ez indokolt. Az új telepí
téseket követően, várha
tóan májusban a régi 
buszvárók teljes felújí
tásra kerülnek.Több ter
vezési feladatnak is 
végére jutott áprilisban 
az önkormányzat. Elké
szült a Táncsics udvari 
játszótér, a Népek ba
rátsága 33. sz. előtti 
közterület, a Fürst Sán
dor utca 32. sz. mögötti 
játszótér és a faluban 
lévő Erzsébet liget kert- 
építészeti terve. A Szep
tember 6. utcai játszótér 
és az Arany János Általá
nos Iskola előtti közterü
let tervezése folyamat
ban van, s előkészítették 
már a falusi játszótér ki
vitelezési pályázati do
kumentációját is.

Sikeres évet zárt a 
kollégium

A képviselők tárgyal
tak a kollégium jövőbeni 
működésének feltételei
ről is. A kollégium hete
dik éve önállóan működő 
intézmény.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 cs 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, sth.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Tclcfon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tcl szemben 
Tclcfon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

m
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A Szlovákiai Trencsénben rendezett felnőtt Súly
emelő Európa Bajnokságon indult az oroszlányi 
Likerecz Gyöngyi is. Az ifjú, 17 éves sportoló kivá
lóan megállta helyét nála jó pár évvel idősebb ver
senytársai között is.
A 75 kg-os súlycsoportban 107,5 kg-os szakítással 
aranyérmet szerzett. Lökésben is sikerült a dobogó 
legfelső fokára állnia 130 kg-mal, s így összetettben 
(237,5 kg) is a legszebben csillogó éremmel tért haza.

Oroszlányi gimnazista az élen
Micskó Viktort meghívták a 

Diákolimpia válogatójára

A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola az 
elmúlt években figyelemreméltó sikereket ért el az 
országos tanulmányi versenyeken. Kiemelkedően 
szerepelt 1998-ban H adjadj Leila  (Kitaibel Pál Or
szágos Biológia és Környezetvédelmi Verseny I. he
lyezettje) és Sim on Zoltán  2000-ben (Biológia 
Országos Tanulmányi Verseny 6. helyezettje).

Az 1999/2000. tanév legsikeresebb tanulói közé 
tartozott H ajós Lilla (Arany Dániel Matematika Ver
seny országos döntőjébe került. Egyedül ő képviselte 
Komárom-Esztergom megyét).

A tanévben kiemelkedő eredményt ért el Micskó  
Viktor, a gimnázium 11. A osztályos tanulója.

A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számí
tástechnikai Tanulmányi Verseny 5. helyezettje lett. 
Ezzel az eredménnyel már most felvételt nyert az or
szág bármely egyetemének a programtervező mate
matikus szakára, és megszerezte a jövő évre esedékes 
matematika központi érettségi jeles eredményét. 
Ezen kívül meghívást kapott a 2001. évi Nemzetközi 
Informatika Diákolimpia válogatójára, jó esélye van, 
hogy tagja lehessen a diákolimpia válogatott csapat
nak.

/
Újabb cég települ az Ipari Parkba
Együttműködési megállapodást kötött Oroszlány vá
ros Önkormányzata a Mipa Coatings Kereskedelmi 
Fejlesztő és Festékgyártó Kft.-vei.

A Mipa a megállapodásban vállalta, hogy 2002. 
december 31-éig festékipari termékek gyártása céljá
ból üzemcsarnokot létesít az oroszlányi Ipari Park
ban, s ezzel legalább 25 új munkahelyet létesít.

A 150 millió forintos beruházás első szakaszának 
lezárulását követően -  piaca bővítése céljából -  to
vábbi beruházásokat valósít meg. Ennek során kb. 
5000 m2-es ipari komplexumot kíván létesíteni, mely 
az anyacég kelet-közép-európai központjaként mű
ködne.



Szociális ellátóközpont lesz a 
Gárdonyiból

Fejlesztési tervekről is döntöttek a képviselők

Folytatás az 1. oldalról

Hatékonyabb működtetése 
érdekében 1998. decemberében 
a képviselő-testület bővítette az 
intézmény szolgáltatási körét, 
és elhelyezést biztosított azok
nak a helybéli és városkörnyéki 
általános iskoláskorú gyerme
keknek, akik részére a szülői 
ház nem tudja kialakítani a ta
nulás biztonságos hátterét. A 
kollégium kapacitásának még 
jobb kihasználása érdekében 
1999-ben a földszinti szárnyba 
költözött a Pedagógiai Szak- 
szolgálat. A szabad kollégiumi 
férőhelyek szálláshelyként tör
tént értékesítésének következ
ménye, hogy az intézmény saját 
bevétele jelentős forrásfedezete 
a működési kiadásainak.Az in
tézmény gazdasági szempont
ból is sikeres évét zárta 2000. 
december 31 -én. Kiadásait saját 
bevételei kiegészítésével tudta 
teljesíteni, likviditási gondjai 
nem voltak. Ezért a 2001. évben 
a kollégium működéséhez az 
önkormányzat kiegészítést nem 
tervezett. A művelődési, oktatá
si és sport bizottság az intézmé
nyi formában történő kollégi
umi szolgáltatás biztosítását tá
mogatta, mellyel a testület 
egyetértett.

Társadalmi- és sportcélok

Döntés született a társadalmi 
célú pályázatok önkormányzati 
támogatásáról. A 42 db pályázat 
elbírálása során előnyt élveztek, 
akik:- pályázatukkal a város 
300 éves évfordulójához kap
csolódtak,
- a város arculatának, közterü
letének pozitív megváltozását 
kívánták elősegíteni,
- hátrányos helyzetű gyermekek 
káptalanfuredi táborozását cé
lozták meg,
- hátrányos helyzetű társadalmi 
rétegek tagjai számára szervez
nének művelődési programokat 
vagy szociális célú akciókat,
- az ifjúsági korosztály számára 
kínálnának kulturális és közös
ségi alkalmakat. A képvise
lő-testület a rendelkezésre álló 
3.000.000,- Ft-ból 2.700.000,- 
Ft-ot felosztott a pályázók kö
zött. A fennmaradó 300.000,- Ft 
céltartalékba helyezéséről a 
költségvetési rendelet módosí
tásakor dönt, mely összeg az év 
során felmerülő társadalmi célú 
feladatok megvalósítására hasz
nálható fel.

Hasonlóan döntés született a 
sportcélok megvalósítását szol
gáló pályázatokról is. A beérke
zett 21 pályázatban megjelölt

támogatási igény 9.419.524,- Ft 
volt, amely jelentősen megha
ladja a rendelkezésre álló támo
gatási keretet.
A testület 14 pályázatot javasolt 
támogatni összesen 3.800.000,- 
Ft mértékben. A rendelkezésre 
álló 4 M Ft-ból fennmaradó 
200.000,- Ft-ot a tárgyév során 
később felmerülő igények ki
elégítésére használnak majd fel.

Megújul a Fő tér?

A “A Fő tér és környezete fel
újítására tervpályázat kiírása” c. 
napirendben tervezési terület
ként határozták meg a Fő tér, a 
Polgármesteri Hivatal és a 
Sportcsarnok közötti területet, 
valamint a Művelődési Köz
pont mögötti területet a Ha- 
rasztheggyel együtt, utcák 
szerinti lehatárolással (Rákóczi 
F. u - Haraszthegyi u. - Deák F. 
u. - Széchenyi u. - Asztalos J. u. 
- Mészáros L. u közötti terü
let).Megoldandó a Polgármes
teri Hivatal mögötti parkoló 
rendezése, a közparkok re
konstrukciója, új nö
vény-együttesek kialakítása. 
Javaslatot kell adni az utca és 
térburkolatokra, az utcabútorok 
rendszerére, a díszvilágítás ki
alakítására, esetleges közterüle
ti információs táblák 
elhelyezésére, a Haraszthegyi 
u. - Rákóczi F. u sarkán lévő te
rület esetleges beépítésére. A 
2001. évi költségvetésben a Fő 
tér tervezési munkálataira 3.000 
E Ft áll rendelkezésre. A testü
let döntése értelmében a pályá
zat meghirdetése 2001. május 
30-áig megtörténik, a bíráló bi
zottság döntésének kihirdetése 
szeptember 13-án várható.

Szociális ellátóközpont lesz a 
Gárdonyiból

Elfogadta a testület a volt 
Gárdonyi Géza Általános Isko
lában megvalósítandó szociális 
intézmény szakmai programját. 
Az épületben megvalósítható az 
önkormányzat számára kötele
ző, ám jelenleg hiányzó ellátási 
formák közül a fogyatékos sze
mélyek nappali intézménye. Az 
épület adottságai lehetővé te
szik az idősek nappali klubjá

nak áthelyezését.
Az időskorúakat, illetve fogya
tékosokat ellátó bentlakásos in
tézmény létrehozása és 
működtetése ugyan a város lé- 
lekszámát tekintve nem kötele
ző, de az oroszlányi és 
városkörnyéki igényeket figye
lembe véve ezt is célul tűzte ki 
az önkormányzat. Az igényeket 
mutatja az is, hogy az idősek 
nappali klubjait a városban je
lenleg több, mint 70 fő veszi 
igénybe. Az I. számú Idősek 
Nappali Klubja egy épületben 
működik a 30 férőhelyes Idősek 
Átmeneti Otthonával. Ez az in
tézmény jelenleg a déli órákban 
túlzsúfolt, hiszen az ebédlőt és a 
közösségi helyiségeket ilyenkor 
60-70 ember használja, ezért a 
nappali klub áthelyezése indo
koltnak látszik. Az áthelyezés 
mellett szól, hogy az átmeneti 
ellátásra jelenleg 19-en vára
koznak, az áthelyezés után át
alakítás nélkül 8 fővel 
növelhető a férőhelyek szá- 
ma.A fogyatékos személyek 
nappali ellátása iránti igények" 
felmérését megkezdték, 33 fő 
fogyatékkal élő személy került 
a látókörbe, ebből 15 fő igényli 
a nappali ellátást. További po
tenciális igények feltárása fo
lyik.Az új intézmény létre
hozása esetén számolni kell az
zal, hogy
- a kialakítás költsége jelentő
sen terheli az önkormányzat 
költségvetését,
- a működtetés évente jelentős 
kiadási többletet jelent a fenn
tartónak, ez a működés teljes 
kapacitásának beindításáig a 
legjelentősebb. Ugyanakkor a 
struktúraváltás megteremti a 
kistérségi feladatok következő 
lépcsőjének feltételeit. A város 
vonzáskörzetében található kis
települések önállóan nem képe
sek az alapellátáson túli 
szociális intézmények létreho
zására. A városnak mint kistér
ségi centrumnak e kérdésben is 
segítségére kell lennie a környe
ző községeknek. A megköthető 
ellátási megállapodások alapján 
a községek jelentősen hozzájá
rulhatnak a működési költsé
gekhez. A kialakítás után a 
hatalmas intézményrendszer 
naponta mintegy 450 ember el
látását fogja végezni. Az új ellá

tási kör bevonásával csaknem 
teljessé válhat Oroszlány város 
szociális ellátó rendszere. A be
lépő kötelezően ellátandó fel
adat mellett létrejön a szociális 
intézmények utolsó pillére, a 
bentlakásos intézmény, mely a 
jelenlegi ellátásból hiányzik. S 
minden ellátásra igaz (az önkor
mányzat kötelező vagy nem kö
telező feladata), hogy helyben 
vagy a lakóhelyhez legközelebb 
kell nyújtani annak érdekében, 
hogy az idős vagy elesett ember 
ne szakadjon ki lakókörnyeze
téből.

Ápolási intézet a Gyógyház 
helyén

Az elmúlt év szeptemberében 
a testület elhatározta, hogy a 
Szakorvosi Rendelőintézet fej
lesztésére és a Gyógyház átala
kítására megvalósíthatósági ta
nulmányt készít. A beruházási 
koncepció fő szempontja, hogy 
a szakellátást összevonja egy 
telephelyre és létrehoz egy, az 
oroszlányi kistérségben hiány
zó ellátási formát: az ápolási in
tézetet. Ez szolgáltatást nyújt 
azok számára, akiknek folya
matos ápolásra van szükségük, 
de rendszeres orvosi ellátásra 
nem szorulnak. Az ápolási inté
zet átmeneti fonna a kórház és a 
szociális ellátás között. A ren
delőintézet magastető kialakítá
sával és a tetőtér beépítésével, 
felvonó elhelyezésével helyt 
adhat a Gyógyházban működő 
mozgásszervi rehabilitációs el
látásnak. így a Gyógyház fel
szabaduló épülete kevés 
átalakítással ápolási intézetté 
válhat, melynek ellátási terüle
tébe tartozna Oroszlányon kívül 
Bököd, Dad, Kecskéd, Kömlőd, 
Szákszend, Környe, Várgesztes 
és Vértessomló.

A programot a május 19-ei 
ülésen tárgyalja a megyei ön- 
kormányzat, és egyetértése ese
tén nyilatkozik arról, hogy 
kórházi ágyszámkeretéből átad 
70-et az oroszlányi önkormány
zatnak ápolási intézet céljára, 
mellyel biztosítja a létrejövő in
tézet számára az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztári fi
nanszírozást.

A fejlesztés megvalósítását a 
2002-2003. évre tervezik.A fej
lesztés becsült költsége 330 
millió Ft, melyhez 60%-nyi 
címzett támogatást igényel az 
önkormányzat.

Az 50%-nyi saját forrást a 
Céljellegű Decentralizált Elői
rányzatból szeretnék kiegészí
teni a költség 20%- mértékéig.



Egy millió Ft + három teher- Sikeres városszépítés
autónyi adomány a Vért-tői

A víz ereje 
Gergelyiugornya: 43 lebontott lakóház

A Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gyei Vásárosnamény városré
szeként nyilvántartott Ger
gelyiugornya 1700 lelket 
számláló település.

Lakói 1948-ban már meg
szenvedték a Tisza közelségét. 
Azóta, az elmúlt fél évszázad
ban nem fitogtatta romboló ere
jét a folyó ezen a településen.

A 2001. évet viszont annál to
vább emlegetik majd az itt élők. 
A Tisza ismét kilépett medré
ből, s pusztított.

Gergelyiugornya lakóházai
nak közel fele: 245 porta került 
víz alá. A folyó lecsendesedése, 
visszavonulása után 43 épületet 
kellett elbontani.

Az árvízzel leginkább sújtott 
mintegy 266 család most roko
noknál, ismerősöknél él.

Elkel itt a segítség.
A gergelyiugornyai művelő

dési házban létesített elosztó
raktár, a „depó” koordinátora, 
Szabó Béláné elmondta: az or
szág minden részéből érkeznek

adományok. Nagy szükség van 
ruhákra, takarókra, bútorokra. 
Hiszen sokaknak a mindenna
pok folytatása egyenlő a teljes 
újrakezdéssel.

Ebben segített a Vértesi Erő
mű Rt. is. 1 millió Ft-ot utalt át 
az érintettek megsegítésére.

A pénzbeli segítségnyújtás 
mellett számos berendezési tár
gyat szállított Gergelyiugor- 
nyára. A három teherautónyi 
adomány között kétajtós szek
rények, éjjeli szekrények, kár
pitozott heverők, fotelek, 
székek, dohányzóasztalok és 
ágyneműgarnitúrák voltak. Az 
igen jó minőségű, többszázezer 
forint értékű rakomány a Vért 
eladásra szánt szántódi üdülőjé
ből került Gergelyiugornyára.

Szabó Béláné a helyi lakosok 
nevében is köszönetét fejezte ki 
a nagylelkű segítségért, mellyel 
sok család boldogulását 
könnyítette meg az Rt.

Lovasi Andrea

Elismert rendőrök
A Rendőrnap alkalmából, április 23-án a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőrfőkapitányságon dr. Illés László dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány elismeréseket adott át a kiemelkedő 
munkát végzőknek. Többek között dicséretben részesült az Orosz
lányi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Nemes Ferenc is.

A Rendőrnap alkalmából ünnepséget tartottak az oroszlányi ka
pitányságon is, ahol dr. Nemes Ferenc kihirdette a főkapitány pa
rancsát, amely szerint rendőrzászlóssá előléptette Nánási Zsolt, 
Tímár János és Szabad Zsolt főtörzsőrmestereket.

Dicséretben részesült: Mester Csaba, Takács Zoltán, Kozma 
László, Nagy János, Csömör Gabriella, Lovász Margit, Tóth Lajos, 
Schrey János és Vagyóczky Ferenc.

Április 22-én rendezték az I. 
Tavaszi Futófesztivált a 
Hungaroringen félmaratoni 
és maratoni távokon.

Városunkból négy triatlonos 
volt jelen az igen dombos pá
lyán megrendezett versenyen.

A félmaratoni távot (21 km) 
L éhárt János 1 óra 26 perc 10 
mp, Vasi Csaba 1 óra 27 perc 
25 mp, Bernáth Anita  2 óra 17 
perc 12 mp alatt teljesítette.
A maratoni távot (42 km) 
Csűrös Róbert 3 óra 34 perc 05 
mp alatt futotta végig.

Több, mint 300 facsemetével gazdagodott Oroszlány

Oroszlány Város Önkormányzata a Falu Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesülettel közösen idén meghirdette a „300 év -  
300 fa” akciót, a település 300. évfordulója alkalmából. A  sike
res akció zárásaként a Föld napján, április 22-én hivatalos ün
nepséget rendeztek a II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtárban, 
ahol Lázár M ózes, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Snnyovszki 
Károly  polgármester mondott köszönetét mindazoknak, akik 
aktívan részt vettek a városszépítési programban.

Dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester tájékoztatott arról, hogy 
az önkormányzat az elmúlt he
tekben 220 db fát ültetett a Ta
kács Imre és a Rákóczi úton, 
valamint Oroszlány régi falusi 
részén. A Falu Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesület is hoz
zájárult a település szépítésé
hez, mintegy 100 facsemete 
ültetésével.

A darabonként mintegy 15 
ezer forintba kerülő gömbkőri
sek és hársok kifejezetten jól tű
rik a városi levegőt. Várható, 
hogy már az idén is lombosodni 
fognak, néhány éven belül pe
dig kifejezetten látványosak 
lesznek ezek a fasorok.

Lázár Mózes, a megyei köz
gyűlés elnöke a Föld Napján 
ünnepi gondolataiban hangsú
lyozta a Föld iránti felelőssé
günket, értékeinek megőrzését. 
Véleménye szerint ha az ehhez 
hasonló terveket közös erővel, 
közös akarattal a jövőben is 
megvalósítjuk, nem lesz 
szégyenkeznivalónk az utánunk 
jövő nemzedék előtt.

Szavait egy idézettel támasz
totta alá, miszerint:

- „Luther Mártont megkér
dezték egyszer, hogy mit tenne 
akkor, ha tudná biztosan, hogy 
holnap eljön a világvége. Rövid 
gondolkozás után azt válaszol
ta: imádkoznék és még ma ül
tetnék egy fát.”

Május 3-án 18 órakor a Liget Közéleti kávéház 
vendége lesz Keleti György országgyűlési képvi
selő, aki „Az MSZP Oroszlányért” címmel tart 

előadást.

Pályázatok fejlesztésre
- A Szociális és Családügyi Mi
nisztérium p á ly á z a to t  ír t  k i a  g y e r 
m e k jó lé t i  s z o lg á la to k  s p e c iá l is  

s z o lg á l ta tá s a in a k  fe j le s z té s é r e ,  a 

s z ü lő , g y e rm e k  k a p c s o la t ta r tá s  le 

h e tő s é g é n e k  b iz to s í tá s á ra .  P á ly á z a 

to t  n y ú j th a tn a k  b e  ö n k o rm á n y z a t i  
fe n n ta r tá s ú  in té z m é n y e k  is. íg y  az  
o ro s z lá n y i  Ö n k o rm á n y z a t i  S z o c iá 
lis  S z o lg á la t  p á ly á z n i  k ív á n  j á té k o k  
é s  b e re n d e z é s  b e s z e rz é s é re  9 1 5  E  

F t  é r té k b e n .
A  p á ly á z a t  b e n y ú jtá s á n a k  f e l té 

te le  a z  ö n ré s z  (3 2 2  E  F t)  b iz to s í tá 

sa , m e ly  a z  in té z m é n y  2 0 0 1 . év i 
e l fo g a d o tt  k ö l ts é g v e té s é b e n  r e n 

d e lk e z é s re  á ll.
- A minisztérium a gyermekvé

delmi intézmények, p re v e n c ió s  
p ro g r a m o k  é s  s z o lg á la to k  f e j le s z té 
s é re  is ír t  k i p á ly á z a to t .

A z  o ro s z lá n y i  B ö lc s ő d e i  S z o lg á la t  
p á ly á z n i  k ív á n  b e re n d e z é s i  tá rg y a k  

és fe j le s z tő  e s z k ö z ö k  v á s á r lá s á r a .  

A  k ö z e l  m á s f é l  m il l ió s  m e g v a ló s í 

tá s h o z  8 6 4  E F t  ö n ré s z  s z ü k s é g e s ,  

a m it  a z  in té z m é n y  2 0 0 1 . é v re  j ó v á 
h a g y o tt  k ö l ts é g v e té s e  le h e tő v é  
te sz .

- A Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzat 3 m ill ió  F t-o t  k a p o t t  az  

Ig a z s á g ü g y i  M in is z té r iu m tó l  a II. 
R á k ó c z i  F e re n c  K lu b k ö n y v tá r  te tő -  

s z e rk e z e té n e k  f e lú jí tá s á ra .  D r. 

S u n y o v s z k i K á ro ly  p o lg á rm e s te r  
e lm o n d ta :  e lk é p z e lh e tő ,  h o g y  ez t 
a z  ö s s z e g e t  k ie g é s z í t i  a z  ö n k o r 

m á n y z a t ,  íg y  a te tő s z e r k e z e t j a v í tá 

s á n  tú l  e g y é b  r e k o n s tru k c ió t  is m e g  
tu d n á n a k  v a ló s í ta n i  a  fe lú j í tá s ra  
m e g é re t t  é p ü le te n .



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

Í2361-111

AKCIÓ!
HDF laminált parketta (I. oszt.) 

akciós áron!
1990,-Ft/m2

PVC vásár Ft 1190.- Ft 
2-3-4 m-es pvc padló 3 mm vastagságú

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

EURÓPA NAPOK 
2001. május 4., 5., 6.

-05.04. 10-14 óra
Konferencia: „A cigányság 
felem elkedése az oktatás 
eszközeivel”
H e ly sz ín : B á n y á s z  K lu b  
-19 óra:
Shakespeare: Hamlet 
- ro c k o p e ra  a  F ia ta l  M ű v é 
s z e k  T á rs u la ta  e lő a d á s á b a n  
H e ly s z ín :  M K K  
-05.05. 10-14 óra 
Helytörténeti vetélkedő 
H e ly sz ín :  M K K  
-15 óra: „Oroszlány és Ko- 
márom-Esztergom megye 
integrációs törekvései” 
előadás, ta r tja : Lázár M ó
zes, a  m e g y e i k ö z g y ű lé s  e l
n ö k e

A z Európai Információs 
Pont EU-totójáit kitöltő  álta
lános iskolások nyertesei
nek díjátadás 
H e ly s z ín :  M K K  
-16 óra: „Az EU-hoz való 
csatlakozás ” -  előadás, 
T a r t ja :  K ovács István,
E U - k a p c s o la to k  fő o s z tá ly a  
H e ly s z ín :  M K K  
17 óra
Néptánccsoportok találko
zója
A  m ű s o r  u tá n  T á n c h á z  
19 óra
„Mediterrán muzsika”
k o n c e r t  a  T ó th v á r y  k v a r te t t  
e lő a d á s á b a n
F le ly s z ín : R ó m a i k a to l ik u s  
te m p lo m
05.06. 15.45 óra
Fúvószenekari találkozó
H e ly s z ín :  F ő  té r  é s  a z  M K K

I "7 "\ -n FOTÓ - PAPÍR- JÁTÉK I

O R O SZLÁ N Y,  RÁ KÓ CZI  F. U. 78,  E 3 6 3 - 2 4 8

K özeleg a

gyerm eknapi 
Játékok , 

ajándékok nagy  
választékban .

Színes filmkidolgozás 
nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Rákóczi ót 47. szánt alatt! 
Telefonos időegyeztetés: 
364-566, 30/9720-612

A VÉRTESBETON KFT. 
megnyitotta új betonkeverő üzemét 

Oroszlány, Mindszenti út 2121. hsz. alatt 
(a volt szénosztályzónál) 

BETONELADÁS 
Minőségi betonkeverékek, betonszivattyúzás, in

gyenes szaktanácsadás 
EGYEDI KEDVEZMÉNYEK, HÉTVÉGI 

KISZOLGÁLÁS 
Tel: 560-132; 06-30-9022506 

Fax: 560-133

Pályázati felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata nyilvános ver
senytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanjait:

*OroszIány, Kertalja út 16. szóm alatti,
29 m2 területű üzlethelyiség.

Induló vételára: 1.885.000.- Ft
*Oroszlány, Takács Imre út 2. szám alatti,2

13 m területű garázshelyiség.
Induló vételára: 455.000.-Ft 

^'Oroszlány, Mészáros L. u. 1-3. szám alatti,
(volt idősek napközi otthona)2 2

1541 m területű ingatlan, 180 m -es ikerházas fő
épülettel,

a hozzátartozó raktár és kazánház építményekkel 
induló vételára: 7.750.000.- Ft 

(a földterület: 1.730.000.- Ft, a főépület: 5.760.000.- 
Ft,

az építmények: 260.000.- Ft áron számítva, mely ér
tékarányt 

a licitálás során is megtartunk) 
licitlépcső: 100.000.- Ft

M in d h á r o m  in g a tla n  in g a t la n  e s e té b e n  a  b á n a tp é n z  

1 0 0 .0 0 0 .- F t

A  b á n a tp é n z  b e f iz e té s é n e k  h a tá r id e je :

2 0 0 1 .m á ju s  7 . d é li 12— ó ra  

A  v e r s e n y tá rg y a lá s  id ő p o n tja ,  h e ly e :

2 0 0 1 . m á ju s  8 -á n  10— ó ra , 

P o lg á rm e s te r i  H iv a ta l  II. e m e le ti  tá rg y a ló te rm e .

T o v á b b i  fe lv i lá g o s í tá s ,  i l le tv e  m e g te k in té s i  le h e tő s é g  a  

3 4 /3 6 1 -4 4 4 /1 5 2 -e s  te le fo n o n  k é rh e tő .

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
* 1 0 0 .0 0 0 . F t  b á n a tp é n z  h a tá r id ő b e n  tö r té n ő  b e f iz e té s e ,  

*a  v e r s e n y e z te té s e n  v e r s e n y a já n la to t  c s a k  s z e m é ly e s e n  

le h e t  te n n i,  a s z e m é ly a z o n o s s á g o t  s z e m é ly i  ig a z o l

v á n n y a l ig a z o lv a ,

* v a g y  m e g h a ta lm a z o ttk é n t  n é v re  s z ó ló ,  k é t  ta n ú  á lta l  is 

a lá ír t ,  írá s b e l i  m e g h a ta lm a z á s  b e m u ta tá s á v a l .

* A  n y e r te s  p á ly á z ó  a  r á a já n lá s o s  v e r s e n y e z te té s t  k ö v e tő 

e n  15 n a p o n  b e lü l  k ö te le s  a d á s v é te l i  s z e rz ő d é s t  k ö tn i ,  a 

te l je s  v é te lá r  e g y id e jű  k if iz e té s é v e l .  H a  a  n y e r te s  e z t  e l 

m u la s z t ja ,  h e ly é b e  a  m á s o d ik  le g jo b b  a já n la to t  te v ő  lép .

LAKOSSÁG I
APRÓH IRD ETÉS

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

*Eladó Oroszlányon 2 szobás la
kás. Redőnyös, bojlcros, H-T 
kályhás. Tel: 06-20-396-7481 
*Ászár központjában eladó 2 
szobás, összkomfortos családi 
ház. Érd: Ászár Ady E. u. 3. hét- 
vegén, 14—után.
*Eladó Oroszlányon igényesén 
felújított 63 nT cs lakás a tóparti 
tízesben. Ugyanitt 180*200 
cm-es cseresznyefa ágy + 2 db 
éjjeliszekrény, 3+1 spanyol szö
vet garnitúra, XIX. századi, mór 
stílusú ébenfa paraván + 1 db 
kétajtós, diófa szekrény. Érd: 
06-30-240-8927
* Eladó 4 részes fekete nappali 
szekrénysor, IKEA világos 
szekrénysor, valamint 3 részes 
ülőgarnitúra, nem kihúzhatós. 
Érd: 06-30/234-4605
*Eladó Szieszta kályha palack
kal. Érd: 365-939;
*Orbán Istvánné, Orl. Hunyadi 
J. u. 3. II. cm. 78 eves, beteg, fáj
dalmát a TV enyhíti, de tönkre
ment, másikat venni nem tud. Ha 
valakinek lenne régi készüléke, a 
segítséget szívesen venné. Tel: 
06-30/290-3941, 18— után.
* Eladó: Tüzép soron garázs, 
Máj kon zártkert téglaépülettel, 
gyermek és felnőtt szekrénysor, 
kinyitható ülőgarnitúra + 2 fotel. 
Tel: 365-677
*41/164/85 nem dohányzó nő 
társat keres. Leveleket „Kölcsö
nös szimpátia” jeligére 2842 
Oroszlány 2 Pf. 37. címre kérem. 
*1 szoba bútorozottan kiadó 
egyedülálló hölgynek, vagy fia
tal párnak. Érdeklődni lehet 
14—-18—-ig. Tel: 365-368 
*Eladó! Opel Kadett 1,3-as, 5 aj
tós, fehér színű, 2002. 07. hóig 
érvényes műszakival. Valamint 
Picrre Cardin babakocsi eladó. 
Érdeklődni: 06/30/237-3832
* Majkon -horgásztó közclében- 
200IJ-ÖI kert gyümölcsfákkal, 
pincével, emeletes kőházzal (40 
m*) eladó. Villany bekötési le
hetőséggel. 06/20/9936-631 
■"Oroszlányon 3 szobás össz
komfortos családi ház 2280 m 
telken eladó. Tel: 361-409, 18— 
után.
*Olcsón eladó! Skoda 120L vo
nóhoroggal, 2002. 02. hóig érvé
nyes műszakival; 1 db kétajtós 
világos szekrény; 1 db kétajtós 
és 1 db vitrines szekrény. Érdek
lődni az esti órákban; 
34/363-983 vagy 06-20- 
3134-618 telefonon lehet.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Pctruska Tiborné ügyvezető. ÍS366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea S06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) II JIW íjiT||
E-mail: okr@matavnet.hu Internet: http://vvww.oroszIanyi-kronikas.hu 
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Oroszlányi majális
A LIGA Független Bányász Szakszer
vezet (Márkushegy) az Old Timer Repü
lőklubbal közösen április 30-án, hétfőn 
szervezett programokat a Munka Ünne
pe alkalmából.

A rendezők a kecskédi reptérre várták 
az érdeklődőket, ahol térzene, mazso- 
rettbemutató, szalontánc, zenés gyer
mekműsor, kispályás labdarúgás, ejtőer
nyős célbaugrás, sétarepülés és légi 
parádé várta a közönséget.

A nap igazi látványossága volt a SKY 
HUSZAROK kötelék-bemutatója: a há
rom magyar műrepülő elkápráztatta a 
majálisozókat.

A hagyományokhoz híven nemhiába 
várták a reptérre a rajongók Bessenyei 
Péter műrepülő világbajnokot sem, aki 
10 perces bemutatójával, a látványos-le

nyűgöző technikai elemekkel betekin
tést engedett a repülés csodálatos világá
ba.

Másnap, május 1-jén az Oroszlányi 
Bányász Szakszervezet, a Dunántúli 
Villamosenergia-ipari Szakszervezet és 
a Bányász Klub Alapítvány szervezett 
programokat.

A felvonulók menete reggel 10 órakor 
indult a Bányász Klubtól, majd a Fő tér
re érkezve a résztvevőket Kovács István, 
az oroszlányi BDSzSz elnöke és Téglás 
József, a DÜVISZ helyi elnöke köszön
tötte, Molnár Ferenc műsorközlő pedig 
felolvasta a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége május 1-jei köve
teléseit.

A köszöntők és a követeléseket tartal
mazó országos kiadvány elhangzását a 

Bányász Koncert 
Fesztivál Fúvós
zenekar és a 
mazsorettek mű
sora követte, majd 
a Mikroszkóp 
Színpad művészei 
léptek fel. Dél
után sörzene várta 
az érdeklődőket.

Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium poli
tikai államtitkára látogatást tett Oroszlányban, a 
Weslin Hungary Autóipari Rt-nél. A május 3-ai 
gyárlátogatás alkalmából szervezett sajtótájékoz
tatón az államtitkár elismerően szólt Oroszlány és 
Tatabánya térségének sikeres ipari szerkezetvál
tásáról. Hangsúlyozta: Magyarország leggyor
sabban erősödő ipari területe ez a térség.

Glattfelder Béla kiemelte azt is: „a helyi erők jó 
politikát folytattak” azzal, hogy Oroszlányban az 
elsők között alakítottak ki Ipari Parkot. Ennek a 
munkának most érik be a gyümölcse.

Dr. Sunyovszki Károly, Oroszlány város pol
gármestere tájékoztatott arról, hogy a Kolonnán 
Handler Fémárugyárral együtt az elmúlt 10 évben 
ezer új munkahely teremtődött Oroszlányban. Az 
önkormányzat célja - mondta -, hogy a 2004- 
2006-ra, az ipari szerkezetváltás várható befeje
zésére legalább kétezren dolgozzanak az Ipari 
Parkban. A tervek között szerepel egy Szolgáltató 
Ház létrehozása, az Ipari Parkban működő cégek 
segítésére.

Lázár Mózes országgyűlési képviselő örvende
tes tényként közölte, hogy Oroszlányban hosszú 
idő után ismét 10% alá csökkent a munkanélküli
ségi ráta. Az oroszlányiak bizakodása jelének te
kinti azt is, hogy a születések száma növekszik, 
elérte a Bokros-csomag előtti arányt.

Záró gondolatként Glattfelder Béla elmondta: 
Oroszlány és térsége felzárkózhat a legfejlettebb 
hazai ipari térségekhez, Győr és Székesfehérvár 
mellé.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
plTfK AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/000-333 iékszer, műszaki, porcelánt
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Jótékony kosarasok
24 órás mérkőzés az árvízkárosultak megsegítésére

A segítségnyújtás újszerű formáját vá
lasztották a Lengyel József Gimnázium 
diákjai.

Mód Péter 10/a. osztályos tanuló kez
deményezte: szervezzenek jótékony cé
lú labdarúgó-bajnokságot az árvíz súj
totta Gergelyiugornyán élő gyerekek be
iskolázására - tájékoztatott a fő szerve
ző, Mucsiné Palásthy Ágnes tanárnő.

Az ötletet továbbfinomítva hirdette 
meg az intézmény a 24 órás szponzorált 
kosárlabda-bajnokságot. Az iskola min
den osztálya nevezett legalább egy csa
patot, melynek tagjai a 240 Ft-os ne
vezési díj befizetésével állhatták pályá
ra. Emellett a játékban 
nem résztvevő diákok is 
támogatták a rendez
vényt, tetszés szerinti 
összeggel. A nemes cél 
megvalósulásához hozzá
járult a Grundfos és a Vér
tesi Erőmű Rt. is, jelentős 
összeg átutalásával. Pék
ségek, élelmiszerboltok,

gyógyszertárak is támogatták a kezde
ményezést.

Számos magánszemély is vásárolt já
tékidőt. Pályára állt a város polgármeste
re, dr. Sunyovszki Károly‘és a megyei 
közgyűlés elnöke, Lázár Mózes is. A ko
sarazok között ott volt számos helyi kép
viselő és cégvezető, valamint a Polgár
mesteri Hivatal hölgycsapata is.

A 24 órás játék végére közel 400 ezer 
forint gyűlt össze. A pénzadományon kí
vül az iskola eljuttat Gergelyiugomyára 
ruhákat, takarókat, könyveket is, melye
ket a Városi Vöröskereszttel közösen 
szervezett akció keretében gyűjtöttek.



Májusi események, rendezvények Május 5.: Európa Napja
9-én 15.30 óra Polgármesteri Hivatal
Művelődési, oktatási és sport bizottság ülése 
Téma: pedagógiai programok véleményezése

11-én 16.00 óra Műv. Központ és Könyvtár színházterme
50 éves a József Attila Általános Iskola jubileumi műsora 
A műsort követően „Iskolánk múltja és jelene” címmel 
kiállítás megtekintése az iskola épületében (Táncsics M. u 42.) 
és kötetlen beszélgetés

13-án 15.00 óra Művelődési Központ és Könyvtár
Jótékonysági műsor a Szociális Szolgálat rendezésében 
Közreműködik az oroszlányi Bányász Koncert Fúvószenekar

Történelmi vetélkedő -  
határok nélkül

A Rákóczi Szövetség Oroszlá
nyi Szervezete hagyományo
san, immár 4. alkalommal ren
dezte meg azt a nemzetközi tör
ténelmi vetélkedőt, mely a 
„Kard és koszorú - a magyar 
Millennium évszázadai” címet 
kapta.

Lázár Mózes országgyűlési 
képviselő nyitotta meg a ren
dezvényt, majd Nagy Elemér 
Attila, a helyi Rákóczi Szövet
ség elnöke köszöntötte a megje
lenteket.

A vetélkedőn részt vett a fel
vidékről Bátorkeszi, Léva, 
Ipolybalog és Szalka általános 
iskolás csapata, Erdélyből Szé- 
kelyhíd gimnáziumának tanu
lói. Hazánkat a székesfehérvári 
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., a 
tatabányai Árpád-házi Szent 
Margit Ált. Isk., a Kossuth La
jos Közgazdasági Szakközépis
kola és a Péch Antal Műszaki 
Szakközépiskola vegyes csapa
ta, az oroszlányi Ságvári Endre 
Ált. Isk. két csapata, az Arany 
János Ált. Isk. és a Lengyel Jó
zsef Gimnázium diákjai képvi
selték.

Az egész délelőttöt betöltő 
vetélkedőn a gyerekeknek szá
mot kellett adniuk elméleti-, 
írásbeli-, rajz- és verstudásuk
ról. A versenyzők kitűnő felké
szültségről tettek tanúbizony
ságot. A színvonalas vetélkedő 
anyagát dr. Török Endréné és 
Moczik Andrásné tanárnők vá
logatták össze. A zsűri elnöke 
dr. Bóna Gábor hadtörténész, 
tagjai pedig: Püsök Erzsébet, 
Ugrik Aliz, Gyiiszi László és 
Túri László pedagógusok vol
tak. Az eredményhirdetést

megtisztelte jelenlétével Ta
kács Károly, a Vért vezérigaz
gatója is.

Az általános iskolások kate
góriájában harmadik helyezést 
ért el a Ságvári Endre Ált. Isk. 
csapata ( Juhász Ádárn, Flor- 
váth Éva, Spitzner Ádám, fel
készítő tanár: Forgács József)

A középiskolások kategóriá
jában első helyezést ért el a 
Lengyel József Gimnázium 
csapata (Nebehaj Szilvia, Payer 
Lívia, Körmendi Gábor, felké
szítő tanár: Payer Gábor)

Az oroszlányiak közül vers
mondásért különdíjban része
sült Tóth Krisztina (Arany 
János Ált. Isk.)

A vetélkedő után a verseny
zők a Márkushegyi Aknaüzem 
pusztavámi szabadidőparkját 
látogatták meg. Itt Havelda Ta
más bányászati igazgató fogad
ta a társaságot, gratulált a ver
senyzőknek és érdekes előadást 
tartott az üzemben folyó mun
káról. A kitűnő hangulatról az 
oroszlányi gimnázium musical 
tagozatának tagjai is gondos
kodtak.

Bízunk benne, hogy e vetél
kedővel ismét hozzá tudtunk já
rulni határon túli kapcsolataink 
megszilárdításához, valamint a 
diákok magyarságtudatának és 
történelemszeretetének erősíté
séhez.

A Rákóczi Szövetség Orosz
lányi Szervezete köszönetét fe
jezik ki azon magánszemélyek
nek és cégeknek, akik önzetlen 
támogatásukkal elősegítették a 
rendezvény sikeres lebonyolí
tását.

Nag)> Csaba

Új igazgató az MKK élén
Szabolcs András, a Művelődési Központ és Könyvtár igazgató
jának szerződése lejárt, az állás betöltésére kiirt pályázatra egy 
személy jelentkezett. Szabolcsné Mészáros Éva pályázatát az 
oroszlányi képviselő-testület múlt heti zárt ülésen elfogadta.

1949. május 5-én Londonban 
megalakult az Európa Tanács, 
melynek célja volt a demokrá
cia alapelveinek, mint a népek 
közös örökségének általános ér
vényesítésére való törekvés, az 
ezeket vállaló európai államok 
szorosabb kapcsolatának kiala
kítása, gazdasági és szociális 
fejlődésük elősegítésére.

A magyar külügyminiszter 
(Jeszenszky Géza) 1990. no
vember 6-án írta alá az Európa 
Tanács alapokmányát Rómá
ban. Ezzel hazánk az Európa 
Tanács teljes jogú tagjává vált.

Az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága 1964-ben határozta 
el, hogy május 5-ét minden év
ben Európa Napjaként ünnepel
jék.

Európa Napja alkalmából az 
oroszlányi Művelődési Köz
pont és Könyvtár idén is szerve
zett programokat.

Május 4-én „A cigányság fel- 
emelkedése az oktatás eszköze
ivel” címmel rendeztek konfe
renciát a Bányász Klubban. Es
te a Hamlet c. rockoperát tekint
hette meg a közönség a Fiatal 
Művészek Társulata előadásá
ban az MKK színháztermében.

Május 5-én helytörténeti ve
télkedőre várják a városlakókat, 
szintén a művelődési központ
ba, majd Oroszlány és a megye 
integrációs törekvéseiről hall
hatnak előadást az érdeklődők 
délután 3 órától.

17 órakor kezdődik a nép
tánccsoportok találkozója, me
lyet Táncház követ.

19 órakor a katolikus temp
lomban ad hangversenyt a 
Tóthváry kvartett „Mediterrán 
muzsika” címmel.

Vasárnap délután 4 órakor fú
vószenekari találkozóra kerül 
sor a Fő téren.

A BDSzSz elnöke optimista a 
Vért-et illetően

Schalkhammer Antal az 
OMBKE oroszlányi szervezete 
felkérésére tartott előadást a 
Bányász Klubban. A BDSzSz 
elnöke részletes áttekintést 
adott a hazai mélyművelésű 
szénbányászat történetéről. Ki
emelte: míg 1990. január 1-jén 
67.500 volt a szénbányászatban 
foglalkoztatottak száma, addig

mára ez a szám 13.700 főre 
csökkent.

A Vértesi Erőmű Rt. jövőbe
ni működéséről optimistán szólt 
az elnök, hangsúlyozva a Társa
ság magyar villamosenergia
rendszerben betöltött szerepét, 
nem feledve a cég jelentőségét a 
térség lakóinak foglalkoztatásá
ban sem.

Elismert tűzoltók
Május 4-e, Szt. Flórián napja al
kalmából okleveleket adott át 
Takács Károly vezérigazgató a 
Vértesi Erőmű Rt. jubiláló léte
sítményi tűzoltóinak.
30 év szolgálati idő elismeré
seként: Szabó Tamás, Szőke 
Tivadar
20 év szolgálati idő elismeré
seként: Nagy István

15 év szolgálati idő elismeré
seként: Farkas Károly, Rémai 
Imre
10 év szolgálati idő elismeré
seként: Adamecz Zoltán, Nagy 
Zoltán
5 év szolgálati idő elismerése
ként: Czverkon Csaba, Dorogi 
Imre, Ocskay József, Szilicsány 
Károly

Kiállítások
„Színes vázlatok üvegre” című kamara-kiállítása nyílt Keller Jó
zsef oroszlányi festőművésznek a Művelődési Központban.
A kiállítás május 1 l-éig tekinthető meg.

* * *
Kucsera András festőművész, grafikus kiállításának megnyitója 
volt a Lengyel József Gimnáziumban. A kiállítás megtekinthető 
május 18-áig tanítási napokon, 18 óráig.

2.



Társadalmi célú pályázatok (2001.) megítélt összegei

Ssz. Támogatást igénylő
szervezet Megvalósítandó cél 

neve, címe képviselője 
teJetnn,száma.

Javasolt
összeg

Ft

1. Benedek Elek Általános | Hátrányos helyzetű 
Iskola 1 gyermekek ingyenes 

üdülésének hÍ7tosífása

50.000,-

2. Rákóczi Szövetség 
Oroszlányi Szervezete______

VI. Majki Rákóczi Nap 40.000,-

3. Rozmaring Népdalkor Rendezvényekre utazási 
támogatás_______

60.000,-

4. Hadirokkantak, 
Hadiözvegyek cs Hadiárvák 
Országos Nemzeti 
Szövetségének Oroszlányi 
Szervezete_____

Beteglátogatás, koszorúzás, 
jutalmazás, levelezés, utazás

27.000,-

5. Városi Nyugdíjas Klub Útiköltség, nőnapi, anyák
na ni finn ennének

40.000,-

6. Bányász Koncert Fesztivál 
Fúvószenekar

Hangszcrvásárlás, javítás, 
ruhatár felújítás

200.000,-

7. Bányász Klub Alapítvány 
Mazsnrett F.pviiMes

Fellepő ruhák pótlása, újak 
készítése, felújítása

50.000,-

8. Bányász Népdalkor Fellépő ruhák pótlása, újak 
vásárlása

30.000,-

9. Kék Duna Tánc Klub Fellepő ruhák pótlása, 
hangtechnikai berendezés 
felújítása_____

30.000,-

10. Kaié Lulugyi Együttes Fellepő ruhák pótlása, 
lianos7erek javítása

30.000,-

11. Bányász Nyugdíjas Klub Nyugdíjasok őszi tárlatának 
megszervezése, kirándulások
nieiTS7ervezése

40.000,-

12. Withc Fül Klub Rendezvények szervezése, 
kluh működtetése

30.000,-

13. Kertbarátok Köre A kertkultúra ápolása, 
terjesztése

40.000,-

14. Nyugdíjas Értelmiségi Klub A település 300. éves 
jubileumához kapcsolódó 
vetélkedő szervezése a 
Benedek Elek Alt. Iskolában 
Halmozottan hátrányos 
gyermekek felzárkóztatása, 
knrrcnctálásíi

40.000,-

15. Oroszlányi Evangélikus 
Gyülekezet

A 300 éves jubileumhoz 
kapcsolódó idegenbe szakadt 
oroszlányi művészek 
meghívása._______________

100.000,-

Ssz. Támogatást igénylő 
szervezet 

neve, címe képviselője 
..... ... telel'imszáma

Megvalósítandó cél
Javasolt
összeg

Ft

16. Városi Balcsctmcgclőzcsi 
Bizottság

Vágscllyc rendőrsége vei 
közösen bűn, és 
balcsctmcgclőzcsi tábor 
szervezése________ _ _

410.000,-

17. Mozgáskorlátozottak KÉM 
Egyesülete. Oroszlányi Klnh

Autóbuszos kirándulás 
pvogyfiiroohelvre

80.000,-

18. Oroszlány Város 
Polgárőrsége

Személygépkocsi üzemben 
tartás, az egyesület tagjainak 
formaruhával történő ellátása

300.000,-

19. Evangélikus Ének- és
Zenekar

Komolyzenei misszió a 300 
éves városban

200.000,-

20.__ “OÁZIS” Rákbelcpck Klubja Működési ktg. ro non -
21. Máltai Szeretctszolálat 

Oroszlányi Csnnnrtia____
Szállítási költség, ingatlan 
karban!.-irtás és költsepek

100.000,-

22. Oroszlányi Gyermek Néptánc 
F.nvüttes

Anyag és kalap vásárlása 
néntánr-mhákhoz__________

100.000,-

23. Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

Megyei konferencia “A 
cigányság felemelkedése az 
oktatás eszközével”

50.000,-

24. Életre fönn Klub Előadások szervezése, 
kirándulás______

30.000,-

25. Magyar Ellenállók és 
Antifasiszták Szövetsége

Társadalmi, közéleti 
tevékenység, a város 
kulturális életének segítése

20.000,-

26. Oroszlány Judo Sportjáért 
Alanilvnnv_______________

Táborozás szervezése 100.000,-

27. Gyermekeink Egészségéért, 
Környezetünk Védelméért 
Alanítvánv

Autóbuszos kirándulás 
szervezése óvodások részére

50.000,-

28. Falu Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület

A település 300 éves 
évfordulójára összeállított 
nmuramsorozat

183.000,-

29. Oroszlány Barátainak Köre “Tiszta virágos Oroszlányért” 
akció

100.000,-

30. Városi Civil Fórum Civil Fórum , “Civil 
szervezetek Oroszlányon 
2001” című kiadvány 
támogatása

120.000,-

71 . Cnknrheteeek Klubin 40 non -
32. Óvodásokért Alanítvánv FrHi'i óvrvl ti láhnr s7nv«MP 40 000 -
33. Magyar Vöröskereszt Területi 

Szervezete . ..
Városi Idősek Napi ünnepség 50.000,-

Összesen_____________________ 2.860.000.-

Duatlon OB és Retrofit-futás
A Magyar Triatlon Szövetség kiemelt versenyeként az ORTRI Császári 
Csemege Zöldsportosulás és a K-E Megyei Triatlon Szövetség duatlon 
bajnokságot és „Retrofít-futást” szervez Oroszlányban.
2001. május 13-án, vasárnap a volt OBSK-pályán 11 órakor indul az 
„Oroszlány 300 Duatlon Országos Bajnokság” és a „Császári Csemege 
Duatlon Amatőr Országos Bajnokság”. A táv: 10 km futás, 40 km kerékpá
rozás, 5 km futás. Mindkét országos bajnokságra nevezni lehet K-E me
gyei önkormányzat Sportigazgatóságán, május 8-áig.

Előnevezési díjak Helyszíni nevezési díjak 
Oroszlány 300 Duatlon OB 600 Ft 1200 Ft
Császári Csemege Duatlon 400 Ft 600 Ft
Ugyanezen a napon és helyszínen, 14 órától „Retrofit-futás” lesz. A táv: 
1,5 km. Nevezési díj nincs.
A verseny fővédnöke: Lázár Mózes országgyűlési képviselő 
A verseny védnöke: dr. Sunyovszki Károly polgármester

A főpróba jól sikerült, jöhet az előadás
Az ORTRI Császári Csemege sportolói kihasználták a hosszú ünnepet, 
valamint a nyárias időt, és a május 5-ei duatlon OB szellemében több ver
senyre is ellátogattak a hétvégén, s a már tőlük megszokott jó eredmé
nyekkel az alábbi célokat érték el:

- megnyugtatták edzőjüket, szurkolóikat a jó  formájukról
- sikerélményekkel erősítették önbizalmukat 

Események, eredmények:
Adidas 10 km utcai futóverseny, Veszprém: Erdős Ibolya 5. hely 
Péti Nagydíj kerékpár időfutam verseny: Kostyál Tamás korosztály 1. 
hely, Németh Tamás korosztály 4. hely, Vattai Nikoletta korosztály 1. 
hely, Csornai Erika korosztály 2. hely, Kostyál Ágnes korosztály 3. hely 
Canada D iy Duatlon gyermek ranglista verseny: Kostyál Ágnes 3. hely, 
Vattai Nikoletta 4. hely, Csornai Erika 5. hely
Komárom-Komárno nemzetközi utcai futóverseny: Erdélyi Dóra korosz
tály 1. hely (55 célbaérkező), Erdős Ibolya 3. hely (140 célbaérkező)
A fenti versenyen sikeresen, de helyezés nélkül részt vett még: Csernák 
Kitti, Molnár Nikoletta, Konrád Rita, Vasi Csaba, Licskó Csaba.

AZ IVI ÉVEZREDBEN IS  A  LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!
TORONY TAXI S 361-700



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

_______@361-111_________

A K C IÓ !

HDF laminált parketta (I. oszt.) 
akciós áron!

1990,-Ft/m2

PVC vásár \JS*C  Ft 1190,-Ft 
2-3-4 m-es pvc padló 3 mm vastagságú

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

Értesítés
Ú T L E Z Á R Á S

2001. május 13-án rendezik Oroszlányban a Duatlon Országos 
Bajnokságot. A versenyközpont a városi sporttelepen lesz, a 
verseny színtere az Ipari Park cs a Felsö-tclep, valamint az Üze
mi út.
A verseny napján lezárásra kerülnek az alábbi útszakaszok:
■ a Táncsics Mihály út városból kivezető szakasza a Volán 

teleptől a Bányamentő Állomásig,
■ az üzemi út a Bányamentő állomástól a Bokodi légakna 

bekötő útjáig,
• a Szállító Üzemi út (Mindszenti út) a Mester utcai keresz

teződéstől kifelé,
• a Mester utca teljes hosszában,
• a Handler Kálmán út teljes hosszában.
A teljes útlezárás délelőtt 10 órától délután 15 óráig lesz érvényben. A 
Táncsics Mihály út Sporttelep előtti részén a lezárás ettől korábban, 
reggel 7 órától érvénybe léphet.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a lezárás idején a lezárt szakaszra csak 
megkülönböztető jelzéseiket használó járművek (rendőrség, tűzoltó
ság, mentők, stb.) és a rendezőség járművei hajthatnak be.

Eladó a Petőfi S. utcában 3 szobás, földszinti, 
Ozirisz fűtéses lakás. Irányár: 4 millió Ft. 

Eladó az osztályzónái aknás garázs. Villany 
van. Irányár: 420.000,-Ft.

Érd.: 06-20-97-88-381

FOTÓ- PAPÍR-JÁTÉK I

O R O SZLÁ N Y,  R Á KÓ C ZI  F. U. 78,  S 3 6 3 - 2 4 8

K özeleg  a

gyerm eknapi 
Játékok , 

ajándékok nagy  
választékban .

Színes filmkidolgozás 
jJ nap alatt -  ajándekfilm.

CITIBANIO
A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Rákóczi út 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés: 
364-566, 30/9720-612________

A VÉRTESBETON KFT.
megnyitotta új betonkeverő üzemét 

Oroszlány, Mindszenti út 2121. hsz. alatt 
(a volt szénosztályzónál) 

BETONELADÁS 
Minőségi betonkeverékek, betonszivattyúzás, 

ingyenes szaktanácsadás 
EGYEDI KEDVEZMÉNYEK, HÉTVÉGI 

KISZOLGÁLÁS 
Tel: 560-132; 06-30-9022506 

Fax: 560-133

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS 

A lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig és 

szombaton már közel 
tízezren olvashatják.

/  Oroszlányon, a Dózsa Gy. 
úton 1 szobás, földszinti, 
komfortos lakás eladó. 
2? 34/360-924 (esti órák
ban)

■S Bokodi tónál üdülőtelek 
rendezett háromszintes 
kis házzal szépen bekerít
ve eladó. Víz, villany van. 
@34-363-294

V 1985-ös évjáratú ZAS- 
TAVA GTL 55 2003. feb
ruárig érvényes műszaki
val eladó! @363-623; 
06-30-2178-234, esti 
órákban.

V Sürgősen eladó Táncsics 
úti X-esben III. emeleti 2 
szoba + hallos, tehermen
tes, jó  állapotú, összkom
fortos lakás; Rákóczi úti I. 
emeleti, 3 és fél szobás, 76 
trf-es, összkomfortos la
kás igényesnek; valamint 
Takács Imre úti, ház alatti 
fűtött garázs.
@360-424 (délután) vagy 
06/30/9869-761 (egész 
nap)

Pályázati felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata 

nyilvános versenytárgyaláson értékesíti 
az alábbi ingatlanjait:

A bánatpénz befizetésének határideje:
2001 .május 7. déli 12— óra

A versenytárgyalás időpontja, helye:
2001. május 8-án 10— óra, 

Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóterme.

*Oroszlány, Kertalja út 16. szám alatti, 29 m2 területű üzlethe
lyiség.

Induló vételára: 1.885.000.- Ft

További felvilágosítás, illetve megtekintési lehetőség a 
34/361-444/152-es telefonon kérhető.

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:

‘ Oroszlány, Takács Imre út 2. szám alatti, 13 m2 területű 
garázshelyiség.

Induló vételára: 455.000.-Ft

‘ Oroszlány, Mészáros L. u. 1-3. szám alatti,
(volt idősek napközi otthona)

1541 m2 területű ingatlan, 180 m2-es ikerházas főépülettel, 
a hozzátartozó raktár és kazánház építményekkel 

induló vételára: 7.750.000.- Ft 
(a földterület: 1.730.000.- Ft, a főépület: 5.760.000.- Ft, 

az építmények: 260.000.- Ft áron számítva, mely értékarányt a 
licitálás során is megtartunk) 

licitlépcső: 100.000.- Ft 
Mindhárom ingatlan ingatlan esetében a bánatpénz 100.000.- Ft

*100.000. Ft bánatpénz határidőben történő befizetése,
*a versenyeztetésen versenyajánlatot csak személyesen lehet tenni, a 
személyazonosságot személyi igazolvánnyal igazolva,
*vagy meghatalmazottként névre szóló, két tanú által is aláírt, írásbeli 
meghatalmazás bemutatásával.
*A nyertes pályázó a ráajánlásos versenyeztetést követően 15 napon 
belül köteles adásvételi szerződést kötni, a teljes vételár egyidejű kifi
zetésével. Ha a nyertes ezt elmulasztja, helyébe a második legjobb 
ajánlatot tevő lép.
A nyertes által befizetett bánatpénzt beszámítjuk a vételárba, a többi 
(nem nyertes) résztvevő a versenyeztetés befejezte után azonnal 
visszakapja a bánatpénzt.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja : M ONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tibomc ügyvezető. @366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea @06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20. 

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-mail: okr@matavnet.hu Internet: http:/Avvvw.oroszlanyi-kronikas.hu 

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.
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Könvvek, szakdolgozatok 
bekötését vállalja a 

MONTÁZS PRESS Kft 
Alkotmány u. íQ.

E 366-524

Oroszlányról 2001 -ben

Jó a „köz” véleménye
Közvélemény-kutatást végeztetett Oroszlány Város 
Önkormányzata és az Oroszlányi Televízió Kft. A Me
dián Közvélemény- és Piackutató Intézel munkatár
sai 300 oroszlányi lakost kérdeztek meg többek 
között az intézményekkel, szolgáltatásol- kai, egész
ségügyi ellátással kapcsolatos elégedettségről, a he
lyi televízió működéséről, a közterületek állapotáról, a 
képviselők, politikusok munkájáról, a várost érintő 
problémákról.

A hétfői sajtótájékoztatón Kormos Ferenc, az OTV 
főszerkesztője több szempor,íból is jónak értékelte a 
televízió működését. Kiemelte például azt, hogy a vá
laszadók 38%-a érzi úgy, hogy a televízió műsoraiban 
az oroszlányi polgár érdekeit védi. A válaszadók 
60%-a tartja elfogulatlannak az OTV-t a műsorok ob
jektivitásának megítélésekor.

Dr. Sunyovszki Károly  polgármester elemezte az 
önkormányzat munkáját érintő eredményeket. A be
ruházások eredményességét bizonyítja, hogy a köz- 
világítás, az utak, járdák állapota, a parkok, 
játszóterek tisztaságával való elégedettség nagymér
tékben javult az előző évihez képest.

Kiderült az is, hogy az itt lakók kiemelten fontosnak 
ítélik az ipari park kiépítésének folytatását és a Vérte
si Erőmű Rt. retrofit programját.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorson készpénzre van szüksége, ne kapkmljnn. 
döntsön okosan, válassza a megyéken legtöbb fiókkal és 
i  ̂ _ ; tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 
L#—  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

)m\WÍ AZONNAL KÉSZPÉNZ!
... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
... mert a leghosszabb a türelmi idő  90 napon jegynél.
... mert választhat jeligés zálogjegyet is.
... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
... mert esetenként a türelm i idő lejárta után is kiválthat 
... mell értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
. .. mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk éks/crckrc. porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre. GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre es 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM. Simor .1. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 31/000-333 (ékszer műszaki, porcelán)__________
OROS/.I. \ M  , Rákóczi it. 2h. S/OMIl V I O \ IS VY IIA A!
Telefon U 5ó0ó00 (éksz.cr. intL/aki. poicelád. 'tli i
TATA. Ady E. u. 4. SZÓMÉ ATOM IS NA 11 ”
Tclefon:34'586-58íi (ékszer) Fényes áruházzal széniben. 
TATARÁNYA, Komáromi u. ló., OFOTÉRT-tcl szentben 
Tclcfon:34/5I 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

A tulajdonosok egyhangúlag igent mondtak a Véit-fejlesztésre

„Ez már nem előkészítés, 
ez a retrofit megkezdése"

A Vértesi Erőmű Rt. tulajdonosai a cég keddi Közgyűlésén egyhangúlag jó
váhagyták a retrofit előkészítésével összefüggő  határozati javaslatot. E  sze
rint a Társaság egy milliárd Ft-ot felhasználva megkezdheti az Oroszlányi 
Erőmű ll-es blokkjának felújítását, ami a 2004. utáni működéshez elenged
hetetlen környezetvédelmi beruházás első lépése.

Hét napirendet tárgyalt május 8-án a 
Vértesi Erőmű Rt. Éves Rendes Köz
gyűlése.

A témák között szerepelt a 2000. üz
leti év lezárása.

A társaság mínusz 1.490 M Ft adó
zott eredménnyel zárta az évet. Ez 900 
millió Ft-tal jobb, mint az üzleti tervben 
előirányzott érték volt.
A Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bi
zottság és a könyvvizsgáló jelentését, 
az Igazgatóság beszámolóját és a mér
leg adatait is.
Második napirendként a 2001. évi üz
letpolitikát tárgyalták, s az alábbi 
célkitűzések mellett elfogadták:

- A Társaság teljesítse mind a villa
mos energia, mind a hő-üzletágra vo
natkozóan megkötött éves kereske
delmi szerződésből eredő kötelezettsé
geit.

- A Vért tegye meg a szükséges beru
házás-előkészítési feladatokat a jóvá
hagyott, a Tatabányai Fűtőerőmű 
jövőjét érintő hosszú távú hőszolgálta
tási szerződés és önkormányzattal kö
tött tulajdonosi megállapodás 
teljesítésére.

- Takarékos és hatékony belső gaz
dálkodással mérsékelje azokat a külső 
negatív hatásokat, mint az árszerkezet 
változása (1 247 M Ft), bánya rekultivá

ció (142 M Ft), mint többlet amortizáció 
(1 446 M Ft) és érje el, hogy a Társaság 
mindezek figyelembevételével számí
tott mérleg szerinti vesztesége ne ha
ladja meg a 684 M Ft-ot. Ha ezekkel a 
tételekkel nem kellene számolni, a Tár
saság két milliárd Ft-ot elérő eredményt 
tudna produkálni a 2001. évben.
- Az Rt.-nél idén 2,75 %-os reálkere
set növekedést hajthatnak végre. A 
bérmegállapodásban foglalt infláció ki
igazítás szabályai szerint az. átlagkere
set-növekedés mértéke maximum 12,5 
% lehet ebben az évben.
Az üzletpolitikáról szóló szokásos napi
rendnek volt egy rendkívüli eleme: ez 
az üzletpolitika már előirányozta a 
Vért jövőképével kapcsolatos 
retrofit kérdést, amelyet a 3 napirendi 
pont önállóan tárgyalt.

- Ezt a napirendet várta mindenki a 
legjobban, ez volt a legsorsdöntőbb a 
Vért szempontjából - mondta Holló Vil
mos, a Vért Igazgatóságának elnöke a 
Közgyűlést követő sajtótájékoztatón. 
Örömmel tájékoztatott arról, hogy a tu
lajdonosok egyhangúlag támogatták az 
Igazgatóság által előterjesztett, idei 
évre vonatkozó retrofit munkákat (a 
szükséges pályázatok kiírását, értéke
lését, hatósági engedélyek előkészíté
sét, a 2. blokk retrofit feladatainak 
elvégzését, az ehhez szükséges kivite

lezői szerződé
sek megkötését, 
a füstgáz kéntele
nítő berendezés 
kiviteli tervei elké
szítésére vonat
kozó szerződés 
megkötését) 
együttesen 1 Mrd 
Ft keretösszegen 
belül.

Folytatás a 
2. oldalon



Folytatás az 1 oldalról

„Ez már nem előkészítés, 
ez a retrofit megkezdése*"

Az Oroszlányi Erőmű 2-es 
blokkjának felújítása augusztus
ban kezdődik.
- „Ez már nem előkészítés, ez a 
retrofit megkezdése" - hangsú
lyozta Holló Vilmos, hozzátéve:
- Úgy gondolom, hogy nagy lé
pést tett előre a Vért jövőképe 
formálásában és azt hiszem, 
hogy a mai nappal ismét bizako
dóbbak lehetünk.
A döntést üdvözölte Lázár Mó
zes, a térség országgyűlési 
képviselője is, aki megköszönte 
mindazok támogatását, akik 
részt vállaltak az előkészítő 
munkában, segítettek abban, 
hogy a cég megtehesse ezt a 
nagy lépést a retrofit megvalósí
tása felé.

Dr. Sunyovszki Károly, Orosz
lány Város polgármestere is úgy 
látja: a cég igen komolyan bizo
nyított, ami az oroszlányiak 
megélhetését jelenti. Hozzátet
te: - Elképzelhetetlen, hogy a Fi
desz kormányzása alatt negatív 
változás következzen be ebben 
a kérdésben.

Takács Károly, a Vértesi Erő
mű Rt. vezérigazgatója is ered
ményesnek nyilvánította a 
Közgyűlést, hangsúlyozva:

- „Lesz hitünk, hogy továbbmen- 
jünk."

A retrofitról szóló pozitív dön
tést követően a Közgyűlés meg
választotta a Felügyelő 
Bizottság tagjait, akiknek man
dátuma a 2003. üzleti évet lezá
ró Közgyűlésig tart

A Közgyűlés által megválasz
tott új FB tagok:

Munkáltatói oldal
Papp Katalin (MVM Rt.)
Darida Erzsébet (MVM Rt.)
Dr. Molnár Attila (MVM Rt.)
Dr. Sipos Árpád (ÁPV Rt.)
Gergely Kálmán (GM)

Munkavállalói oldal
Lisztmayer János
Sánta Béla
Ácsi Péter

A Közgyűlés jóváhagyta az 
Igazgatósági tagok, a vezető 
tisztségviselők, az FB tagok és a 
könyvvizsgáló 2001. évi díjazá
sát, valamint meghatározta a 
vezérigazgató 2001. évi alap
bérének és prémiumának mér
tékét.

Lovas! A.

Az önkormányzat tájékoztatja a la
kosságot, hogy a „PLACC piac” te

rületén lévő gombavizsgálati 
helyiségben minden héten hétfőtől 
szombatig 7,30 10,00 óráig szak
ellenőri vizsgálatra lehetőséget 

biztosítanak.

Folytatás az 1. oldalról

Jó a „köz” véleménye
A válaszadók nyilatkoztak arról 
is, hogy szerintük kin, min múlik, 
hogy milyen irányban fejlődik a 
város. A többség első helyen a 
polgármestert, majd a képvise
lő-testületet, illetve az ország- 
gyűlési képviselőt jelölte meg. 
Az ismertségi listán első helyen 
áll dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester, akit Keleti György és 
Lázár Mózes követ.

A város sorsára gondolva a 
válaszadók 62%-a ítéli kedve
zőnek az 1998. óta tartó idősza
kot, ami kiugróan jó eredmény 
az 1994-98. közötti időszak 
45%-ával, illetve az 1990-94. 
közötti időszak 44%-ával szem
ben.

A város jövőjét tekintve a bi
zakodók vannak többségben.

Lázár Mózes országgyűlési 
képviselő úgy látja, a közvéle

mény-kutatás is bebizonyította, 
hogy megnőtt az érdeklődés a 
közélet iránt, s a megítélésekből 
látszik az is, hogy sikeres a 
szerkezetváltás folyamata.

Ugyanakkor van még mit ten
ni, hiszen a várost érintő legsú
lyosabb problémának a 
munkanélküliséget és a Vért 
sorsa körüli bizonytalanságot 
tartják az emberek.

- Azért is hasznos a közvéle
mény-kutatás -  mondta Lázár 
Mózes mert jól láthatók a köz
életi személyekkel szembeni el
várások.

A közvélemény-kutatás téma
köreiből további adatokat ismer
hetnek meg a KróniKás 
következő hetekben megjelenő 
számaiból.

L.A.

Az utóbbi évek során hozott városi döntések megítélése 
átlag*

Az Ipari park fejlesztése 
A We sím-épít ke zés 

Térfigyelő rendőrségi kamerák felszerelési 
A VÉRT székhelyének visszahelyezése Oroszlányi'

Útépítés
Az Uszoda felújításának elhatározási 

Játszóterek felújítása 
A Sporttelep fejleszté: 

Az új Zeneiskola építésének elhatározár 
Kábeltelevíziós csillagpontosítás 

Az oroszlányi ingatlanok értéknövekedése 
A Fidesz és az MSZP helyi együttműködés 

Új köztéri szubrok létesítése 
Iskolabezáró:

“a véleménnyel rendelkezők válaszai alapján számítolt átlag, 5-na<jyuii kedvező

A várost érintő problémák súlyossági rangsora 
átlagos rcr-ghely

munkanélküliség 

a VÉRT sorsa körüli bizonytalanság 

közbiztonság helyzete 

közterületek állapota 

lakáshoz jutás lehetőségei 

cigánykérdés 

kő mye zetszen nyezés

oktatás helyzete

1 2  3 4

Folytatás a 3. oldalon

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” Eszterházi Miklós nádor



A szocio-kulturális fejlesztés rangsora 
ranghely átlag* ÉRMEK AZ OB-RÓL,.

szakrendelő intézet fejlesztése,
' felújítása

önkormányzati lakások építése

a volt 4-es iskolából Öregek otthona

iskolák felújítása

uszoda és strand felújítása

szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
rendszeres, kötelező hulladékgyűjtés 

kiskertekben 
áruház építése 

sportélet, a sportlétesítmények 
fejlesztése

új zeneiskola építése, kialakítása

*1=leg fontosabb

Robbantás Majkon
Ledőlt a XX-as Aknaüzem kéménye

Szerdán nem mindennapi látványosságban volt részük azoknak, akik Majk 
felé vették útjukat. Délélőtt pontban 10 órakor ledőlt a XX-as Aknaüzem  
egykori kazánházának kéménye.

A tavaly tavasszal bezárt XX-as Aknaüzem rekultivációjának részeként vé
gezte el a kazánház 36 m-es kéményének robbantását a Novexplo 
Robbantástechnikai Kft.

A 36 m magas ipari téglakémény robbantása komoly szaktudást igényelt.
A 75 cm vastag falú kéménybe 20 cm vastag samotbélés volt, tehát nem csak 

a külső, hanem a belső válaszfalat is robbantani kellett - tájékoztatott Horváth 
László ügyvezető.

A robbantást rövidített esési hosszal, egy adott irányba tervezték. A repeszha- 
tás csökkentésére csőtölteteket használtak. A precíz előkészítés, a környezetkí
mélő munka eredményességét bizonyítja az is, hogy a hatóságilag előírt 
maximum 100 m-es repeszhatás ez esetben csupán 15-20 m volt.

A rekultiváció tovább folytatódik. Az oroszlányi önkormányzat terveiben sze
repel a Bányászati Múzeum áttelepítése és szálláshelyek létesítése az egykori 
aknaüzem területén.

Előző számunkban beszámoltunk az ORTR! Császári 
Csemege sikeres főpróbájáról, most 1 héttel később 
kíváncsian vártuk az eredményekről szóló híreket, jó 
eredményekről.
Az idei utánpótlás és sprinttávú duatlon országos 
bajnokságnak Káptalantóti adott otthont. Nyárias nagy 
meleg, olvadó aszfalt, a tanuhegyek által körbevett 
badacsonyi tájon. A versenyzők létszáma több mint a 
település iakosainak száma. Népes mezőnyök, nagy 
versenyek. Az ORTRI Császári Csemege sikerei:

A  Magyar Köztársaság bajnoka az ORTRI Császári 
Csem ege gyermek leány csapata a jó egyéni 
helyezéseknek köszönhetően, melyek a következők 
voltak:
Kostyál Ágnes 4.,Vattai Nikoletta 7., Csornái Erika
8. Ezen a versenyen indult még , de nem számított 
bele a csapat versenybe Csernák Kitti helyezése, 
mely 47. (58 egyéni induló-16 csapat)
A Magyar Köztársaság orzságos bajnokságának 3. 
helyezettje serdülő leány kategóriában Erdélyi Dóra. 
Dóra 42 induló között érte el eredményét.
A serdülő fiúk versenyében is volt versenyzője a 
csapatnak, íme az eredmények:
Kostyál Tamás 9., Németh Tamás 10., Talabér Zoltán
47., együtt a csapat 6. hely.
A felnőtt női mezőnyben sem maradt el az 
éremgyűjtés. A két olimpiát is megjárt versenyző 
mögött a Magyar Köztársaság bronzérmese (3.hely) 
Erdős Ibolya lett 53 induló közül.
A helyezésekkel a fenti sportolók aranyjelvényes 
minősítést szereztek.

A sportolók jutalma egy Vidámparki őrült délután és 
egy Peppino Pizza volt.

A triatlonosok ezúton is köszönetét mondanak min
den támogatójuknak, segítőiknek, szurkolóiknak, szü
leiknek, pedagógusaiknak akik a nehéz felkészülés 
során mindig a csapat segítségére siettek ha kellett, 
ígérik jön a folytatás.

Fáklyás felvonulás
A Lengyel József Gimnázium és Szakiskola 3. 4.-es 
diákjai a ballagás előtt, fáklyás felvonulást rendeztek a 
városban. A ballagási, iskolai dalokkal felvonuló gye
rekek és nevelőik új kezdeményezése -mely remélhe
tőleg hagyomány teremtő is egyben- szép színfoltja 
volt e hét szerda estjének.
A rendőrség által biztosított útvonalon sajnos csak a 
LEJÓ diákjai voltak ott. Az Eötvös Műszaki Középisko
la végzősei valamiért nem csatlakoztak a gimisekhez, 

pedig ez talán még szebbé tehette volna ezt az estét, 
akárcsak a polgármester üdvözlete a diákoknak. No, 
de sebaj. Lesz még évbúcsúztató jövőre is. A 
gimiseknek pedig a kellemes estéért sikeres vizsgákat 

kívánunk!
MF
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K özeleg  a

gyerm eknapi 
Játékok , 

ajándékok n agy  
választékb an .

tincs film kidolgozás 
alatt + ajándékfilni.

A CITIBANK helyi képviselője 
Oroszlányban a Rákóczi ót 47. szám alatt!

Telefonos időegyeztetés: 
________364-568,30/9720*612________

A VÉRTESBETON KFT.
megnyitotta új betonkeverő üzemét 

Oroszlány, Mindszenti út 2121. hsz. alatt 
(a volt szénoszlályzónál) 

BETONELADÁS 
Minőségi betonkeverékek, betonszivattyúzás, 

ingyenes szaktanácsadás 
EGYEDI KEDVEZMÉNYEK, HÉTVÉGI 

KISZOLGÁLÁS 
Tel: 560-132; 06-30-0022506 

Fax: 560-133

FELH ÍV Á S

A Kormány AG.'.IOOI. (IV. 20.) Kom;, rertdelste lakáscélú 
hitelhátralékok terhelnek 

mérséklésével kapcsolatos feladatokról 
A lakáscélú hitelhátralék felhalmozása miatt eladósodott 

és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesz
tésével fenyegetett adósok fizetőképességük javítása, 

helyreállítása, lakástulajdonuk megőrzésének elősegítése 
érdekében támogatásban részesíthetők.

Az adós, illetőleg adóstársak akkor részesíthetők támoga 
tásban, ha
a) család, illetőleg az adós összjövedelme nem teszi lehe
tővé a felhalmozódott hitelhátralék visszafizetését, és
b) a lakáscélú hitelszerződésből eredően jelzáloggal terhelt 
lakóingatlan piaci értékesítése esetén a vételár nem nyújta
na fedezetet a hitelhátralék kifizetéséhez, továbbá
c) olyan egyéb értékesíthető ingatlannal és ingó vagyon
tárggyal nem rendelkeznek, amelyek a hitelhátralék megfi
zetésére fedezetet nyújtanának, valamint
d) az adós vagy az adóstársak valamelyike a lakáscélú hi
telszerződésből eredően jelzáloggal terhelt lakóingatlan
ban lakik, továbbá
e) a hitelhátralék

ea) az 1989. január 1. és 1993. december 31. közötti idő
szakban hatályos jogszabályok alapján felvett lakáscélú hi
telszerződésből ered, és az Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank Rt. A hitelszerződést 2001. január 1-je 
előtt felmondta, a kérelem benyújtásának határideje: 
2001. május 31-e. vagy
eb) az 1998. december 31. előtt hatályos jogszabályok 
alapján felvett lakáscélú hitelszerződésből ered, és az OTP 
a hitelszerződést 2001. január 1-je előtt felmondta.
A kérelem benyújtásának határideje: 2001. július 15.
A támogatat iránt a kérelmet a lakáscélú hitelszerződésből 
eredően jelzáloggal terhelt lakóingatlan fekvése szerinti te
lepülési önkormányzat jegyzője útján formanj omtatványon 
kell benyújtani a szociális és családügyi miniszterhez.
A kérelemhez meiiékelni kell az adós és az adóssal egy 
családban élő közeli hozzátartozók 2000. évi jövedelmére 
(például munkáltatói igazolás, adóigazolás, nyugdíjszel
vény) vonatkozó, valamint a különös méltánylást érdemlő 
eset igazolására szoigáló (például halotti anyakönyvi kivo
nat) iratokat.
A támogatással kapcsolatban bővebb információt a 
Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. szobájában lehet 
kérni.

LimssAfil
AP&ÓHl RDETÉS

A lakossági hirdetés 
Ugyonescn jelenik m>-g!

A hirdetéseket a 
MON rÁZX PttKSS kft 

nyomdájában lehel leadni 
minden hét szerda iáig és 

szombaton már közel • 
tv /e á t fe n  tv k  a m i  a l j á k .

‘Eladnám kitűnő állapotban lévő 
4,5-es hőtárolós kályhámat.
Irányár: 30E Ft. *365-2(12 
‘Eladó Táncsics udvar elején 
(Bányász Klubhoz közel) jó álla
potban lévő 2 szoba hallos, redő
nyös, lambériás, telefonos
összkomfortos lakás. *06/20/ 
393-2530 és 06/20/355-9022 
‘Bokodi-tónál üdülőtelek rende
zett háromszintes kisházzal, szé
pen bekerítve eladó Víz, villany 
van *363-294
‘Oroszlányi gidaion stéget szeret
nék venni! *06/30/290-39-41 
18.00 óra után
*1&90-es, kulcsos Polski Fiat 
2002 szeptemberéig érvényes 
műszakival jó állapotban eladó. 
Ugyanitt esküvői, ballagási video
felvételek készítését vállalok! 
*06/30/9471-104 ■
"Majkon horgász tó közelében 
200 , ;öl kert, emeletes kőházzal, 
melléképületekkel, villanybeköté
si lehetőséggel és a Bánki D úton 
2 szobás összkomfortos IV. eme
leti lakás eladó. *06/20/ 
9936-631
Eladó 1 db 2 fokozatú, 2 éves he
vederzár, 1db Orion színes TV, 2 
db új TV fotel, 2 db 170x90-es 2 
éves redőny, 2 db 170x80-as 2 
éves redőny, 1 db Hajdú kerek 
mosógép. *365-858 
‘Sürgősen eladó Táncsics úti 
X-esben III. emeleti 2 szoba + 
hallos, tehermentes, jó állapotú, 
összkomfortos lakás: Rákóczi úti
I. emeleti, 3 és fél szobás, 76 

2m -es, osszkomtortos lakás igé
nyesnek; valamint Takács Imre 
úti, ház alatti fűtött garázs. Érdek
lődő- 360-424 (délután); 
06/30/9869-761 (egész nap) 
*41/164/85 nem dohányzó nö tár
hat keres Leveleket .Kölcsönös 
szimpátia" jeligére 2842 Orosz
lány 2. Pf 37 címre kérem.
‘Eladó nagyméretű családi ház 
az Fr\zterházi utcában. 
*06-20-34-82-841
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2001. 20.hét V. 19.-V.25.
Szó 19. Ivó, Milán
V 20. Bernát, Felícia
H 21. Konstantin
K 22. Júlia, Rita
SZG 23. Dezső
Cs 24. Eszter, Eliza
p 25. Orbán
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KróniKAs Könyvek, szakdolgozatok 
bekötését vállalja a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

III. évfolyam, 20. szám 2001. május 19.
®366-524

Elindult a retrofit program

Pozitív döntés a környezetvédelmi beruházásról
..A Vértesi Erőműnek és Oroszlánynak biztos jövőképe van”

Munkásgyűlést tartottak a Vért Oroszlányi Erőművében és a Márkushegyi Ak
naüzemben május 10-én. A  két tájékoztató a május 8-ai Éves Rendes Közgyű
lés határozatairól szólt, melyben kiemelt szerepet kapott a retrofit programról 
szóló pozitív döntés, a környezetvédelmi beruházás megindítása.

- A retrofit megkezdődött, van esélyünk a 
továbbműködésre -  e kijelentéssel nyi
totta meg a munkásgyűléseket a Vértesi 
Erőmű Rt. vezérigazgatója.

Takács Károly a cég további sorsa 
szempontjából igen nagy jelentőségű
nek értékelte a Közgyűlés keddi dönté
sét. Ezzel ugyanis megkezdődhet az 
erőmű 2-es blokkjának felújítása, ami 
már a retrofit program részét képezi. A 
munkákra idén 1 milliárd Ft-ot használ
hat fel a cég. Ezt az összeget saját for
rásból kell biztosítania a Vért-nek.

- A Társaság az elmúlt évi üzleti ered
ményeivel, belső hatékonyság javításá
val is azt bizonyította, hogy érdemes a 
továbbműködésre -  hangsúlyozta a ve
zérigazgató. A költségcsökkentés érde
kében idén 226 munkavállalójától vált 
meg a cég. A létszámleépítés humánu

san, az érdeksérelemek lehetőség sze
rinti elkerülésével történt.

A munkavállalók száma a Vért-nél a 
következő években tovább csökken 
majd, a 2004. év végén várhatóan 
mintegy 2700 fő dolgozója lesz a Tár
saságnak a jelenlegi 4600 helyett. A 
csökkenéshez nagyban hozzájárul a 
Mányi Aknaüzem és a Bánhidai Erőmű 
működésének 2003-ra tervezett befeje
zése.

-Ahhoz, hogy a retrofitról szóló kedve
ző döntés megszülessen, számtalan 
megelőző lépés, előkészítés, energia és 
hit kellett, s ilyen lendülettel kell tovább 
dolgozni ahhoz, hogy eredményesen 
megvalósítsuk a projektet -  összegzett 
Takács Károly.

Lázár Mózes, az Országgyűlés Ener
getikai Albizottságának elnöke hasonló 

gondolatokkal élt:
- Hosszú évek bizonytalan

sága oldóik most meg. Meg
van a lehetőség arra, hogy a 
Vértesi Erőmű Rt. még soká
ig termeljen és értékesítsen 
villamos energiát. Elkezdő
dött egy fontos beruházás, 
de a jövőben is teljesíteni kell 
a Vért-nek, bizonyítania, 
hogy a 2003. január 1-jére 
várható piacnyitást követően 
is versenyképesen tud mű
ködni.

Az országgyűlési képvise
lő ismertette a döntés hátte
rét is. Elmondta: az MVM Rt. 
Igazgatósága támogatta a 
retrofitot, de a Vért másik fő 
tulajdonosa, az ÁPV Rt. má
jus 3-án, csütörtök délután 
halasztó döntés hozott, ami 
azt jelentette, hogy június 
elején kellett volna visszatér
ni erre a kérdésre.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... m ert a leghosszabb a türelmi idő  90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... m ert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... m ert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat.

. . . mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre. GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon 33AOO-333 (ékszer műszaki, porcelán)
ORUS/J.ÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓMBA I<)\ IS NVITV A!
Telefon: 14/56(1-^60 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)______
I ÁT A, Ady E. u. 4. SZÓMBA I ON IS NYITVA!
Tclcfon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi ii. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

i
SÍOIITIK

„Lehet, hogy gyenge néha a hangunk. 
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan.

De indulunk: a szépet, jót akarjuk, 
S érezzük, a hitünknek szárnya van.” 

/Juhász Gyula/

Búcsú
Múlt hét végén búcsúztak iskolájuktól a végzős 
középiskolás diákok

A  Lengyel József Gimnázium és Szakközép- 
iskola esti tagozatán 20-an, nappali tagozatán 
101-en fejezik be tanulmányaikat idén júniusban. 
A nappali képzés 2 négyosztályos (testnevelés-, 
ének- és matematika tagozatos), 1 hatosztályos 
és 1 szakközépiskolai kimenő osztályt jelent. 
Utóbbiak a szakmunkásvizsga letétele után, két 
évvel ezelőtt iratkoztak be a gimnáziumba, hogy 
érettségit szerezzenek.

A 6 osztályos évfolyamon tanulók mintegy fele 
rendelkezik nyelvvizsgával, ketten pedig már két 
nyelvből is sikeresen tettek államilag elismert vizs
gát.

Az intézményben a felsorolt szakokon kívül a di
ákok tanulhatnak német, angol, természettudo
mányi, dráma-musical és kosár tagozaton.

Az Eötvös Loránd műszaki Középiskolából 
két osztály ballagott szombaton A 42 diák 4 kü
lönböző szakirányban tanult az elmúlt években. A 
mechatronika, az ipari elektronika és a számítógé
pes minőségbiztosítás tagozatra járók az érettségi 
után még egy évig az iskola tanulói maradnak, 
hogy megszerezzék a technikai minősítést.

A humán csoport befejezte itteni tanulmányait. 
Az e szakot választók olyan alapozó képzést kap
tak, amit egészségügyi vonalon tudnak majd 
hasznosítani, illetve főiskolára jelentkezhetnek.

ÚJ SZÜLETÉSE 
ÉS RÉGI SEBEK BEGYÓGYÍTÁSA

Oroszlány Ipartelepén a dinamikus fejlődés jelei 
már messziről is feltűnően láthatók.

Az új vállalatok letelepítése mellett az önkor
mányzat fontosnak tartja, hogy a megszűnő ipari 
tevékenység sebeit begyógyítsa, ahol mód van rá, 
ott új funkciót keressen az épületeknek.

A XX/2-es akna meddőhányója környezetének 
rendezése is napirendre került az önkormányzat 
kezdeményezésre. Az Észak-Dunántúli Bányava- 
gyon-hasznosító Rt. közbeszerzési eljárás kereté
ben végzi a táj rendezésével kapcsolatos munkát, 
melyek várhatóan ez év második felében kezdőd
nek meg. Több mint 5 ha területet rendeznek, sor 
kerül 50-60 ezer m3 föld mozgatására. Fás, cser
jés ligetet alakítanak ki, mely vonzóbb, kelleme
sebb környezetet biztosít a városban és 
környéken élőknek._______________________



„A Vértesi Erőműnek és Oroszlánynak 
biztos jövőképe van”

Folytatás az 1. oldalról

Egy közvélemény-kutatást lapozgatva

Jegyzet

Lázár Mózes elnök, dr. 
Sunyovszki Károly polgármes
ter és Takács Károly vezérigaz
gató azonban ebbe nem 
nyugodtak bele. Felkeresték a 
potenciális döntéshozókat, s el
érték, hogy hétfőn, körfaxos 
szavazással az érintettek meg
változtassák álláspontjukat. így 
a keddi Közgyűlésen egyhangú 
szavazással döntöttek az 1 milli
árd Ft retrofit célú felhasználása 
mellett.

- Megítélésem szerint vissza
fordíthatatlan a retrofit folyama
ta -  hangsúlyozta Lázár Mózes.

Dr. Sunyovszki Károly,
Oroszlány Város polgármestere 
5 éves munka elismeréseként 
értékelte az eredményt. Emlé
keztetett, hogy 1996-ban, a 
székhely-áthelyezési kérdés 
idején kimondatlan, de eldöntött 
tény volt a Vért 2004-es bezárá
sa.

- Az azóta eltelt hosszú idő
szak nehéz volt, de a lényeg, 
hogy összefogással, együttes 
erővel sikerült elérni, hogy a 
Vért-nek és így Oroszlánynak is 
2014-ig biztos jövőképe van.

L.A.

E cikk írásának napján kaptam 
kezembe azt a hatvanoldalas 
dokumentumot, amely a Medi
án (ha jól emlékszem immár 
harmadik) városi közvéle
mény-kutatását tartalmazza, 
így ez az írás az idő rövidsége 
folytán nem vállalkozhat mé
lyebb összefüggések keresésé
re, csak afféle szemezgetésre a 
diagramok között. (Aki ugyan
ezt akarja tenni, keresse a köz- 
vélekedést az interneten a 
www.oroszlany.hu címen. Ezt, 
mint a felmérésből kiderül leg
alább kétezren megtehetik, 
mert rendelkeznek valamilyen 
Internet hozzáféréssel. De egy 
részét a Polgármesteri Hivatal 
elé is kifüggesztették.)

Vigyázat a következő sorok 
már korántsem ilyen diplomati
kusak!

Talán véletlen, de ahol elő
ször nyílt fel a füzet, magamra 
ismertem. Rájöttem ugyanis, 
hogy nekem csökkent a biza
lom-indexem. Na, nem annyira 
szignifikánsan (jelentését Vágó 
Istvánnak köszönhetően már az 
óvodások is fújják), de mégis
csak csökkent. Kevésbé bízom 
már a köztársasági elnökben, a 
sajtóban, a parlamentben, a 
kormányban. Mindez az utóbbi 
évek botrányoktól hangos politi
kájának köszönhető? Tudja a 
fene! Vagy csak rafináltabb let
tem? Ha nem is fideszesebb, de 
fineszesebb? Óvatos, mint egy 
amur. Százszor megrágok min
dent, mielőtt lenyelem. Még ha 
kanalas orvosságnak is tüntetik 
fel. Mert hát a politika olyan lett, 
mint a tampon. Na, nem véres 
(vagy tán néha mégis), hanem 
olyan áru, amit egyfolytában 
rám akarnak tukmálni. Belém- 
dumálják, hogy nekem pont az 
kell. Aztán úgy járok vele, minta 
reklámokkal, ha beadják elkap
csolok, vagy elmegyek pisilni. 
Sőt, pisilek az egészre! Úgy is 
csak etetnek, átnevelnek, 
képmutatnak. Valójában senkit 
sem érdekel a véleményem. 
Csak addig udvarolnak nekem, 
kifinomult tudományos reklám
pszichológiával vértezve, amíg

oda nem teszem a szavazatom. 
Utána már nélkülem is tudják, 
hogyan kell csinálni. Szóval, ta
lán ez lenne a bizalomveszté- 
ses tünetegyüttes diagnózisa. 
De ez kit érdekel? Nem nagyon 
bízom benne, hogy bárkit is...

Jó, de itt van ez a közvéle
ménykutatás. Azért csak az öt
lött fel először, hogy mi lehet a 
cél ezzel? Aztán két dologra 
lyukadtam ki. Egy: jeles vezető
inket érdekli a véleményem. 
Kettő: politikai célokra, sőt ki-ki 
a maga céljára tudja felhasznál
ni. Meg az is lehet, hogy a mind 
a kettő igaz. Mindenesetre azt 
mondom, dicsérje magát az, aki 
megrendelte. Mármint a felmé
rést. Én nem fogom, s ezt ugye 
elnézik nekem, ha már egyszer 
csökkent az a bizonyos inde
xem. Különben is az én pén
zemből tették. Kétségeim ebből 
fakadnak, meg abból is, hogy 
(és most jön a mumus!) fene
mód nem voltak kíváncsiak a 
véleményemre, amikor iskolát 
zártak be. Na, jó csak kiírták azt 
a népszavazást némi bírósági 
kényszerítés után. Akkor most 
mire jó ez az egész? Csak nem 
arra, hogy a pozitív dolgokkal 
döngessék a mellüket a válasz
tásokig, kevésbé hangsúlyozva 
a negatívakat?

Azt mondtam, nem fogok di
csérni? Hazudtam. Bár nem 
kell, ahhoz a diagramokat bön
gészni, hogy lássam tényleg ja
vult a közvilágítás (bár még így 
is pazarló), s az utak, parkok ál
lapota is nagy ívű fejlődésen 
ment keresztül. Bár ha a 
Rákóczi-Fürst kereszteződésen 
megyek át eső után, nehéz 
megúszni száraz lábbal. Hogy 
ezt nem az önkormányzat keze
li? De mégiscsak a városban 
van, és amióta felújították azóta 
áztatja a lábat! S aki gyalog jár, 
és nem benzinhintón, az bizony 
észre veszi, ha beverik sárral. S 
persze leginkább őt zavarja. Aki 
meg tehetne róla, hogy ne így 
legyen... na az ül a hintóbán.

Folytatás a 3. oldalon

Országos Bajnokság és Retrofit-futás 
Oroszlányban

Oroszlány adott otthont az idei Duatlon Rövidtávú Egyéni és Csa
pat és a Császári Csemege Amatőr Országos Bajnokságnak május 
13-án.

A városi sporttelepen délelőtt 11 órakor kezdődött a duatlon baj
nokság, szép számú résztvevőgárdával. Érkeztek sportolók a kör
nyékbeli településeken kívül például Szombathelyről, Nagyatádról, 
Budapestről, Hatvanból, Hódmezővásárhelyről, Kiskunhalasról, 
Nagykanizsáról, Paksról, Siófokról, Székesfehérvárról, Miskolcról, 
Kaposvárról, Gyöngyösről, Debrecenből.

Az indulóknak 10 km futás, majd 40 km kerékpározás után ismét 
5 km-t kellett futniuk a cél teljesítéséhez.

Az oroszlányi versenyzők közül Csűrös Róbert egyéni verseny
ben, kategóriájában 7. helyezést ért el.

Az Amatőr OB-n a szintén oroszlányi Vasi Csaba a rangos 2., 
Farkas István pedig a 3. helyet szerezte meg. Abszolút verseny
ben Farkas István 7., Vasi Csaba 15. lett.

Az Országos Bajnokság után a gyerekeké volt a főszerep. Dél
után 2 órakor több mint százan álltak rajthoz, hogy teljesítsék a 
„Retrofit-futás"-nak keresztelt 1,5 km-es távot. A nyerteseknek az 
érmet és az öt db kisorsolt rollert a verseny fő szponzora, a Vértesi 
Erőmű Rt. nevében Takács Károly vezérigazgató adta át.

A díjkiosztón részt vett Popovics György, a Komárom-Esztergom 
Megyei Triatlon Szövetség elnöke, aki csodálatos sportteljesít
ményként értékelte a versenyek eredményét, s tolmácsolta üdvöz
letét Lázár Mózesnek, a Megyei Közgyűlés elnökének, aki 
személyesen nem tudott részt venni a rendezvényen.

Dr. Sunyovszki Károly, Oroszlány polgármestere a vendéglátók 
nevében is gratulált minden versenyzőnek, s „Oroszlány visszavár” 
felhívással búcsúzott a résztvevőktől.

Az oroszlányi Liget Közéleti Kávéház legközelebbi 

programjában a Vértesi Erőmű Rt. közelmúltban 

lezajlott eseményei szerepelnek. A rendezvény 

időpontja: május 24., 18 óra.

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” Eszterházi Miklós nádor
2, ___________________________________________________ _____ _________________________________________________________________________ ____ _______________________________



Tervezett közösségek egy többközpontú Európában - Új Városok Konferencia

2001. április 25-27. Almere, Hollandia Az Almare-i jelentés

BESZÁMOLÓ EGY KONFERENCIÁRÓL
A három napos konferenciá

nak a ma még Magyarországon 
nem annyira ismert hollandiai 
Almere város adott otthont, 
mely egy tipikusan új város, s 
mely Hollandia leggyorsabban 
növekvő városa. T erületén
1972-ben még tenger volt. Ezt 
követően kezdték el a területet 
feltölteni, és egy települést ki
alakítani. 4 év múlva, azaz 
1976-ban már meg is kapta a 
városi rangot. Ma 150.000 lako
sa van, s ezzel Hollandia 11. 
legnépesebb városa. A fejlődés 
nem áll meg, hiszen a cél, hogy 
2005-re elérjék a 180.000 főt 
(mellyel már a hetedik nagyvá
ros lenne Amszterdam, Rotter
dam, Gravenhage, Utrecht, 
Eindhoven és Tilburg mögött) A 
20 éves terv szerint pedig 
2020-ra a város lakosságának 
el kell érnie a 400 000 főt, 
mellyel a negyedik nagyvárossá 
válhatna, s ennek köszönhető
en kiemelt állami támogatást 
kapna. A város mindössze 15 
km-re északra fekszik Amsztei - 
damtól. Ez a történet nem egye
dülálló Hollandiában, hiszen 
több ilyen teljesen új város ke
letkezett az elmúlt harminc év

ben. Elég, ha megemlítjük, hogy 
az egész Flevoland tartomány 
egy teljesen új, mesterséges 
képződmény, melynek fővárosa 
Lelystad szintén fiatal város. A 
választás azért esett Almere-re, 
mert idén ünnepli várossá válá
sának 25. évfordulóját.

A konferencia több szervezet 
közös rendezésének az ered
ménye volt:

‘ Almere város Polgármesteri 
Hivatala;

*Flevoland tartomány; 
*NIROV Intézmény, Hága 
*INTA,

Amszterdam-lnternational New 
Town Associatíon -  Új Városok 
Nemzetközi Szervezete, mely
nek fő feladata a már meglévő 
és új városok egy szervezetbe 
való tömörítése, ezen városok 
menedzselése illetve fejlődésük 
elősegítése.

Oroszlány meghívásának 
előzménye:

1991-ben a már említett INTA 
felmérést készített az új váro
sokról az alábbi országokban: 
Anglia, Franciaország, Hollan
dia, Svédország, Szovjetunió, 
Magyarország, USA, Hong

Kong, Szingapúr, Thaiföld, 
Egyiptom, India.

A magyarországi felmérést 
Szikora Viktória, a Tudományos 
Akadémia kutatója végezte. Eb
ben a felmérésben a „szocialis
ta városok” jövőjét vizsgálta. A 
kutatott városok voltak: Tatabá
nya. Ózd, Komló, Oroszlány, 
Várpalota, Ajka, Paks, Százha
lombatta, Kazincbarcika, Lenin- 
város. Az összes tanulmány 
egy 1991-es kiadványban sze
repelt. Most2001-ben, amikora 
szervezőknek dönteniük kellett 
arról, hogy kiket hívjanak meg, 
elővették ezt a kiadványt. Meg
nézték az említett városok 
WEB-oldalát az Interneten, és 
azok alapján két várost hívtak 
meg Magyarországról: Kazinc
barcikát és Oroszlányt. Azaz a 
meghívást nagy részben a 
www.oroszlanv.hu web-olda- 
lunknak köszönhetjük. Végül a 
kazincbarcikai meghívott elő
adó nem jött el, akárcsak más 
kelet-európai város képviselői. 
Összességében egy bolgár vá
ros és Oroszlány képviselte a 
nem nyugat- erurópai régiót, így 
még fokozottabb figyelmet kap
tunk a konferencián.

‘ Minden költséget (utazás, 
szállás, étkezés...) a konferen
cia szervezői fedeztek.

A konferencián az alábbi elő
adások hangzottak el (zárójel
ben egy- két fontosabb momen
tum az előadásból):

‘ Az új városok kiegyensúlyo
zott növekedése- angol előadó 
(„Új trend: a lakosok száma 
nem nő, mégis több házra van 
szükség, mert sok az egyedülál
ló ember (fiatalok függetlenedni 
akarnak, külön ház; válások, 2 
ház kell) illetve a házakat ma
napság még jobban preferálják 
a lakásokkal szemben, mint ko
rábban.”)

‘Az új városok második gene
rációja- francia előadó (ötletek a 
lakhatási problémák megoldá
sára)

*A holland dilemma: külváro
sok (azaz pl. Amszterdamhoz 
tartozó városok) versus úi váro
sok (önállóak) - holland lakhatá
si- miniszter előadása 

*Workshop-ok, azaz kisebb 
csoportos előadások. A 4 fent 
említett téma alapján 4 20-25 
fős csoport alakult.

Folytatás a 4 oldalon

Folytatás a 2. oldalról

Egy közvélemény-kutatást lapozgatva

Mi ez a diagram? „A várost 
érintő problémák súlyossági 
rangsora”. Azt mondja, hogy: 
legsúlyosabb a munkanélküli
ség, legkevésbé fontos az okta
tás helyzete. Lapozzunk csak 
gyorsan tovább, tanárumber 
még felhúzza magát ezen! Ok
tatás? Hmmm. Utánam az 
özönvíz! Kádárék is ezt mond
ták, mikor felvették a kölcsönö
ket.

Nézzük csak tovább! Legfon
tosabb, hogy folytatódjon az 
ipari park építése, mondják az 
emberek. Milyen igaz! Csak jó 
lenne ehhez a mérföldes csiz
ma. Már hogy a lépések na
gyobbak legyenek. Bár érdekes 
lenne elgondolkodni azon, hogy 
a Weslin-beruházás energiaigé
nye mennyire járult hozzá a 
retrofit megkezdéséhez. Meg
menti az új cég a régit?

Itt a másik! Kulturális fejlesz
tés rangsorában utolsó az új ze
neiskola építése. Mintha úgy 
hallottam volna, hogy erre most 
százmilliót akarnának költeni. 
De itt az oroszlányiak szerint 
fontosabb a szakrendelő fej
lesztése! Hát, mit mondjak? Ki
derül az nemsokára, hogy 
érdekli-e a döntéshozókat a 
„köz” véleménye. Bár én mind
kettőnek örülnék, még mielőtt 
valaki megróna, hogy zeneisko
la ellenes vagyok. Nem vagyok 
én semmilyen ellenes, csak né
zem a véleményeket. De elég a 
magyarázkodásból, ne állítsunk 
már rendőrt minden betű mellé.

Itt kérem nem a sorok között kell 
olvasni. Az régebben volt. Leg
alábbis remélem.

Ez se kutya! Aszongya hogy: 
ha most vasárnap lennének a 
parlamenti választások Orosz
lányban 49% ölelné keblére a 
szocikat, 37% a fídeszes fiúkat. 
Akkor mégis csak rajtunk van a 
szocialista város billoga? Talán, 
de odébb meg azt látom, hogy 
ezt a Székely Antalt csak 3,1 -re 
osztályozták. Nincs itt valami el
lentmondás? Ja, hogy más a 
nagy meg a helyi politika! Kü
lönben is azt írja a Medián, idé
zem: „A város elmúlt évtizedét 
ambivalensen értékelik az em

berek.” Odébb meg: „Az 1998 
óta tartó időszak kedvezőbb
nek tűnik... ” Meg az is, hogy a 
városlakók több mint a fele bi
zakodó a jövőt tekintve. Hát 
látjuk a fényt az alagút végén? 
Azért ne kiabáljuk el, azt 

mondják a haldokló is ilyet szo
kott látni. Csak óvatosan azzal a 
bizalommal.

No, hát ennyire futotta, bár 
volna még miből csemegézni. 
És mennyi mindent kihagytam, 
merthogy jól felfogott érdekem
ből senkit sem akarok megbán
tani! Mert a lé nagy tudatformáló 
erő. Hát ilyen a botcsinálta új
ságíró, aki tisztességes megél
hetésre vágyik. Olyan, mint az a 
leány, aki elereszti a galambot 
Mátyás király előtt: hoztam is 
meg nem is! Lehet, hogy ebben 
nagyon is hasonlítunk kedves 
Olvasó? Forgács J.



Az ALMEREI JELENTÉS
Folytatás a 3. oldalról

Minden csoportban három 15-15 perces 
előadással az adott témából. Oroszlány az 
egyes csoportban volt, azaz a gazdasági át
alakulás volt a fő kérdés. A két másik elő
adás 2 új holland városról szólt.

*Az előadás főbb pontjai voltak: 
‘ Általános adatok a városról 
*Történelem csak címszavakban 
‘ Ipari Park 
‘ Infrastruktúra 
‘ Környezetvédelem 
‘ Kultúra, sport, oktatás 
*Turizmus kérdése
*A város gazdasági programja (VÉRT 

helyzete, az Ipari Park, a turizmus fejlesz
tése, a „jó várossá’’ válás folyamata, felada
tai, térségi kapcsolatok és lehetőségek) 

‘ Konklúzió:
Majkról és Oroszlányról 2 oldalas szóró

lapokat adtunk a hallgatóknak, illetve az 
előadás anyagát is megkapták fénymáso
latban.

Az előadást követően friss digitális képe
ket láthattak a résztvevők Oroszlányról.

Az oroszlányi előadás egyértelműen tet
szett a hallgatóságnak főleg a reális hely
zetbemutatásnak, a tényfeltárásnak 
köszönhetően.

Az alábbiakat emelték ki, mint pozitív, to
vább erősítendő pont:

*A proaktivitást továbbra is fenn kell tarta
ni és alkalmazni kell. Azaz ne várjuk meg, 
m íg az események talán megtörténnek, ha
nem legyünk kezdeményezőek, harcoljunk 
a céljainkért minden tekintetben.

‘Pozitív, hogy Oroszlány keresi a helyét a 
térségi kapcsolatokban. A hallgatóság ja
vaslata: a városnak mielőbb meg kel! talál
nia a feladatát a déli irányú térségi 
szerkezetben. Tehát a feladat: a szerep 
megfogalmazása, majd annak kinyilatkoz
tatása a városlakók és a többi település 
felé, ezt követően a szarep végrehajtása.

Az alábbi javaslatokat kapta Oroszlány a 
Workshop résztvevőitől (polgármesterek, 
gazdasági intézmények munkatársai Hol
landiából, Írországból, Angliából):

*Az Ipari Parkba betelepülő további cé
geknél: „nagy külföldi cég (500 fö vagy 
több)- nagy kockázat!" A nagy cég ha csőd
be megy akkor nagyon nagy válságot idéz
het elő egy kisváros életében. Törekedjünk 
inkább arra, hogy sok kis és középvállalko
zás működjön (100-300 fő), minél több helyi 
vállalkozóval! Ezzel együtt törekedjünk 
arra, hogy minél több olyan cég jöjjön 
Oroszlányba, amely a Weslin-t szolgálja ki, 
tehát a kapcsolódó tevékenységeket is te
lepítsük ide! Minél több kapcsolódási pont 
van annál kisebb az esélye annak, hogy a 
nagyvállalat egyszer csődbe megy és kivo
nul a városból.

'Véleményük szerint szolgáltatások, mint 
például tanácsadó irodák is elősegítik az új ■ 
városok fejlődését.

*A jobb információáramlás és a „nyitott
ság” érdekében javasolják a „fibre” szálas 
kábelhálózat bevezetését a réz helyett. Ez
zel az Internet pillanatokon belül elérhető 
lenne, és nagyon olcsó lenne. Ez valószínű, 
hogy vonzó lenne a lakosok körében, hi
szen ekkora méretű városban ez úttörő vál
lalkozás lenne._ A

‘ Tanácsolják továbbá, hogy tervezzünk 
hosszabb távra (pl: 2005-re a cél: X ezer la
kos), és ezt a célt tudatosítsuk a lakosok
ban is.

‘ Tanuljunk mások hibáiból, tapasztalatai
ból, hiszen Észak- Angliában és Dél- Skóci
ában vannak hasonló múlttal rendelkező 
volt bányászvárosok. Azaz bányászváro
sok, amelyeknek sikerült a gazdasági át
menetet megvalósítaniuk, és ma már 
(20-30 év után) fejlődésben vannak e váro
sok. Az angol résztvevők az alábbi két vá
rossal javasolják a kapcsolatfelvételt: 
GLENROTHES (Skócia)=
www.olenrothes.aov.uk illetve PETERLEE 
(Észak-kelet Anglia)= www.peterlee.gov.uk

A Workshop az előadások, értékelések, 
vitákat követően a következő főbb pontokat 
javasolta a plenáris ülésen a  többi csoport 
figyelmébe a gazdasági átmenet témakör
ében:

‘ Minőség
‘ Elérhetőség, jó megközelíthetőség
‘ Proaktivitás
‘ Szerep megtalálása, illetve véghezvitele 

a térségi kérdésekben
*A város folyamatos újratervezése a vál

tozó világ követelménye tek megfelelően
‘ Business és kultúra!
‘ Birtoklástudat, azaz érezzük magunké

nak a várost!
*Az élet minősége is nagyon fontos 

szempont.
‘ JÖVŐ! A jelenlegi tervek mellett mindig 

legyen egy jövőképünk, egy reális jövőbeli 
tervünk amit tudatosítunk és véghez is vi
szünk.

*A kulturális identitás folyamatos meg
erősítése, („Sulykoljuk bele a lakókba- Ti X 
város lakói vagytok, közös a célunk, a kultú
ránk, és legyetek erre büszkék!)

*Az infrastruktúra átalakítása rengeteg 
pénzbe kerül', ezért megéri úgy megtervez
ni, hogy ne kelljen rajta változtatni!

Egyéb:
‘ Interneten megjelent előadás angolul 

képekkel kiegészítve megtekinthető a 
www.newtOwns.net lapon.

A beszámolót készítette: Rajnai Katalin, 
aki Oroszlányt képviselte a konferencián

Programdús hetek a 
Vöröskeresztnél

A Városi Vöröskereszt Oroszlányi Szervezete 
a közelmúitban számos programot rendezett.

A csecsemőápolási versenyen 8 városi és 
városkörnyéki csapat vett részt, 3-3 fővel. A 
versenyzők gyakorlati és elméleti feladatokat 
oldottak meg.

I. helyezést ért el az Arany János Általános 
Iskola csapata, Oroszlány

(Kishonti Mónika, Németh Edina, Horváth 
Alinka, felkészítő: Bereczkiné Horváth Katalin 
védőnő)

II. helyezett: Ságvári Endre Általános Iskola 
csapata, Oroszlány

(Pis Bernadett, Bereczki Katalin, Varga Re
náta, felkészítő: Bereczkiné Horváth Katalin 
védőnő)

III. helyezett: Móra Ferenc Általános Iskola 
csapata, Bököd (Gombás Adrienn, Móga Diá
na, Fülöp Nóra, felkészítő: Csillag Sándorné 
védőnő)

Az elsősegély-nyújtási versenyen 5 csapat 
vetélkedett a Bányász Klubban.

A helyezettek:
I. Móra Ferenc Általános Iskola, Bököd
II. Ságvári Endre Általános Iskola,
III. Dadi Általános Iskola
A Vöröskereszt megalakulásának 120. év

fordulója alkalmából rendezett ünnepségen 
dr. Brunner Róza városi elnök köszöntötte a 
résztvevőket. Ezt követően a Fővárosi Gyer
mekotthon és a Bokodi Általános Iskola tanu
lói, valamint Székely Béla, Öreg József és 
Licskó Józsefné előadásában hangzottak el 
versek, énekek és zenei darabok. Rajnai Gá
bor alpolgármester az Önkéntesek Éve alkal
mából köszöntötte a vöröskeresztes önkén
teseket. Karkuczka Gézáné Vöröskeresztes 
Munkáért Arany Fokozat, Nagyné Csabai 
Anna védőnő Vöröskeresztes Munkáért Bronz 
Fokozat kitüntetésben részesült.

Május 15-én 3 oroszlányi lakostól bútorado
mányt juttattunk el a Katasztrófavédelmi Igaz
gatóság segítségével az árvízkárosult 
gergelyiugornyaiak részére.

Nagy Péterné

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata 

ajánlatot kér a Polgármesteri Hivatal 
épületében a földszinti 

Okmányiroda három helyiségének 
klímaberendezéssel való ellátására. 

Az ajánlati dokumentáció elkérhető az 
oroszlányi Polgármesteri Hivatal 

földszinti ügyfélszolgálati irodáján 
2001. május 18-ától a hivatal nyitva 

tartási idejében.
Az ajánlattételi határidő:

2001. május 29-én, kedden 14.30 óra.
Az eredményhirdetés határideje:

2001. június 1-jéig írásban.



Oroszlányi lány a „Marson”

Csillagok között Vük és Szaffi nyomában
Kuris Zsuzsanna 16 éves oroszlányi kislány, 
vagy inkább hölgy, a csillagvilág rabja, s ez a 
szárnyalás, hogy ne volna rendben egy ilyen 
ifjú ember esetében. Ámde miközben távcső
vel firtatja az ég titkait, és csillagászati szak
körre jár, fantáziáját rajztehetsége útján is 
kifejezni igyekszik. S ez a kettő együtt szép 
sikereket hoz. Nemrégiben kapott értesítést a 
Magyar Asztronautikai Társaságtól, hogy az 
amerikai Bolygókutató Társaság (Planetary 
Society) által hirdetett nemzetközi Mars-rajz
verseny második kategóriájának magyaror
szági versenyében elnyerte az első 
helyezést.

Az amerikai űrkutatási társaság képzőmű
vészeti felhívását megelőzte egy diák-tudó
sok számára kiírt tudományos pályázat, 
amelynek győztesei között két magyar lány is 
volt. Ők San Diegóban hetedmagukkal a vö
rös bolygó körül keringő űrszonda kamerájá
val fotózhatták a felszínt, hogy leszállóhelyet 
találjanak egy jövőbeni talajmintavevő űresz
köz számára. Ezt követően írták ki a művé
szeti pályázatot: rajzolják le, hogyan
képzelnek el most és száz év múlva egy le
hetséges marsbeli leszállóhelyet. Kizárólag 
kézzel készített, nem számítógépes műveket 
vártak.

Zsuzsanna azt a helyszínt választotta, ahol 
1997-ben a Mars Pathfinder űrszonda leszál
lóegysége landolt. Ki ne emlékezne a törté
nelmi napokra, amikor szinte élőben lehetett 
követni a kis marsautó „botladozását” a vörös 
kövek között? Első, olajpasztellkrétával ké
szült rajzán a Sagan-állomás és a Sojourner 
kisautó elevenedik meg, háttérben a híres 
Twin Peaks dombocskák csúcsaival. A má
sodik rajz a száz év múlva elképzelt állapotot 
mutatja, az ember már telepet létesített itt, 
napkohót, üvegházat, csillagvizsgálót épített.

Százhúsz pályamunka érkezett be a buda
pesti központba, két kategóriában. Zsuzsan
na rajza a 11-18 éves korosztályban aratott 
győzelmet, s ebben szerepet játszott, hogy 
pályaművét magyarázó leírással is ellátta. 
Rajzát most a több országból beküldött nyer
tes alkotásokkal mérik össze, a nemzetközi 
eredményhirdetés augusztusban várható. 
Ám, mint országos első máris számos érté
kes díjat vehet át a budapesti eredményhir
detésen és elnyerte az amerikai 
Bolygókutató Társaság egy éves ingyenes 
tagságát is!

Zsuzsi jelenleg a Lengyel József Gimnázi
um másodéves diákja, s nem kis bánatára e 
hetekben rajzolásra jut a legkevesebb ideje, 
a közelgő év végi vizsgák miatt. Az utóbbi két

esztendőben iskolai és városi rajpályázato
kon aratott sikereket, sőt filcrajzai a Halley 
Csillagászati Egyesület kiadásában megje
lent Magyar csillagversek című kötetbe is be
lekerültek. Elmondása szerint a fes- 
téssel-rajzolással egészen kiskora óta pró
bálkozik, a csillagászat felé viszont úgy há
rom éve fordult az érdeklődése. Művész és 
amatőrcsillagász énje azonban nem csak e 
pályázat kapcsán találkozott. Számos képet 
készített már különféle égitestekről (még a 
Holdat is megformálta agyagból), amelyeket 
több egyesületi kiállításon is bemutattak.

Ha teheti, nyolcadik emeleti erkélyükre vo
nul a szakkörtől kapott távcsövével, hogy a 
Napon látható jelenségeket vagy a Hold alak
zatait megörökítse. Ez az úgynevezett észle
lőmunka egyáltalán nem enged teret a 
képzelőerőnek, sőt, hallatlan precizitást, a lá
tottak minél pontosabb visszaadását igényli. 
Hogy Zsuzsanna ezzel is kiválóan boldogul 
azt a Magyar Csillagászati Egyesület folyó
iratában, a Meteorban rendszeresen közölt, 
észlelései bizonyítják.

Legnagyobb élménye az 1999-es teljes 
napfogyatkozás volt, de szívesen emlékszik 
a nyári sátortáborokra is, ahol minden éjsza
ka a csillagoktól ragyogó égbolt alatt telik. 
Kedvenc égitestje egy fényévmilliók távolá
ban megbúvó halovány ködpamacs, az Ör
vény-ködnek is nevezett kettős-galaxis. 
Másnak talán alig mond valamit, de számára 
ebben sűrűsödik össze a világegyetem min
den szépsége.

- Hogyan tovább a gimnázium után?
- Mindenképpen képzőművészeti pályán. 

Leghőbb vágyam, hogy rajzfilmek készítésé
ben vehessek részt. Az ismerkedést már idén 
elkezdem, ugyanis meghívást kaptam a Pan
nónia rajzfilmstúdió nyári táborába. A gimi 
után, ahol szeretném elvégezni az ötödéves 
számítástechnikai képzést, reményeim sze
rint egy tanfolyam után animációs főiskolán 
folytathatom a tanulmányaimat. Nagyon bol
dog lennénk, ha olyan rajzfilmek rajzolója le
hetnék, mint a Vük vagy a Szaffi.

Reméljük néhány év múlva stáblistákon is 
olvashatjuk Zsuzsanna nevét. Egyelőre sok 
sikert kívánunk neki a Mars-rajzpályázat 
nemzetközi döntőjében. Az eredménytől füg
getlenül máris méltán büszkék lehetünk rá, 
hisz az oroszlányi lány neve és rajza a világ 
valamennyi jelentős űrkutatási intézményé
ben hamarosan megtalálható lesz egy CD le
mezen.

Forgács J.

Nyári tábor határon túliakkal
Érdekel/érdekelnek-e:
-mi a szabálysértés és a bűncselekmény, 
-mit kell tenni bűncselekmény észlelése 
esetén,
-hogyan kerülheted el, hogy bűncselek
mény áldozata, sértettje legyél,
-a kábítószerek felismerhetősége, a kábító
szer-fogyasztás veszélyei, a “szipózás” kö
vetkezményei,
-a kerékpáros közlekedés szabályai, 
-hogyan élnek a szlovákiai Vágsellye ha
sonló korú fiataljai?
Megtudhatod a válaszokat:
2001. augusztus 6-13. között Káptalan- 
füreden a magyar-szlovák közös bűn- és 
baleset-megelőzési táborban.
Plusz: strandolás, éjszakai túra, sétahajó
zás, diszkó, versenyek várnak.
Részvételi díj: 7.000 Ft/fő (szállás, étkezés, 
utazás, strandbelépő, közös programok) 
Jelentkezés: 2001. június 6-áig az általános 
iskolákban beszerezhető jelentkezési lap 
kitöltésével és a részvételi díj befizetésé
vel.

Ságváris sikerek

A Ságvári Endre Általános Iskola profilja a 
matematika emelt szintű oktatás, amely eb
ben a tanévben különösen jó eredményt 
hozott.
Varga Tamás megyei matematika verseny 
8. évfolyam:
I. Juhász Ádám
II. Slezák Balázs
III. Horváth Éva 
7. évfolyam:
III. Blaschek Balázs
Zrínyi megyei matematika verseny
4. évfolyam
*Kiss Fanni
III. Abos Lóránd
6. évfolyam
*Beck Róbert
Csapatversenyben
I. helyezett: 4., 6. évfolyam
II. helyezett: 3. évfolyam
III. helyezett: 8. évfolyam 
Országos Zrínyi matematika verseny 
*Beck Róbert (6. b.)
Kalmár László megyei matematika verseny 
*Tóth Annamária (3. b.)
Slezák Adél (5. b.)
Beck Róbert (6. b.)
Bartalus Dávid (3. b.)
Horváth Eszter (3. b.)
Csermák Dávid (5. b.)
Juhász Ádám (8. b.)
Megyei számítástechnika verseny 
*Beck Róbert (6. B.), *Slezák Balázs (8. b.)

AZ f , l  ÉVEZREDBEN IS  A  LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!
TORONY TAXI SS61-70W



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

_______ S 3 6 1 -1 1 1________

AKCIÓ!
HDF laminált parketta (1. oszt.) 

akciós áron!
1990,-Kl/in2

PVC vásár Ft 1190,-Ft 
2-3-4 ra-es pvc padió 3 mm vastagságú

Meglepetés:
10.009,- Ft felett ajándék lábtörlő!

Pályázati felhívás Gyermeknapi 
sárkánykészítő és sárkányeregető 

versenyre
Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület nevében 

felhívással fordulunk Oroszlány általános 
iskolai tanulóihoz, hogy vegyenek részt a 
gyermeknapi sárkánykészitő és sárkány

eregető versenyen.
A sárkány tetszőleges anyagból készíthető, 

de a gyakorlati bemutatás feltételeinek is 
meg kell felelnie.

Értékelés:
Két kategóriában versenyezhetnek: 6 - 1 0  

éves és 11 -  14 éves korig. A  korcsoportok 
első három helyezettjeit könyvutalvánnyal ju
talmazzák a rendezők. Nevezni a helyszínen, 
a Városi Sporttelepen lehet a verseny napján: 
2001. május 27-én, vasárnap reggel 9 órától. 

Veilandics Béla Ő SZ E  elnök

. ,1 1 1  FOTÓ -PAPÍR-JÁTÉK
i  n  / l i x | —

O RO S ZLÁ N Y ,  R Á K Ó C Z I  F. U. 78,  B 3 6 3 - 2 4 8

K özeleg  a

gyerm eknapi 
Játékok , 

ajándékok nagy  
választékb an .

Színes filmkidolgozás 
1 nap alatt + ajándékfilm.

A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Rákóczi ót 47. szám alatti 
Telefonos időegyeztetés: 
364-566, 30/9720-612

100 EVES A GYERMSKVEDELEM 
MAGYARORSZÁGON"

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJUK  
A KEDVES ÉRDEKLŐDŐKET AZ MKK-BA A 
FŐVÁROSI GYERMEKOTTHON TANULÓI ÉS 

HORNYÁKNÉ SEBESTYÉN ÉVA TANÁR 
PAPÍRMASÉ KIÁLLÍTÁSÁNAK 

MEGNYITÓJÁRA 
IDŐPONT: 2001. MÁJUS 22-É N  17.00 ÓRA 
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ MÁJUS 30-IG

Ha Ön megérkezik a Czermann Vendéglőbe, mi kedve szerint 
elkészítjük reggelijét, ebédjét, vacsoráját. 

Választhat változatos étlapunkról ételkülönlegességeket, 
házias és kímélő ételeket.

Menüt előfizethet 300,- Ft-ért, naponta 350,- Ft-ért.
Megrendezzük családi és 

baráti összejöveteleit.
Újra megnyitottuk szabadidő 

parkunkat, ahol kellemes 
környezetben hűs italokat, 
gyrost, pizzát és lángost is 

fogyaszthat!
Látogasson el hozzánk, 

szeretettel várjuk!

Keresünk szakképzett 
felszolgáló és vendéglátó 

munkatársakat.
T elefon: 0 6 /7 0 /2 1 6 - 8 8 6 7

LIKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS 

\  lakossági hirdetés 
ingyenesen jelenik meg!

A hirdetéseket a 
MOMÁZS PRESS kft 

nyomdájában lehet leadni 
minden bét szerdájáig és 

szombaton már küzd 
tízezren áshatják

'Teljes szobaberendezés 
(szekrénysor és 3 elemes 
ülőgarnitúra) áron alul el
adó. @363-066 18 óra után, 
vagy 06/20/427-0645 egész 
nap.
*1984-es Citroen BX 1.6 TRS 
benzines, extrákkal, lejárt 
műszakival betegség miatt 
eladó. @06/20/353-5097 
'Eladó Skoda 120L vonóho
roggal, 85-ös évjárat, 2002. 
februárig érvényes műszaki
val. @esti órákban 363-983, 
vagy 06/20/3134-618 
'Eladó a Dózsa Gy. úton 1 
szobás, komfortos, föld
szinti lakás. @360-924 18 
óra után.
'Eladó Bánki D. úti tízesben 
III. emeleti, 3 szoba + hallos 
lakás áron alul, megegyezés 
szerint. Ugyanitt eladó kert, 
a városi tó közelében. Állat
tartásra alkalmas, fóliával, 
szerszámokkal, gabonatá- 
rolós helyiséggel, kúttal. 
@362-203
'Eladó 1 db kombinált szek
rény (két ajtós + vitrines) vi
lágos fa színű, 1 db mázsa (2 
q-ig, tolósúlyos), 1 db üst
ház + üst, 1 db 3 fázisú ter
ménydaráló. @361-707 
'Eladó a Táncsics út elején 
(Bányász Klubhoz közel) jó 
állapotban lévő, 2 szoba + 
hallos, redőnyös, lambéri- 
ás, telefonos, összkomfor
tos lakás, reális áron. 
@06/20/393-2530 
*A Táncsics M. úton eladó 
egy karbantartott, emeleti, 2 
szoba-hallos összkomfor
tos lakás.
@06-30-93-03-983 
'Eladó a Petőfi S. utcában 3 
szobás, földszinti, lakás. 
@06-20-97-88-381 
♦ Eladó az osztályzónái ak- 
nás garázs. Villany van. 
@06-20-97-88-381

OROSZIÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja : MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Pctniska Tibome ügyvezető. @366-324 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea @06-30-9-020-189; A szerkesztősé£ és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20. 

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-mail: okr(«)matavnet.hu Internet: http://nvvw.orosz.lanyi-kronikas.hn 

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Kt+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.
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30. Janka, Zsanett
31. Angéla, Petronella
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Krónikás Könyvek, szakdolgozatok 
bekötését vállalja a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

III. évfolyam, 21. szám 2001. május 26.
9366-524

24 fős átlaglétszámú osztályok indulnak
Városunkban április 25-én, 26-án illetve május 3-án fogadták az általános 

iskolák az első osztályos gyermekek szüleit beiratkozás céljából.

Az Arany János Általános Iskolába 65, a 
József Attila Általános Iskolába 80, a 
Ságvári Endre Általános Iskolába 114 
gyermek jelentkezett.

Az intézmények azonos szintű ki
használtsága érdekében a Ságvári End
re Általános Iskolából 14 gyermeket az 
Arany János, 2 gyermeket a József Attila 
Általános Iskolába utasított az intéz
ményvezető.

A József Attila Általános Iskola 10 
gyermeket irányított az Arany János Ál
talános Iskolába.

Az Arany János Általános Iskolában 
egy kis létszámú és három normál, a Jó-

Az Arany János Általános Iskola tanulói 
pályázat, útján lehetőséget kaptak a 
Suliexpo 2001. rendezvényen való be
mutatkozásra, melyre május 25-27. kö
zött került sor Nyíregyháza-Sóstófürdőn.

A Suliexpo 2001. rendezvényen, 
mely nemzetközi diáktalálkozó, az iskola

zsef Attila Általános Iskolában három, és 
a Ságvári Általános Iskolában négy első 
osztályos tanulócsoport indul a 
2001/2001. tanévben. A tanulócsoportok 
átlagos létszáma 24 fő.

Az Eötvös Lóránd Műszaki Középis
kolába összesen 39 tanuló nyert felvételt 
(18 szakiskolás és 21 szakközépisko
lás). Itt még lehetőség van a pótfelvételin 
jelentkezni.

A Lengyel József Gimnázium és 
Szakközépiskolába négy évfolyamos 
képzésre 66, hat évfolyamos képzésre 
17 a jelentkezők száma.

színjátszói, néptáncosai, modern tánco
sai, valamint a kézművesek vettek részt.

Az utazás és a részvétel költségeit a 
szülők, az iskolai alapítvány és külső 
támogatók segítségével oldották meg. A 
rendezvény jó alkalom volt városunk 
bemutatására is.

Az oroszlányi képviselő-tes
tület következő ülését május 

29-én, 16 órától tartja.

A képviselő-testületi ülés néhány kiemelt témája: 
-Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb esemé
nyekről, döntésekről
- A 2001. évi költségvetés módosítása
- A Velencei-tó Vértes Kiemelt Idegenforgalmi Ré
gió középtávú területfejlesztési programja

A régi strand területének fejlesztése 
testvérvárosi együttműködés keretében
- Felhívás kibocsátása a városi kitüntetésekre 
vonatkozó javaslatokhoz.

Önkormányzati ajándék

Május 21-én helyi települési képviselők tettek láto
gatást a város nevelési-oktatási intézményeiben.

A városatyák nem érkeztek üres kézzel az 
óvodások és általános-, illetve középiskolások az 
önkormányzattól pólót kaptak ajándékba, melyet 
Oroszlány betelepítésének 300. évfordulóját jel
képező logo díszít.

Suliexpon az Aranyosok

Válasszon megfontoltan Gyermekvilág
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 
------—: tapasztalattal rendelkezőt.
KI] SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
VOlimt AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

. . . mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

. . . mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: .131500-333 (ékszc; műszaki, porcelán)__________
OROSZLÁN Y, Rákóczi u. 26. SZÓMBA 1ON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 tékszer, műszaki, porcelán, síb )______
1A rA, Ady E. u. 4. SZOM BA TÓN IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben.
TA TABANYA, Komáromi ii. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

E hét vasárnap számos prog
rammal várják a gyerekeket 
a Sporttelepre.

A Városi Gyermeknap 
reggel 9 órakor kezdődik. A 
résztvevők válogathatnak a 
különböző versenyszámok 
közül: lesz foci, kosárra do
bás, tizenegyes rúgás, zsák
ban futás, pónilovaglás, sár- 
kányeregetés, úszás, sport- 
vetélkedő és KRESZ próba
tétel

A rendezvényt megláto
gatja Deutsch Tamás ifjúsági 
miniszter is.

A fiatalok kipróbálhatják 
kézügyességüket a rajzver
senyen, s részt vehetnek ha
ditechnikai bemutatón is.

16 órakor, az ered
ményhirdetés után kezdő
dik a gálam űsor a Dolly 

Roll együttessel.

Számok tükrében: 
Közvéleménykutatás

A Civil Fórum soron következő összejövetelét má
jus 30-án, szerdán 17 órától tartja.

A napirenden szerepelnek a városfejlesztés 
aktuális kérdései, a közvélemény-kutatás tapasz
talatai és fontosabb témái, melyekről dr. 
Sunyovszki Károly polgármester beszél majd.

Elekes Lászlóné, a Civil Fórum koordinátora 
tájékoztat a „Tiszta, virágos Oroszlányért” akcióról 
és a bemutatkozó kiadványról.

Emellett szó lesz a városi elismerésekről, ja
vaslattételről is.

Hősök
A Magyar Flősök Napja alkalmából, 1000 éves tör
ténelmünk során az ország függetlenségéért, a 
haza védelméért elesett katonákra emlékezett a 
Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete május 
27-én. A rendezvényen Szemeti Ferenc reformá
tus tábori lelkész tartott megemlékezést, majd 
megkoszorúzták a templom bejáratánál felállított 
emléktáblát.



INDUSTRIA
-Ahol az ipar üzletet köt
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A Vértesi Erőmű Rt. is bemutatkozott az INDUSTRIA nemzetközi 
ipari szakkiállításon, melyet hagyományosan a Budapesti Vásár- 
csarnokban rendeztek május 22-25. között

A Vért a reprezentatív, galé
riás pavilonban az MVM csoport 
tagjaként fogadta az érdeklődő
ket az ERBE, a GTER Kft., a 
MAVIR, az OVIT és a Paksi 
Atomerőmű Rt. Társaságában.

Az idei Industrián húsz or
szág 743 cége - köztük 588 ha
zai és 155 külföldi - vett részt, 
22.125 négyzetméternyi terüle
ten. A régió meghatározó ese
ménye az ipar 8 szakága
zatában (elektronika - elektro
technika, energetika, beszállí

tóipar, bányászat - kohászat, 
fluidtechnika, logisztika,
könnyűipari gépek, valamint be
fektetési találkozó) működő cé
geknek, vállalkozásoknak kínált 
üzleti lehetőséget, átfogó nem
zetközi áttekintést és szakmai 
kísérőprogramokat

A szakkiállítás elsődleges 
célja volt a hazai és külföldi be
ruházásokhoz szükséges kíná
lat koncentrált megjelenítése és 
az üzleti kapcsolatok kiépítésé
nek elősegítése.

A Vértesi Erőmű Rt.-nél a közelmúltban történt események, 
s ezzel kapcsolatban a retrofit irányú beruházások volt a té
mája a Liget Közéleti Kávéház csütörtöki rendezvényének, 
ahol meghívott vendégként szerepelt Takács Károly, a Vért 
vezérigazgatója, Lázár Mózes országgyűlési képviselő és 
dr. Sunyovszki Károly polgármester.

r
Kosarazó rendőrök

" \

Meghívásos rendőr kosárlabda kupát rendeztek Oroszlány
ban május 19-én.

A helyi kapitányság meghívására Baranya-, Békés-, Tol
na-, Zala-megye, valamint a Budapesti Sportegyesület és a 
Tatabányai Városi Ügyészség csapata mérte össze ügyes
ségét a Sportcsarnokban. A mérkőzés oroszlányi sikerrel 
zárult, második helyezést értek el a tatabányai versenyzők, 

harmadik helyen pedig a Baranya-megyeiek végeztek. ^

A kisebbség képviseletében
A Rákóczi Szövetség újból elindítja író-olvasó találkozó sorozatát.

Az első vendég a Szlovákiában élő Németh Zoltán költő lesz, ki
nek már több kötetével megismerkedett a Felvidék magyarsága. A 
találkozón a szerző bemutatja műveit, vall munkásságáról és dedi
kálja köteteit.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2 0 0 1
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Jú n iu s 1 1-én 14 órától oroszlányi írók, köl
tők  dedikálják könyveiket a Fő téren  

Forgács J ó zse f, n e m e s  Ján os, 
Tárnok Mihály, Végváriné Babirák Ilona, 

Vitai Andrea.
1 7  ó r á t ó l  í r ó - o l v a s ó  t a l á l k o z ó  

E s t e r h á z i  P é t e r  K o s s u t h - d í j a s  í r ó v a l . J

Idén is lesz Operagála Majkon 
Ismét várják az érdeklődőket a nemzetközi fesztiválra

Karmesterkurzussal bővül 
a majki program

Oroszlány Város Onkormanyzata es a Majki Muemlekegyüttesert 
Alapítvány, a Magyar Állami Operaház védnöksége alatt, a Harmó
nia Stúdiószervezésében ötödik éve rendezi meg a Majki Nemzet
közi Énekes Mesterkurzust.
A táj szépsége, a történelmi falak hangulata, a szellemi kisugárzás 
ihletet ad a művészeknek.
A Majki Zenei Fesztivál résztvevői és idelátogató érdeklődők a 
magyarországi barokk e gyöngyszemének, Majknak és a Vértes 
hegység történelmi nevezetességeinek hírét viszik nem csak ha
zánkban, hanem Európában, sőt azon túl is.
A kurzus idején, július 9-21. között számos színvonalas kulturális 
program várja a zene szerelmeseit.

P R O G R A M O K

Július 9., 18 óra 
A zenei fesztivál ünnepélyes 
megnyitója Majkon, az egykori 
kastély épületében 
Juhász Attila fotóművész kiállí
tása -  „Tűzvarázs a táncművé
szeiben”
Július 11., 19 óra 
Hangverseny Várgesztesen, a 
Római Katolikus Műemlék
templomban 
Július 12., 19 óra 
Hangverseny Gánton, a Római 
Katolikus Műemléktemplomban 
Július 13., 19 óra 
Hangverseny Környén a Műve
lődési Házban 
Július 14., 20 óra 
Johann Strauss: „Mesél a bécsi 
erdő” -  válogatás a szerző leg
népszerűbb operettjeiből 
Majki Műemlékegyüttes sza
badtéri színpada

Július 15., 10 óra 
Hangverseny Oroszlányban, a 
Római Katolikus templomban 
Július 15., 19 óra 
Hangverseny Csákváron, a 
kastély dísztermében 
Július 18., 19 óra 
Hangverseny Vérteskozmán, a 
Római Katolikus Műemlék- 
templomban 
Július 20., 19 óra 
Hangverseny Oroszlányban az 
evangélikus templomban 
Július 21., 20 óra 
Operagála Majkon

Az idén nyáron kibővül a majki 
zenei rendezvénysorozat Nem
zetközi Karmesterkurzussal, 
melyet augusztus 15-25. között 
rendeznek. A kurzus keretében 
augusztus 20-án ünnepi hang
versenyre, 25-én pedig gála- 
hangversenyre várják a 
közönséget a remeteségbe.

Május 31-én, 18 órtól Pusztai Erzsébet lesz 
a Liget Közéleti Kávéház vendége

Oroszlányi siker a nemzetközi versenyen

A várgesztesi Villaparkban rendezték meg múlt hét végén a 
„Guinness Hungárián Open” elnevezésű darts versenyt.
A nemzetközi találkozón a magyarok mellett voltak belgák, néme
tek, osztrákok, hollandok, svédek stb.
A férfiak egyéni versenyében, 187 induló közül az oroszlányi Perle 
Gyula a 9. helyen végzett. Párosban, Eri Attilával az 5. helyet sze
rezték meg.

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” Eszterházi Miklós nádor
2 . ______________________________________________________________________



Ez történt ez elmúlt időszakban
Városunk polgármestere folyamatosan tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az elmúlt időszakok eseményeiről.

Mostani beszámolójából közlünk válogatást.

-A pénzügyi bizottság május 
10-ei ülésén az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről hallgatott 
meg tájékoztatót. Véleményezte 
a Topolya emlékkúttal kapcsola
tos felhasználói szerződés-ter
vezetet. Előzetes tájékoztatót 
hallgatott meg a költségvetés 
módosításáról, valamint az ok
tatási intézmények diákétkezte
tésére közbeszerzési pályázat 
kiírásáról.

-Az egészségügyi és szociá
lis bizottság május 7-én megtár
gyalta a város 2000. évi 
közegészségügyi helyzetéről 
szóló ÁNTSZ tájékoztatót. Kez
deményezte a diákétkeztetés je
lenlegi gyakorlatának 2001. 
júniusában történő felülvizsgála
tát.

-A művelődési, oktatási és 
sport bizottság május 2-ai ülé
sén sor került a KÉM Közoktatá
sáért Közalapítványhoz benyúj
tott taneszköz-fejlesztési pályá
zat elfogadására.

Ezen az ülésen tárgyalta 
meg a Bakfark Bálint Művészeti 
Iskola pedagógiai programját. 
Foglalkozott a bizottság a beirat
kozott elsőosztályosok létszá
mának alakulásával.

Május 9-ei ülésén tárgyalta 
meg a bizottság az általános is
kolák pedagógiai programjára 
vonatkozó testületi előterjesz
tést.

-A közigazgatási bizottság 
április 23-ai ülésén Oroszlány 
Város Gyermekjóléti Szolgálatá
nak a KÉM Közigazgatási Hiva
tal által végzett éves szakmai 
ellenőrzéséről készült jelentését 
tárgyalta meg. Meghallgatták 
Répási Jánosnénak, a szolgálat 
vezetőjének a feljegyzésről tett 
észrevételeit.

-Május 16-ai ülésén az 
Oroszlány Távhőszolgáltató Kft. 
részvénytársasággá történő át
alakítása c. napirendi ponthoz 
tette meg észrevételeit a bizott
ság. Elfogadásra ajánlották a 
testületnek a „Felhívás kibocsá

tása a városi kitüntetésekre irá
nyuló javaslatokhoz" c. előter
jesztést.

-A Városfejlesztési és Kör
nyezetvédelmi Bizottság május 
8-ai ülésén forgalomtechnikai 
kérdésekben döntött, a „zóna 
30" korlátozott sebességű öve
zet kialakítása, illetve a Mészá
ros Lajos utca egyirányúsítása 
tárgyában lakossági fórum 
összehívását javasolta. A Bánki 
D. u. 22. szám előtt mozgáskor
látozottak számára 1 db, közúti 
jelzőtáblával parkolót jelölt ki. Ki
alakította javaslatát a 2001. évi 
úthálózat és járda- korszerű
sítésere. A városi piac területére 
-  a lakossági igények felméré
sét követően -  tervezési pályá
zat kiírását javasolja.

-A gyermekjóléti és gyer
mekvédelmi személyes gondos
kodást nyújtó intézmények 
működésének engedélyezésé
ről szóló rendelet alapján az ön- 
kormányzati Szociális Szolgálat 
által működtetendő „Helyettes 
szülői szolgáltatás” ellátási 
formára vonatkozó működési 
engedély kiadása a KÉM Köz- 
igazgatási Hivatal Gyámhivata
lának hatáskörébe tartozik A 
működési engedély mielőbbi 
megadása érdekében az önkor
mányzati Szociális Szolgálat he
lyettes szülői szolgáltatásra 
vonatkozó szakmai programját 
elfogadásra ajánlja.

-A Komárom-Esztergom me
gyei Közigazgatási Hivatal 
Gyámhivatala a város gyermek- 
jóléti szolgáltatása területén 
szakmai ellenőrzést végzett fo
lyó év március 8-án. A szolgálat 
szakmai tevékenysége megfelel 
a megfogalmazott jogszabályi 
elvárásoknak.

-Megkezdték a helyi ipar
űzési adóról és a vállalkozók 
kommunális adójáról szóló  
bevallási nyomtatványok fel
dolgozását és a fizetési m eg
hagyások kiadását. Folya
matosan végezik az építmény

adó ellenőrzéseket a telepszerű 
garázsok esetében és a gépjár
művek bevallási kötelezettségé
nek ellenőrzését a BM által 
megküldött lista alapján.

-Okmányiroda: Az épület au
lájában úgynevezett „ügyfélvá
ró” kialakítására került sor. A 
virágtartókkal elválasztott mint
egy 18 m2-en asztallal és szé
kek elhelyezésével biztosítják 
az ügyfelek kulturált várakozta
tását. A főfalakra kihelyezett tá
jékoztató anyagok részletes 
információkat biztosítanak az 
ügyek intézéséhez, és a rendel
kezésre álló szórólapok a pon
tos tájékoztatást teszik lehe
tővé.

A munkafolyamatok felgyor
sítása érdekében írásban keres
ték meg a
Belügyminisztériumot, azért, 
hogy támogassák technikai esz
közökkel az itt folyó munkát

-Az Arany János Általános 
Iskolában egy kis létszámú és 
három normál, a József Attila Ál
talános Iskolába három és a 
Ságvári Általános Isko
lában négy elsőosztá
lyos tanulócsoport indul 
a 2001/2001. tanévben.
A tanulócsoportok átla
gos létszáma 24 fő A 
beiratkozok száma 
igazolja várakozáso
kat.

-A 2000/2001. tanév 
rendjéről szóló minisz
teri rendelet értelmében 
az általános-iskolai 
tanulók korlátlan szá
mú középiskolai je
lentkezési lapot nyújt
hattak be. A középfo
kú-iskolái felvételt hir
dető iskolák mérlegel
ték, hogy a jelentkezők 
közül kik felelnek meg 
az iskola által megkí
vánt követelményeknek 
és rangsorba állították a 
náluk felvételizett tanu
lókat.

Az OKÉV május 14-éig elké
szítette az új, javított jegyzéket. 
Ennek alapján az Eötvös Lóránd 
Műszaki Középiskolába össze
sen 39 tanuló nyert felvételt (18 
szakiskolás és 21 szakközépis
kolás).

-A Lengyel József Gimnázi
um és Szakközépiskolába négy- 
évfolyamos képzésre 66, 
hat-évfolyamosra 17 a jelentke
zők száma.

A 2001/2002-es tanév jelen
legi beiskolázási adatai a követ
kezőket tükrözi. A négyosz
tályos gimnáziumba a tervezett 
66 fő jelentkezett. A hatosztá
lyos képzésben az érdeklődők 
száma, összesen 17 fő. A mű
szaki középiskolába -  az OKÉV 
által jóváhagyott lista szerint -  
csupán 39 tanuló jelezte beirat
kozási szándékát a több mint 
100 helyre.

Itt 2001. május 21-től má
jus 30-ig tartó időszakban 
rendkívüli felvételi eljárást 
kell kiírni, bár lényeges válto
zásra nincs sok remény.

Nyári tábor határon túliakkal

Érdekel/érdekelnek-e:
-mi a szabálysértés és a bűncselek

mény,
-mit kell tenni bűncselekmény észle

lése esetén,
-hogyan kerülheted el, hogy bűncse

lekmény áldozata, sértettje legyél,
-a kábítószerek felismerhetősége, a 

kábítószer-fogyasztás veszélyei, a 
“szipózás” következményei,

-a kerékpáros közlekedés szabályai, 
-hogyan élnek a szlovákiai 

Vágsellye hasonló korú fiataljai? 
Megtudhatod a válaszokat:
2001. augusztus 6-13. között Kápta

lan- füreden a magyar-szlovák közös 
bűn-és baleset-megelőzési táborban.

Plusz: strandolás, éjszakai túra, sé
tahajózás, diszkó, versenyek várnak.

Részvételi díj: 7.000 Ft/ fő (szállás, 
étkezés, utazás, strandbelépő, közös 
programok)

Jelentkezés: 2001. június 6-áig az ál
talános iskolákban beszerezhető je
lentkezési lap kitöltésével és a 
részvételi díj befizetésével.

Oroszlány Városi Balesetmegelőzési 
Bizottság
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

®  361-111

AKCIÓ!
HDF laminált parketta (I. oszt.) 

akciós áron!
l990.-Ft/m2

-Iskola füzetek  
-Tanszerek  

-Irodai papíráruk
PVC vásár Ft 1190.-Pl 

2-3-4 m-es pvc padló 3 mm vastagsága
Meglepetés:

10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

f  ‘N
Színházkedvetők figyelem!
A u tó b u sz  in d u l B u d a p e s tr e , a  
V id ám  S z ín p a d  „ B o lo n d  nyár" 

c ím ű  f e r g e t e g e s  v íg já ték á ra , 
2 0 0 1 .  j ú n iu s  16 -á n  (sz o m b a t)
16 30-kor a z  o r o sz lá n y i polgár- 

m e s te r i  h iva ta l p a r k o ló já b ó l. 
Részvételi díj:

2.500,-Ft/fő, 2.700,-ft/fő. 

J e le n tk e z és  é s  felv ilágosítás  
M agyarinénál a 3 6 3 -6 2 3 -a s  vagy a 

0 6 -3 0 -9 9 4 -0 3 3 6 -o s  
telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
v_______________________________________ J

-Fotóalbum ok
-F ényképezőgépek

k . Színes filmkidolgozás 
1 nap alatt + ajándékfilm.

CITIBANi®
A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Rákóczi út 47. szám alatt!
Telefonos időegyeztetés: 
364*566,30/9720-612

100 EVES A GYERMEKVÉDELEM 
MAGYARORSZÁGON

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJUK  
A KEDVES ÉRDEKLŐDŐKET AZ M KK-8A A 
FŐVÁROSI GYERMEKOTTHON TANULÓ! ÉS 

HORNYÁKNÉ SEBESTYÉN ÉVA TANÁR 
PAPÍRMASÉ KIÁLLÍTÁSÁNAK 

MEGNYITÓJÁRA 
IDŐPONT: 2001. MÁJUS 22 -É N  17.00 ÓRA 
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ MÁJUS 30-IG

A Czermann Vendéglőben kedve szerint elkészítjük
reggelijét, ebédjét, vacsoráját.

V á la sz th a t é t e lk ü lö n le g e s s é g e k e t ,  h á z ia s  é s  k ím é lő  é te le k e t .

M enüt e lő f iz e th e t  3 0 0 , -  Ft-ért, n a p o n ta  3 5 0 ,-  Ft-ért.

Megrendezzük családi és baráti összejöveteleit. Vállaljuk esküvők lebonyolítását. 
Megrendelésre kiszállítjuk a a pizzát, a gyrost.

Rendelés a 360-802-es telefonszámon!

Újra megnyitottuk szabadidő parkunkat, 
ahol kellemes környezetben hűs italokat, 
gyrost, pizzát és iángost is fogyaszthat!

Kívánságára a kiépített szabadtéri 
tűzhelyeinken elkészítheti ételeit, 

melyhez segítséget adunk.
Látogasson el hozzánk, 

szeretettel várjuk!

Keresünk szakképzett felszolgáló és 
vendéglátó munkatársakat.
Telefon: 06/70/216-8867

L A K O S S Á G I

A P R Ó H IR D E T É S
A lakossági hirdetés ingyenesen 

jelenik meg)
A hirdetéseket a MONTÁZS 

PRESS Kft nyomdájában tehet 
leadni minden hét szerdájáig

“Eladó Táncsics udvar elején jó 
állapotban levő, 2 szoba hallos, 
redőnyös, lambériás, telefonos, 
összkomfortos lakás reális áron. 
Tel 06/20/393-2530 
“Kétszintes családi ház eladó az 
Eszterházy utcában. Lakást be
számítok. Érd 06-20-34-82-841 
“Eladnám vagy értékegyeztetés
sel nagyobbra cserélném Tán
csics M. úti III. em. 1 szobás, 
összkomfortos, vizórás lakáso
mat. Tel: 366-353 
“Eladó Népekbarátsága úton 2 és 
félszoba hallos, 5. emeleti lakás, 
a TÚZÉP soron 2 db egymásba 
nyíló garázs. Tel: 360-629:
06-30-307-66-88 
“Népekbarátsága úton 3, emeleti 
3 szoba + hallos, bizt. ajtós, lam
bériás, parkettás, beépített erké- 

2lyes szép lakás (68 m ) és hozzá 
közeli 150 Dőlés kert faházzal, 
kúttal, egyben vagy külön sürgő
sen eladó! Érd : 30/300-6468 
“Eladó a Petőfi S. utcában 3 szo
bás, földszinti, lakás. 
5806-20-97-88-381 
“Eladó az osztályzónái aknás ga
rázs. Villany van.
5820-97-88-381

Czermann Vendéglő Menü 
05.28.-06.03.

Hétfő: Csontleves; Zellerkrémle
ves; Zöldborsófőzelék, sertéspör
költ, fánk; Sertésszelet, currymár- 
tás, fánk; Zöldséges lasagne 
Kedd: Csontleves; Kertészleves; 
Rozsdás marhaszelet, galuska, 
gyümölcs; Darásmetélt, gyü
mölcs; Sajtropogós, burg.püré 
Szerda: Csontleves; Hagymale
ves; Tavaszi rizses csirke, gyü
mölcs; Hétvezér tokány, tészta, 
gyümölcs; Töltött cukkini vajas 
burgonya
Csütörtök: Csontleves; Hideg 
gyümölcsleves; Fokhagymás 
flekken, petrezselymes búr., salá
ta, kókusz golyó; Rácos tonhalfi- 
lé, kókusz golyó; Penne polpeti 
Péntek: Csontleves; Bableves; 
Pulykamell rizságyon, idei saláta, 
ízes piskóta; Máglyarakás; Cső
ben sült brokkoli, ízes piskóta

OROSZLÁNYI krónikás 

ISSN: 1419-4805
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Szó 02. Kármen, Anita
V 03. Pünkösd, Klotild kRÓNlKÁS

III. évfolyam, 22. szám 2001. június 02.

Könyvök, szakdolgozatok 
bekötését vállalja a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

S366-524

H 04. Pünkösd, Bulcsu
K 05. Fatime
Sze 06. Norbert, Cintia
Cs 07. Róbert
P 08. Medárd

Legyen-e Szabadidő- 
központ a régi strand 

területén?
Az oroszlányi képviselő-testület keddi ülésén -  az 
elmúlt időszak fontos eseményeinek feleleveníté
sét és a 2001. évi költségvetés módosítását köve
tően - szerepelt a Velencei-tó-Vértes kiemelt 
idegenforgalmi régió középtávú fejlesztési prog
ramja.

Dr. Sunyovszki Károly polgármester általános 
tájékoztatójában elmondta: a helyi ipari park továb
bi, megkérdőjelezhetetlen fejlődésével csökken 
ezen a területen az önkormányzat feladata. Ehhez 
remélhetőleg kapcsolódik a Vértesi Erőmű Rt. 
retrofit programja is. így a város újabb stratégiai 
irány, a turisztika felé fordulhat.

A képviselő-testület 1997-ben fogadta el 
Oroszlány csatlakozását a Velencei-tó -  Vértes Ki
emelt Idegenforgalmi Régióhoz. A térségre 
1998-ban elkészült a középtávú területfejlesztési 
program. A Fejlesztési Tanács 2000. novemberé
ben döntött a már megkezdett tervezési folyama
tok folytatásáról. F. szerint a program fő 
célkitűzései között szerepel a természeti erőforrá
sok megőrzése, a térségi együttműködés elve.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és

S tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
jjíOI.ITtit AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejária után is kiválthat.

. . . mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... inért a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre. GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: .13/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NA 1TY.Á!
Teletöm 44?550-569y(ékszer. műszaki, porcelán, stb.l______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telcfon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-lcI szemben 
Tclefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Gyermekekért volt az a nap
Nagyszabású gyermeknapot szerveztek május 27-én Oroszlányban. A város 300. 
évfordulóján Oroszlány Város Önkormányzata, a Gazdaságfejlesztő Kht., és az 
Oroszlányi Szabadidő Egyesület összefogásával, valamint a helyi vállalkozások ki
egészítő támogatásával létrehozott rendezvény mintegy négyezer vendéget csalo
gatott ki a város sporttelepére, s ebből több mint kétezer volt a különböző korú 
gyermek.

Az ingyenes vidámparkban folyamato
san üzemeltek a különböző körhinták, 
kisautók és a kisvasút, így biztosítva a 
tíz-tizenkétezer ki- és beszállást. A 
pónilovaglás „főszereplője" annyit ment, 
amennyiből éppen Székesfehérvár kö
zelébe ért volna.

Népszerűek voltak az úszástól a sár- 
kányeregetésig a különböző vetélkedők. 
Az előre meghirdetett rajzpályázatra a 
négyszázat is meghaladta a beérkezett 
alkotások száma. A haditechnikai be
mutatón a tank és harcjármű, valamint a 
kézifegyverek is nagyon népszerűek 
voltak. Mellettük megcsodálhatták a 
gyerekek a város saját tűzoltóautóját is.

A Szociális Szolgálat vetélkedői to
vább színesítették a programot.

A nap díszvendége volt dr. Deutsch 
Tamás ifjúsági és sportminiszter, aki 
Lázár Mózesnek, a megyei közgyűlés 
elnökének, és dr. Sunyovszki Károly 
polgármesternek kíséretében tett láto
gatást a gyermeknapon.

A miniszter fogadáson találkozott a 
gyermeknap létrejöttének szervezésé
ben, finanszírozásában résztvevő kép
viselőkkel, vállalkozókkal, cégveze
tőkkel. Elismerően szólt a gyermeknap

létrejöttében résztvevők munkájáról, a 
programokról.

Kijelentette, hogy régóta ismeri 
Oroszlányt, és látja, hogy városunk fej
lődik. Szerinte az elmúlt tíz évben a vá
ros lakói tudták kezelni azokat a 
gondokat melyek a váltás miatt jelent
keztek, az itt élők nem hagyták el magu
kat, az elért eredmények magukért 
beszélnek. A már meglévő eredmények 
szerinte még nagyobb fejlődés lehető
ségét biztosíthatják, s ehhez támogatá
sáról biztosította a város vezetőit, a 
megjelenteket.

Külön is gratulált a fogadáson részt
vevő Likerecz Gyöngyinek és édesapjá
nak az Európa bajnokságon elért kiváló 
helyezésért, és további sok sikert kívánt.

A gyermeknaphoz kapcsolódott, 
hogy az érintettek - mintegy 3800 gyer
mek - a gyermeknap előtti napokban pó
lót is kaptak ajándékba. A pólóra 
felkerült embléma a város betelepítésé
nek 300. évfordulójára emlékeztet, és 
hirdeti a támogató cégek nevét. A prog
ram sikeréhez, a gyermekek öröméhez 
az is hozzájárult, hogy a képviselő-tes
tület tagjai személyes adományaikkal is 
támogatták a programokat.



Legyen-e Szabadidőközpont a régi 
strand területén? „Oroszlány modern várossá 

válása elképzelhetetlen a Vért 
nélkül”

Rendhagyó körülmények között zajlott a Liget Közéleti Kávé
ház múlt csütörtöki rendezvénye. A  Vértesi Erőmű Rt. sorsa  

iránt érdeklődők a kávézó teraszán, hangulatos körülmények 

között tájékozódhattak a cégnél a közelmúltban történt esemé

nyekről.

Folytatás az 1. oldalról

A testület a program célkitűzé
seivel egyetért, s elfogadta a 
Velencei-tó -  Vértes Kiemelt 
Üdülőkörzet Területfejlesztési 
Koncepcióját (természeti kör
nyezetének továbbfejlesztése, 
a turisztikai infrastruktúra fej
lesztése).

Elfogadták a képviselők az 
Oroszlány Város Térség- és 
Gazdaságfejlesztő Kht. 2000. 
évi üzleti évéről és a 2001. évi 
üzleti terveiről valamint a 
Távhöszolgáltató Kft. és az 
OTTO Rt. tevékenységéről szó
ló beszámolót is.

Vitát váltott ki viszont „A régi 
strand területének fejlesztése 
testvérvárosi együttműködés 
keretében” c. napirend.

A képviselők elvetették azt a 
határozati javaslatot, miszerint 
Oroszlány testvérvárosával, 
Kuhmoval együttműködve a 
régi strand területén szabadidő- 
központot (turisztikai szállás
hely, nyári ifjúsági táborozás) 
alakítson ki, s ehhez 10 db finn 
faház vásárlását elfogadja.

Oroszlány és Kuhmo között 
2000-ben egyeztetés folyt arról, 
hogy ifjúsági tábor céljából finn 
faházak épüljenek a városban. 
A megvalósításában a kuhmoi 
középiskola, mint kivitelező 
venne részt. A finn oktatási in
tézmény az „EU Leonardo da 
Vinci” projekt keretében támo
gatást nyert „A rönkházépí- 
tés-technika gyakorlata Orosz
lányban” és ”A munkairányító 
tanfolyam Oroszlányban" prog
ram megvalósítására. A kuhmoi 
iskolából 16 építésztechnikus 
venne részt a kialakítandó sza
badidőközpont rönkházainak 
felépítésében, s finn tanárok és 
munkairányítók is részt venné
nek a projektben.

A százmilliós beruházás ön- 
kormányzati forrásból nem va
lósítható meg, pályázni a

Széchenyi-terv keretén belül le
hetne az összköltség 30%-ára, 
feltétele, hogy az ingatlan ne le
gyen önkormányzati tulajdon
ban. A határozati javaslat 
szerint szükséges lenne az is, 
hogy a polgármester tárgyalá
sokat kezdjen befektetőkkel a 
fejlesztés érdekében.

Az előterjesztést a képvise
lők 5 igen, 2 nem és 7 tartózko
dás mellett nem fogadták el, a 
témáról a későbbiekben tár
gyalnak még.

A képviselők elfogadták, 
hogy július 13-a, péntek 12 órá
ig nyújthassák be a Polgármes
teri Hivatal Szervezési 
Osztályára indoklással ellátott 
ajánlásaikat azok, akik valakit a 
városért végzett munkája alap
ján városi kitüntetétésre 
javasolnak

A javaslatok beérkezését 
követően a közigazgatási bizott
ság határozza meg a kitüntetés
re javasoltak körét.

Augusztus 20-án 1 személy 
kaphatja meg az „OROSZLÁNY 
VÁROS DÍSZPOLGÁRA" elis
merést, 1 személy vehet át 
„OROSZLÁNYÉRT” vésetű 
aranygyűrűt és 5-en 
„OROSZLÁNYÉRT” kitüntető 
díszoklevelet.

A döntéshozók igent mond
tak a Majki Műemlékegyüttesért 
Alapítvány és Oroszlány Kör
nyezetvédelméért közalapít
vány beszámolójára és az 
Oroszlányi Távhöszolgáltató 
Kft. részvénytársasággá történő 
átalakítására is.

Az ülés végén Varga jános 
képviselő javaslatott tett arra, 
hogy a képviselők vizsgálják 
meg, miként lehetne biztosítani 
a 65 év felettiek részére az 
uszoda ingyenes használatát.

A polgármester a javaslatot 
tárgyalásra alkalmasnak találta 
és ajánlotta, hogy azt a 
későbbiekben tárgyalják meg.

- Sokan, sok információval ren
delkeznek már a május 8-ai 
Közgyűlési határozatról, mely 1 
milliárd Ft-os jóváhagyást jelent 
a Vért retrofit program munkái
nak megkezdésére. Mégsem 
árt hangsúlyozni a döntés fon
tosságát -  mondta Takács Ká
roly. A vezérigazgató kiemelte 
azt az eredményes csapatmun
kát, melyet Holló Vilmossal, a 
Vért Igazgatóságának elnöké
vel, Lázár Mózes országgyűlési 
képviselővel és dr. Sunyovszki 
Károly polgármesterrel folytat
tak az elmúlt években.

- Ez egy nagy lehetőség, el
kezdődhetnek az érdemi beru
házási munkák. Ugyanakkor 
feszített munkatempót is jelent, 
hiszen például 2 hónap alatt kell 
felkészülni olyan kazánfelújítás
ra, amire normál esetben 2 év 
áll rendelkezésre, s tovább kell 
folytatni azt az előkészítő mun
kát, mely a 18 milliárd Ft-os tel
jes program további 
beruházásainak jóváhagyásá
hoz szükségesek -  tájékoztatott 
a vezérigazgató.

Dr. Sunyovszki Károly pol
gármester az ipari szerkezetvál
tás folyamatáról informált. Mint 
mondta, az elmúlt években 
ezen a területen történt 30 milli

árd Ft-nyi beruházás (beleértve 
a Koloman Handler Fémáru- 
gyárat is), kb. 2.000 ember 
munkahelyét teremtette meg, s 
a Vért beruházása további 
2.500 fő munkahelyének meg
maradását segítené.

- Oroszlány modern várossá 
válása elképzelhetetlen a Vért 
nélkül. S amíg a város politikai 
erői és közvéleménye is támo
gatja a retrofitot, addig nagy 
esélyeink vannak a program 
megvalósulására -  hangsúlyoz
ta dr. Sunyovszki Károly.

Lázár Mózes mindannyiunk 
számára örvendetesnek nevez
te, hogy megszületett az 1 milli
árd Ft-ról szóló döntés, 
ugyanakkor hozzátette: „a teljes 
beruházás megvalósulása után 
sem dőlhetnénk hátra, folyama
tosan versenyképesen kell ter
melni, különös tekintettel a 
2003-ra tervezett piacnyitásra”.

A 2002-ben esedékes vá
lasztásokkal összefüggésben, a 
Vért jövőjét érintő hallgatói kér
désre az országgyűlési képvi
selő így felelt:

„Úgy tudom, azok a szerep
lők, akik potenciálisan szóba jö
hetnek egy esetleges kormány
váltásnál, támogatják a 
retrofitot.”

A Bakfark Bálint Művészeti Iskola tánctago
zatának tanévzáró gálaműsorát június 1-jén tar

tották. A műsorban felléptek a Silhouette 
Balettcsoport, a Hébé Tánccsoport és a 

Valentina gyermektánccsoport tagjai.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2001

Június 11-én 14 órától oroszlányi 
írók, költők dedikálják könyveiket 

a Fő téren
Forgács J ó z se f , N em es Ján os,

Tárnok Mihály, Végváriné Babirák Ilona, 
Vitai Andrea.

17 órá tó l író -o lv a só  ta lá lk o z ó  
E sterh ázi P é ter  K o ssu th -d íja s  íróval.

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” Eszterházi Miklós nádor



Fél évszázad a Józsefben
Hamarosan 50. tanévét zárja a József Attila Általános Iskola.

A városban alig van család, aki 50 év alatt ne kötődött volna az iskolához valamilyen mó
don: diákként, pedagógusként vagy technikai dolgozóként segítve az eredményes munkát.

Több generáció nevelkedett a falai között, 
elsajátítva az írás, olvasás, számolás tudo
mányát. Eddig több, mint 4300 végzőst bo
csátott útjára az iskola, akik itt ismerkedtek 
a különféle tudományokkal. Szép számmal 
vannak szülők, nagyszülők, akik kézen fog
va vezetik most a kapun a legfiatalabbakat, 
a tantestületre bízva nevelésüket, oktatásu
kat. Mint egy régi, öreg tölgyfa hajtotta fiata
labb ágait az iskola, - s alakult meg később 
az Arany János Iskola (1958 ), a Lengyel 
József Gimnázium (1962.), majd a Ságvári 
Endre Általános Iskola (1962.).

A város első iskoláját nehéz időben, 
1950-ben alapították Bányatelepi Iskola
ként. Sokat tett a létrehozásáért Inotai Lajos 
igazgató úr, aki 1950-57-ig volt az intéz
mény vezetője.

. József Attila emlékére 1957. november 
21-én kapta az iskola a József Attila nevet, 
amely később is nehéz körülmények között 
működött, mégis eredményesen, Fonód 
Ferenc igazgató úr vezetésével, 1957-től 
1987-ig.

A közel 30 év alatt nagyon sok gyermek
nek biztosította a jó alapképzést, adta meg 
a továbbtanulás lehetőségét, hogy évek 
múltán visszatérve, jól képzett szakember
ként dolgozhassanak a város előrehaladá
sáért.

Közben az iskola is bővült, szépült.
Új épületszárnyat avathattunk, jól fel

szerelt tantermekkel, nagyobb befogadóké
pességgel (8 új tanterem, 3 műhelyterem).

Sok társadalmi munkával sikerült az ud
var szépítése, helyreállítása is. Sokat segí
tettek a szülők és a társadalmi szervezetek.

1989-ben külsőleg megújult az iskola. 
Belső szerkezeti átalakítás is történt.

A tagozatok bevezetése (matematika, 
számítástechnika, német) Farkasvölgyi 
Ákos igazgató úr nevéhez fűződik, aki 
1987-től 1999-ig vezette iskolánkat.

1987/88-ban újabb építkezés zajlott. A 
földszinten öltöző, zuhanyozó épült, az első 
emeleten pedig egy nagyméretű tanterem, 
ahol a számítástechnika korszerű oktatása 
vált lehetővé, modern gépek és képzett pe
dagógusok segítségével.

Szülők, pedagógusok, vállalati brigádok 
együtt dolgoztak a nemes cél érdekében.

Terveink, céljaink és azok eredményes 
megvalósulása részletes feldolgozást nyert 
Ugrik Aliz tanárnő: „Az oroszlányi József At
tila Általános Iskola története” c. könyvé
ben.

Jelenleg 2 számítástechnika teremben 
folyik az oktatás Internetes hozzáférési le
hetőséggel. Létrehozásában kialakításá
ban évek kemény munkája van, amelynek 
nagy részét Tóth Gábor kollégánk végezte, 
aki jelenleg az iskola kinevezett vezetője. 
Az 50. tanévben elkészült az iskola honlap
ja. Az érdeklődőkkel megosztjuk informáci
óinkat a http:/suli@elender.hu/jozsef attila 
címen.

A kerettantervek bevezetésével a mate
matika, számítástechnika, német- és az an
gol nyelv emelt szintű oktatását 2001. 
őszétől kezdjük.

Kiemelt feladatunk az anyanyelvi kultú
ra megvalósítása, tehetséggondozó foglal
kozások megszervezése. A mindennapi 
testnevelés megvalósítása is fontos szá
munkra, amelyet a tágas tornatermünk és a 
felúj ított sportudvar egyaránt lehetővé tesz.

Az idei tanévben is számos területen ér
tünk el kimagasló eredményeket.

Beiskolázási mutatóink évek óta jók. Ta
nulóink megállják helyüket új iskolájukban.

A korábban felsorolt beruházások, fel
újítások a Város Önkormányzatának támo
gatása nélkül nem valósulhattak volna meg.

Környezetünk szebbé tételén most is fá
radozunk, hiszen az igényesen kialakított 
környezetben az ifjú városlakók is otthono
sabban érzik magukat.
Tóth Árpád soraival köszöntjük az 50 éves 
iskolát:
„Jó iskolánk! Még sok-sok ötven évet 
Érj meg, virulj, légy fénylő, tiszta, nagy 
Köved közt lüktessen az ifjú élet,
Ezer meleg szív, ezer büszke agy,
Nemes tanárok, sok nemes tanítvány 
Hírét növeljék e tisztes falak,
S ne álljon meg közöttük soha hitvány,
S ne rontsa fényük soha rút salak!”

Illés Istvánné

Intézkedések a bűncselekmé
nyek további megfékezésére

Az önkormányzat is támogatja a rendőrség 
munkáját

Sajtótájékoztatót tartott .dr. Nemes Ferenc 
kapitányságvezető az oroszlányi rendőrség 
elmúlt időszakában végzett munkájáról, 
melyben kiemelt szerepet kapott azoknak 
az elkövetőknek a felderítése, akik a Táj
házból elloptak 5 db értékes, régi Bibliát.

Dr. Nemes Ferenc elmondta, hogy ápri
lis 26-ára virradóra az oroszlányi Tájházból 
5 db Bibliát tulajdonítottak el, 250.000 Ft ér
tékben, de a több mint 100 éves tárgyak 
eszmei értéke ennél jóval több, különösen 
abból a szempontból, hogy Oroszlány idén 
ünnepli 300 éves évfordulóját. A kapitány
ságvezető tájékoztatott arról, hogy a me
gyei kollégákkal együtt 2 fő .elkövetőt 
előzetes letartóztatásba helyeztek, 4 Biblia 
megkerült, az ötödiket még keresik.

A kapitányságvezető beszámolt arról is, 
hogy Oroszlányban két első emeleti lakás 
erkélyéről tulajdonítottak el ismeretlen tette
sek ruhaneműt, összesen 30.000 Ft érték
ben.

A további tájékoztatóból kiderült, hogy 
Oroszlányban a kerékpárlopás az egyik leg
gyakoribb bűncselekmény, ezért a közeljö
vőben megszigorítják a kerékpárosok 
ellenőrzését.

Az itt élők segítségét kérik abban is, 
hogy ha rongálást észlelnek a közterülete
ken, azt jelezzék a 107-es ingyen hívható 
telefonszámon

Meghívó
író-olvasó találkozót rendezünk június 7-én, 
17 óra 30 perces kezdéssel a Művelődési 
Központ 113-as helyiségében.
Meghívott vendég: a Szlovákiából érkező fi
atal, a felvidéki magyarság által igen jól is
mert Németh Zoltán költő, ki lírai 
munkásságáról vall, bemutatja és dedikálja 
műveit.

/  Ajánlattételi felhívás x
Oroszlány Város Önkormányzata 
ajánlatot kér a II. Rákóczi Ferenc 

Klubkönyvtár felújítására.
Az ajánlattételi dokumentáció brut
tó 20.000,- Ft-ért megvásárolható 

az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 
földszinti ügyfélszolgálati irodáján 

2001. május 29-étől a hivatal 
nyitvatartási idejében.

Az ajánlattételi határidő: 2001
30 •június 6-án, szerdán 14 óra 

Az eredményhirdetés határideje:
2001. június 8-áig írásban ,

Tó futás
Május 20-án rendezték Tatán az 51. Tatai Tó-futást 7 és 14 km-es távon. 

Az ORTRI versenyzői mellett Csűrös Róbert vett részt a futásokon.
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TOROMT TAXI @ 361-700
3 .



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

£361-111

AKCIÓI
HDF laminált parketta |L oszt) 

akciós áron!
l990,-F1/m2

PVC vásár Ft 1190,-Ft 
2-3-4 m-es pvc padló 3 mm vastagságú

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

t  m FOTÓ-PAPÍR-JÁTÉK I

O R O SZLÁ N Y,  R Á K Ó C Z I  F. U. 78,  8 3 6 3 - 2 4 8

-Iskola fü zetek  
-Tanszerek  

•Irodai papíráruk  
'F otóalbum ok  

-F ényk ép ezőgép ek
Színes filmkidolgozás 

nap alatt + ajándékfilm.

f  Oroszlány város polgármesteri hivatala v 
pályázatot hirdet Okmányirodájába 
irodavezetői munkakör betöltésére 

Feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség; 

államigazgatási főiskolai végzettség; 
érvényes erkölcsi bizonyítvány;

szakmai önéletrajz; 
oklevél-, bizonyítványmásolat(ok)

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, 
aki több éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

Részletes felvilágosítás az alábbi telefonszámon, 
Végh Júlia személyügyi vezetőnél: 

34/361-444/167 mellék.
A munkakört 2001. év július hó 1-.től lehet betölteni. 
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló Törvény 

alapján, illetve megegyezés szerint.
A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez lehet be

nyújtani:
2841 Oroszlány, Pf.:9., vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi 

Ferenc u. 78. sz.
Jelentkezési határidő: 

a pályázatnak a Belügyi Közlönyben való 
megjelenésétől számított 15. nap 

A pályázatok elbírálásának határideje:
. __________ 2001. év június hő 30. napja.__________

CITIBANK©
A CITIBANK helyi képviselője 

Oroszlányban a Rákóczi át 47. szám alatt! 
Telefonos időegyeztetés: 
364-586,30/9720-612

Színházkedvelők figyelem!
Autóbusz indul Budapestre, a Vidám 
Színpad „Bolond nyár" című fergete
ges vígjátékára, 2001. június 16-án 
(szombat) 1630-kor az oroszlányi pol

gármesteri hivatal parkolójából. 
Részvételi díj:

2.500,-Ft/fő, 2.700,-Ft/fö. 
Jelentkezés és felvilágosítás 

Magyarinénál a 363-623-as vagy a 
06-30-994-0336-os telefonszámon. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A Czermann Vendéglőben kedve szerint elkészítjük 
reggelijét, ebédjét, vacsoráját.

Választhat ételkülönlegességeket, házias és kímélő ételeket. 
Menüt előfizethet 300,- Ft-ért, naponta 350,- Ft-ért.

L A K O S S Á G I

APRÓH IRDETÉS
Atafeessagi hirdetés ingyenesen 

jelenik meg!
A hirdetéseket a MONTÁZS 

PRESS Kft nyomdájában tehet 
leadni minden hét szerdájáig

*Eladó! Tüzép soron garázs, 
akna, villany van; Skoda 120L 
1981-es évjáratú 2 év műszaki
val, zöldkártyával; Majkon zárt- 
kert téliesített téglaépülettel. Érd.: 
365-677, 9-11 vagy 18-21 között.

•Konyhaszekrény eladó, nem 
beépíthető. Bánki D u. 4 sz. 3/2 

•Oroszlányon a szénosztályzó 
során garázs eladó új lemezajtó
val. Érd.: 361-146 vagy
06-20-3329-772

•Eladó 3 funkciós babakocsi 
megkímélt állapotban. Érd.:
361-090 vagy 480-919.

*2 db 23 kg-os acél gázpalack, 
3 db 11,5 kg-os gázpalack, ké
ményre köthető gázkonvektor el
adó. Érd.: 20/414-4121
(10-20-ig)

•LG 4»4»32-es CD-író 4 hó
nap garanciával eladó. Tel.: 
20/414-4121

2•Borbálán eladó 120 m -es 
szintes sorház. Nappaliban kan
dallóval, járólapos burkolás, pi
henőkért, alatta nagy 
boros-zöldséges pince. Tel.: 
34-361-332

'Autóbuszvezetőt felveszek. 
Lehet nyugdíjas is! Érd.: 

22/418-467; 06-30-939-2928 
•Eladó összkomfortos lakások:

2 szoba + hálófülkés, magasföld-
2szintes, 66 m -es (Ságvári iskola

közelében); 3 szoba + hallos, 68 
2m -es, igényesen felújított, IV.

Megrendezzük családi és baráti összejöveteleit. Vállaljuk esküvők lebonyolítását. 
Megrendelésre kiszállítjuk a pizzát, a gyrost.

Rendelés a 360-802-es telefonszámon!

Újra megnyitottuk szabadidő parkunkat, 
ahol kellemes környezetben hűs italokat, 
gyrost, pizzát és lángost is fogyaszthat! 

Kívánságára a kiépített szabadtéri 
tűzhelyeinken elkészítheti ételeit, 

melyhez segítséget adunk. 
Látogasson el hozzánk, 

szeretettel váijuk!

Keresünk szakképzett felszolgáló és 
vendéglátó munkatársakat.
Telefon: 0 6 /7 0 /2 1 6 -8 8 6 7

emeleti, erkélyes (Lengyel X-es- 
2ben); 3 szoba + hallos 68 m -es I. 

emeleti (Bánki D. u.-i X-esben) 
Érd.:360-424; 30/98-69-761 

•Eladó szekrénysor, asztal, 
ágynemütartó, sarokpad, 4 szék, 
4 személyes rekamié + 2 fotel, 
Siesta gázkályha, fa'lra szerelhe
tő gázkályha + 2 gázpalack, szek
rényes varrógép.
Érd.: 06/30/2381-324

•Petőfi, utcában 3 szobás 
földszinti, Oziris fűtéses lakás,, 
osztályzónái garázs eladó.

Érd.: 7-20-ig: 06-2097-88-381
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Könyvek, szakdolgozatok 
be’vötesét vállalja a 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

S  366-524

H 11. Barnabás
K 12. Villő
SZG 13. Antal, Anett
Cs 14. Vazul
P 15. Jolán, Vid

Ne azt keressük, ami elválaszt, 
hanem ami összeköt”

///. János Pál/
Ennek az eszmének a jegyében zaj

lott Nyíregyháza Sóstófürdőn a Megyei 
Pedagógiai Intézet és Továbbképző 
Központ szervezésében az évezrednyi
tó Nemzetközi Gyermeknap, melyen in
tézményünk, az Arany János Általános 
Iskola 53 tanulója és 6 pedagógusa vett 
részt.

A részvételi lehetőséget pályázat út
ján nyertük el.

A beküldött és elfogadott produkciók 
között szerepelt az első és második 
osztályos szakkörösök néptánca (beta
nította Magyaros Gizella táncpedagó- 
gus), a 4. a. osztályosok Bohócbabák 
c. tánca (betanította Oláh Edit tanítónő) 
és az 5. a. osztályosok Lúdas Matyi c. 
színdarabja (betanította Bartalus Ilona 
tanárnő).

A városunkat és iskolánkat bemutató 
sátrat Valter Teréz és a 7: a. osztályos 
lányok rendezték be.

Mit kell tudni a rendezvényről?
Az idei már a negyedik volt a Suli- 

expok sorában. Naponta 3.000 embert 
mozgatott meg és összesen 10 ország 
fiataljai gyűltek itt össze (Lengyelor

szág, Bulgária, Románia, Észtország, 
Cseh Köztársaság, Jugoszlávia, Szlo
vák Köztársaság, Görögország, Ukraj
na, Magyarország).

A három nap alatt mindenkinek sike
rült bemutatnia értékeit, sikerült felfe
deznie a többiek alkotásaiban az egye
dit. A gyerekek kedvüknek megfelelően 
válogathattak az érdekesebbnél érde
kesebb programok közül.

A megnyitó napján minden résztvevő 
felvonult, s a Suliexpo indulójának el- 
éneklése után 2001 galamb felröppen- 
tése jelezte az évezred nyitását.

A bemutatkozások 3 színpadon zaj
lottak, s vonzotta az érdeklődőket a 
számos kiállítás, a piactér és kirakodó
vásár (a gyerekek által készített mun
kákból) is.

A résztvevők válogathattak a sport- 
programok, a kézműves foglalkozások 
és a fakultatív kirándulások között.

Igazi látványosság volt a légiparádé 
és a kutyás bemutató, valamint a Police 
Road Show. A diákok nagy örömére a 
három napos rendezvény nem múlt el 
EXPO-DISCO nélkül sem.

Érdekességnek számí
tott, hogy a rendezvény 
vendégei között volt dr. 
Kállay Oszkár Máltai Lo
vag, a Belgiumi Magyarok 
Szövetségének elnöke is.

A programokkal párhu
zamosan a Megyeháza 
dísztermében tartották az 
Európa Ifjúsági Parlamen
tet, mely a következő záró
nyilatkozatot adta ki:

„Mi, az Európa Ifjúsági 
parlament résztvevői üd
vözöljük azt a nemes 
szándékot, hogy az euró
pai ifjúság politikai és más 
jellegű fórumokon rend
szeresen találkozhasson 
és véleményt cserélhes
sen.

Európa jövője szem
pontjából kiemelten fon
tosnak tartjuk:

1. A suliexpo keretén 
belül az Európa Ifjúsági 
Parlament évenkénti meg
rendezését.

2. Közös történelmi múl
tunk méltó ápolását.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb Hókkal és 

| tapasztalattal rendelkezőt.
\S I  SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 
£755 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
5®íiíEÜ AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

.,. mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgy akra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
elefon 33/500-333 (ékszer, műszaki, oorcelán)
OROSZT \KN, Rákóczim 26. SZÓMBa T O M S  NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer. műszaki, porcelán, slb.l
TATA, Ady Ií. u. 4. SZOMBATON IS NYITN A!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/51.1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Már az athéni Olimpiára készül 
városunk élsportolója

Likerecz Gyöngyi: 
érettségiről, 

eredményekről, tervekről
Likerecz Gyöngyi, városunk világhírű súlyemelő
je múlt héten hétfőn, május 28-án ünnepelte 18. 
születésnapját, s  e napon kezdte meg az érettségi 
vizsgát a Lengyel József Gimnázium esti tagoza
tán. E nevezetes események adták az alkalmat a 
hosszabb beszélgétésre Gyöngyikével.

- Idén búcsúzol az alma matertől, átlépted a felnőttkor 
küszöbét, s  érdekes módon éppen 18. születésnapo
don kezdted meg az érettségi vizsgát. Mennyiben je
lent „erőpróbát” ez az időszak?

- Zsúfolt heteken vagyok túl. Mivel az év végi vizs
gák éppen az Európa Bajnokság hetén zajlottak, eze
ket utólag, két hét alatt kellett bepótolnom. Ugyanis ez 
a feltétele az érettségi vizsgára bocsátásnak. Szerin
tem nem mond igazat, aki azt állítja, hogy nem fél az 
érettségitől. Szerintem ilyen nincs. Én is tartottam tő
le, de remélem, sikerülni fog. Az utolsó, szóbeli vizsga 
június 25-én lesz.

- É s  utána? Hogyan tovább? Esetleg ismét vár az 
iskolapad - a felsőoktatásban -, vagy marad „csak” a 
fizikai kihívás, a sport?

- Még a nyárra új célt tűztem ki: szeretnék jogosít
ványt szerezni. Muszáj rögtön az érettségit követően, 
mert utána sűrű lesz a programom. Vár az edzőtábor 
és az októberi felnőtt világbajnokság. De emellett 
szeretnék tanulni is. Jelentkeztem a Testnevelési 
Egyetemre, sporttnenedzser szakra. Az olimpiai 
eredményem alapján várható, hogy felvesznek, 
ugyanis aki olimpiai bajnok, az Magyarországon bár
mely iskolába felvételt nyer, ide pedig az első 8 helye
zettet veszik fel automatikusan. Levelező tagozatra 
fogok járni, egy hónapban 3 napon lesz oktatás, így 
tudok itthon tanulni és edzeni. Mindenképpen azt sze
rettem volna, hogy a gimi után is megmaradjon a súly
emelés, mert 30 évesen már nem versenyezhetek 
élsportban, tanulni viszont még utána is tudok.

- 1990-ben, 7 évesen kezdted az erőpróbát. Több 
mint egy évtizede versenyzel folyamatosan. Milyen 
időbeosztás, edzésterv áll az eredmények mögött? 
Hogy telik egy napod?

- Délelőtt és délután is edzek. A napi 5-6 óra súly
emelés és a tanulás nagyon kitölti az időmet. Ennek 
ellenére én ezt nem érzem áldozatnak. Ugyan na
gyon sűrű a programom, nincs annyi szabadidőm, 
mint a többi fiatalnak, de nem maradok ki teljesen az 
„életbőr.

Folytatás a 2. oldalon



Likerecz Gyöngyi: 
érettségiről, 

eredményekről, tervekről
Folytatás az 1. oldalról

- Szeretek moziba járni, szí
vesen hallgatok zenét - a mos
tani slágereket és a régi dalokat 
is -, s van barátnőm nem csak 
Oroszlányban, hanem Pesten 
is, akivel programokat szoktunk 
szervezni. Ez kell, nem lehet 
csak súlyt emelni, monotonon, 
abba belefásulna az ember.

- Az edződ, Édesapád meny
nyire szigorú veled szemben?

- Annyira szigorú, ameny- 
nyire kell. Nagyon jól együtt tu
dunk dolgozni, tudja, mikor 
mennyire vagyok terhelhető. De 
engem nem kell noszogatni, 
hogy eddzek, azért megyek 
edzésre, hogy a tervet megcsi
náljam.

Folytatás az 1. oldalról
3. Az európai nemzetek, ben

ne a magyar nemzet értékeinek 
védelmét.

4. Kérjük, hogy a Magyar Köz
társaság illetékes politikai fóru
mai mindent tegyenek meg 
azért, hogy a szomszédos or
szágokban a magyar nyelv okta
tásának és a magyarság meg
maradásának feltételeit biztosít
sák.

5. Testvérkapcsolatok kialakí
tásával, erősítésével segíteni kí
vánjuk a magyar nemzet 
összetartását.

6. Támogatunk minden olyan 
kezdeményezést, amely az eu-

- Az elmúlt évek alatt szinte 
megszámlálhatatlan szép ered
ményt értél el. Mégis, melyekre 
vagy a legbüszkébb?

- A legutóbbira, a trencséni 
felnőtt Európa Bajnoki címem
re. Mert nem lehet összehason
lítani egy serdülő vagy junior 
hasonló címet egy felnőtt 
EB-vei. Ezt sokkal inkább elis
merik, nem beszélve arról hogy 
ez volt az első felnőtt EB-m. 
Nagy élmény volt a 2000-es 
Olimpia is, az ott elért 5. helye
zés. És persze örülök a 3-szo- 
ros Európa Bajnok serdülő 
címnek, a Junior EB-n elért első 
helyezésnek és a junior VB-n 
szerzett ezüstnek.

- Mi hiányzik a gyűjtemény
ből?

rópai népek összefogását se
gíti.

7. Mindent meg kell tennünk 
környezetünk védelméért, hogy 
a jövőben a súlyos környezeti 
katasztrófákat elkerülhessük. 
Földünk jövője -  a mi jövőnk.”

Büszkék vagyunk arra, hogy 
mi képviselhettük városunkat 
ezen a színvonalas rendezvé
nyen és egyben köszönjük a 
szülők, a polgármester úr és va
lamennyi támogatónk segítsé
gét, hogy eljuthattunk e cso
dálatos rendezvényre.

- A Junior világbajnoki cím. 
Megvolt a serdülő EB, a junior 
EB, most a felnőtt EB, de a juni
or még hátravan. Ennek meg
szerzésére 2003-ig van időm, 
ugyanis korom szerint addig ju
nior leszek, az eredményeim 
alapján tartozom inkább a fel
nőttek közé. Ez az álom az idén 
biztos nem fog teljesülni, mert 
az EB idején lesz a szóbeli 
érettségi, de szeretném, ha jö
vőre vagy utána sikerülne. És 
persze megpróbálom a felnőtt 
VB-t, remélem ott is jó ered
ményt érek majd el.

Mindezek mellett igazi kihívás 
a 2004-es athéni Olimpia. Távo
labbi időre nem tervezek, arra 
koncentrálok.

- A nemzetközi- és világver
senyeken jól szereplő magyar 
versenyzőkre odafigyel a köz
vélemény, hírt ad róluk az elekt
ronikus és írott sajtó is. De 
azután megint hónapok telnek 
el, hogy látványos eredménye 
legyen a napi sok órás küzde
lemnek. A köztes időben mi ad 
napról napra erőt, hogy ha bal 
lábbal kelsz is fel, akkor is kitar
tóan eddz?

- Hát, igen, egy súlyemelő tu
lajdonképpen egy évben maxi
mum kétszer tud csúcsformát 
elérni. A felnőtteknél ez az EB-t 
és a VB-t jelenti. S hosszú he
tek, hónapok munkája, edzőtá
borok sora kell, hogy meghozza 
a kívánt eredményt, azt, hogy 
abban az órában, abban a perc
ben minden összejöjjön. És 
ezekre a versenyekre azután 
megint egy évet kell várni. De 
erre vannak az ellenfelek, akik 
motiválnak, és a válogató ver
senyek, amikre szintén készülni 
kell, szintet teljesíteni.

Gulyásné Wiszt Jolán

f  ÜNNEPI KÖNYVRÉT 2001

Június 1 1-én 14 órától oroszlányi 
írók, költők dedikálják könyveiket 

a Fő téren
Forgács J ó zse f, n e m e s  Ján os,

Tárnok Mihály, Végváriné Babirák Ilona, 
Vitai Andrea.

17 ó rá tó l író -o lv a só  ta lá lk o z ó  
E sterh ázi P éter  K ossu th -d íja s  íróval.

Ne azt keressük, ami elválaszt, 
hanem ami összeköt”

///. János Pál/

- Hogy érzed: mekkora szere
pet kap a versenyen a szellemi 
felkészültség?

- Minden verseny agyi munka 
is. Van, aki nagyon erős, de 
nem tud versenyezni, nem tud 
fejben koncentrálni. Ezért van
nak a felmérő versenyek, hogy 
szokd a légkört és minél több 
versenyhelyzetben legyen ré
szed.

- Versenyen mire gondolsz -  
hogy idézzelek -  abban a min
dent eldöntő percben, mikor fe
jed fölé emeled a súlyt?

- Ilyenkor az sem biztos, hogy 
meghallod, amit az edző mond. 
Miközben a súlyt lököd, egyálta
lán nem is látod a nézőket, nem 
jut el a tudatodig, hogy szurkol
nak-e, nem érzékelsz semmit a 
külvilágból. Ahhoz, hogy a ver
senyen így tudj összpontosíta
ni, fontos a nyugodt családi 
háttér, hogy már előtte ne kell
jen mással foglalkozni, másra 
koncentrálni.

- De az erkölcsi támogatás 
mellett - mint az élet oly sok te
rületén -, elkél az anyagi segít
ség is...

- Ez így van. Engem a Vértesi 
Erőmű Rt. és az Oroszlányi Ön- 
kormányzat támogat. De ez 
elég költséges sport, szívesen 
vettem volna újabb támogatók 
segítségét, de sem az Olimpia, 
sem az EB után nem keresett 
meg ilyen szándékkal senki. 
Szerepeltem jó néhány műsor
ban országos televíziókban, de 
hiába reménykedtem.

- S összegzésképpen: miben 
segített, mire tanított meg téged 
a sport?

- Biztos, hogy a sport megta
nít önfegyelemre. És magabiz
tosabbá, kitartóvá tesz. Én a 
korosztályomnál kicsit komo
lyabb vagyok, ami abból is adó
dik, hogy már 14 évesen 
felnőttek között voltam edzőtá
borban és nem nappali tagozat
ra jártam középiskolába.

A sportnak köszönhetem azt 
is, hogy úgy érzem, meg tudok 
állni a saját lábamon, tudok har
colni azért, amit el szeretnék 
érni.

Lovasi A.

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” Eszterházi Miklós nádor
2. __________________________________________________________________________________________________________________ ._______
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Juniális a Márkushegyi 
Szabadidőközpontban

A  BD Sz  Márkushegyi Vezetősége Juniálist rendezett az elmúlt 
hét végén. A Márkushegyi Szabadidőközpontba szombaton 
reggel 9-től egész napos programmal várták a szakszervezeti 
tagokat és családtagjaikat.

Az Arany János Általános Iskola május 31-én rendezte meg 
gálaműsorát az MKK-ban.

A  programban verssel, zenével, tánccal, dallal és 
színdarabbal mutatkoztak be az intézmény tanulói.

Romanap

Torma Lajos szakszervezeti 
titkár elmondta: a XX-as A k
naüzem bezárásakor került 
so r szabadidős program ren
dezésére, innen a Juniális öt
lete.

- Nekünk is megtetszett a 
program, tavaly 900 fővel vet
tünk részt benne. Úgy gondol
tuk, hogy meghívjuk szakszer
vezeti kollegáinkat családtagja
ikkal együtt egy egész napos, 
szabadtéri szabadidős prog
ramra. 1.500 db jegyet adtunk 
el, s ezen felül 54-en jelezték, 
hogy szeretnének eljönni. Ter
mészetesen ennek nincs aka
dálya, megoldjuk az ő étel és 
italellátásukat is. Ez annyit je
lent, hogy az összes résztvevő, 
a megvásárolt 100 Ft-os jegyért 
a vendégünk egy tál gulyásra, 3 
dobozos üdítőre vagy sörre és 
egy kávéra.

Hogy a rendezvény vissz
hangja nagyon jó, véleményem

Május utolsó vasárnapja a Ma
gyar Hősök Napja. A Rákóczi 
Szövetség Oroszlányi Szerve
zetének kezdeményezésére vá
rosunkban 4. éve emlékeztek 
meg e jeles, de szomorú emlék
napról.

Május 27-én, az evangélikus 
templom falán lévő két emlék
tábla előtt tiszteletét tette 
Oroszlány Város önkormányza
ta nevében Rajnai Gábor alpol
gármester, Lázár Mózes or
szággyűlési képviselő,' a képvi
selő-testület több tagja, a pártok 
és civil szervezetek képviselői.

A rendezvényt a templomban 
istentisztelet előzte meg.

Ünnepi beszédet mondott 
Szemeti Ferenc tábori lelkész, 
ezredes.

szerint annak is köszönhető, 
hogy minél színesebb progra
mokat próbáltunk összeállítani - 
magyarázta Torma Lajos.

A szabadidőközpontban reg
gel 9 órától folyamatosan zajlot
tak a versenyek. Lehetett ne
vezni kispályás labdarúgásra, 
asztaliteniszre, sakkversenyre, 
kosárlabdára, kötélhúzásra.

A gyerekek kipróbálhatták a 
zsákban futást, a lengőtekét, a 
lufiborotválást, vagy akár ping
pongozhattak, részt vehettek a 
fánkevő és colaivó versenyben. 
A szakszervezeti titkár tájékoz
tatása szerint a legügyesebbek 
nem távoztak üres kézzel a ver
seny helyszínéről:

- Sikerült kis ajándékokat is 
szereznünk, ezzel kedveske
dünk az első-, második-, harma
dik helyezetteknek.

(A rendezvény fő támogatója 
a Vértesi Erőmű Rt. volt)

„Emlékezzünk méltósággal 
hőseinkre, kik 1000 éves törté
nelmünk során hősi halált haltak 
a haza védelméért, akiknek ál
dozatos élete mai boldogulá
sunkat is szolgálta, mert nehéz 
időkben való helytállásukkal, a 
hazáért való kitartó küzdésük
kel, önfeláldozásukkal máig 
ható példát mutattak.

Az emlékezés a hősökre az 
utókor kötelessége. Azokra, 
akik tragikus halált haltak. Tisz
telettel emlékezünk rájuk! Adas- 
sék tisztelet a magyar nemzet 
hőseinek!”

Koszorúzással, a kegyelet vi
rágainak elhelyezésével zárult a 
méltóságteljes megemlékezés.

Nagy Csaba

E hét szombaton Romanapot 
rendeznek Oroszlányban.

A programok helyszíne a Mű
velődési Központ lesz, ahol 10 
órakor megnyílik a fővárosi Ci
gány Ház és az MKK közös kiál
lítása. A megnyitó után amatőr 
cigány együttesek folklór talál-

• Június 2-án Zalaegerszegen 
Kostyál Ágnes a leggyorsabb, legki
tartóbb versenysorozat országos 
döntőjén 800 m-es síkfutásban re
mek idővel (2:25.7) 3. helyezést ért 
el. (22 induló)

Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztőség!
Levelemnek azt a címet adnám, 

hogy „Szociális együttélés”.
Városunkban egyre inkább elha- 

rapódzik, egy helyen azonban 
biztosan sűrűn előfordul, hogy 
egyvalaki megpróbálja a tömb
házban lakókat összeugrasztani. 
Egyvalakit az illető kiszemel ma
gának és arra mindenféle - rágal
mazással egybekötött -, személyi 
célzatú megjegyzéseket tesz. 
Sajnos, ennek az illetőnek a sza
va némely embereknek igaznak 
tűnik.
Mit lehet tenni?
A jelen helyzetben, úgy tűnik 

semmit. Mivel a megjegyzésekre, 
beszólásokra tanú nincs (arra vi
gyáz az illető), utána önelégülten

kozójának ad helyt a színház
terem.

14.30-kor fórum kezdődik a 
cigányság helyzetéről, majd 
este 7 órakor a Rajkó Zenekar 
és Tánckar műsorát tekinthetik 
meg az érdeklődők.

• A Csornai Erika, Vattai Nikoletta, 
Konrád Rita, Kostyál Ágnes, Erdélyi 
Dóra, Erdős Ibolya összetételű csa
pat megnyerte a Budapesten június 
3-án megrendezett Dreher-Maraton 
váltó I. korcsoportjának versenyét. 
(13 csapat)

leköthetett valakibe retorzió nél- j 
kül. Úgy tűnik, a jelen helyzetben j 
az a valaki mozgáskorlátozottat | 
„lebénázhat”, hölgyeket „lek...-j 
hat”, nem lehet ellene tenni sem-1 
mit.
Azonban ez a kis eszmefuttatás, | 

mely följelentéssel egyesül, vala- f 
mit bizonyít.
Amennyiben az illető reagál a le-1 

vélre, elismeri, hogy ő tette eze-1 
két a dolgokat.
Amennyiben nem reagál, abban j 

az esetben is ugyanaz az ered- » 
mény, csak esetleg szűkebb kör- f 
ben tudatosul az említett személy j 
kiléte.
Úgy tűnik, a hatóság, hivatal va- jj 

lamilyen oknál fogva a jelzésekre í 
nem reagál. Ennek mi lehet azt 
oka? Mennyi jelzés kell az illeté- í 
keseknek, hogy a megfelelő lépé-1 
seket megtegyék?

Név és cím a szerkesztőségben 5

L.A.

Emlékezzünk hőseinkre!

Az ORTRI CSÁSZÁRI CSEMEGE 
sporthírei
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

S361-111

AKCIÓ!
HHF la m in á lt parketta  

(1. oszt.) ak ciós áron! 
1990,-F t/m 2

Kibővült árukészlettel 
PADLÓSZŐNYEG VÁSÁR!

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

^  Oroszlány város polgármesteri hivatala 
pályázatot hirdet Okmányirodájába 
irodavezetői munkakör betöltésére 

Feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség; 

államigazgatási főiskolai végzettség; 
érvényes erkölcsi bizonyítvány;

szakmai önéletrajz; 
oklevél-, bizonyítványmásolat(ok)

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, 
aki több éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. 

Részletes felvilágosítás az alábbi telefonszámon, 
Végh Júlia személyügyi vezetőnél: 

34/361-444/167 mellék.
A  munkakört 2001. év július hó 1 -.tői lehet betölteni. 
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló Törvény 

alapján, illetve megegyezés szerint.
A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez lehet be

nyújtani:
2841 Oroszlány, Pf.:9., vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi 

Ferenc u. 78. sz.
Jelentkezési határidő: 

a pályázatnak a Belügyi Közlönyben való 
megjelenésétől számított 15. nap 

A pályázatok elbírálásának határideje:
\ __________ 2001. év június hó 30. napja.___________ ,

* PAPÍR* JÁTÉK I

OROSZLÁNY, RÁKÓCZI r. U. 78, 8363-24*______

-Iskola fü zetek
-Tanszerek  

'Irodai papíráruk  
'Fotóalbum ok

-F ényképezőgépek
Színes filmkidolgozás 

^ 1  nap alatt + ajándékfilm.

Oroszlány Város Önkormányzata 
PÁLYÁZATO T HIRDET  

IN G A T LA N K EZELÉS I ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére

Feltételek:
• Középfokú műszaki végzettség,
• Legalább 3 éves, az ingatlankezelés területén 

szerzett szakmai gyakorlat,
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány,
• Oklevél másolat(ok).
Az ügyintéző feladatai közé tartozik: az önkormányzati 

tulajdonú lakásállomány kezelésével kapcsolatos 
feladatok ellátása.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, aki 
számítástechnikai ismeretekkel, építőipari szaktudással, 

illetve oroszlányi lakóhellyel rendelkezik. 
Részletes felvilágosítás az alábbi telefonszámon: 

Spitzner Csaba, 34/361-144/153-as mellék.
A munkakör 2001. év július hó 1. napjától tölthető be.

A jelentkezést írásban, szakmai önéletrajzzal ellátva 
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Városfenntartási 
Osztályára (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. II. emelet 

45. sz. iroda) kell benyújtani 
2001. június 15-én 12.00 óráig.

A  pályázatok elbírálásának határideje: 2001. június 30.

A Czermann Vendéglőben kedve 
szerint elkészítjük reggelijét, ebédjét, 

vacsoráját.

Választhat ételkülönlegességeket, 
házias és kímélő ételeket.

Menüt előfizethet 300,- Ft-ért, 
naponta 350,- Ft-ért.

Megrendezzük családi és baráti összejöveteleit. 
Vállaljuk esküvők lebonyolítását. 

Megrendelésre kiszállítjuk a pizzát, a gyrost.
Rendelés a 360-802-es telefonszámon! 

Újra megnyitottuk szabadidő parkunkat, ahol 
kellemes környezetben hűs italokat, gyrost, pizzát 

és lángost is fogyaszthat! 
Kívánságára a kiépített szabadtéri tűzhelyeinken 
elkészítheti ételeit, melyhez segítséget adunk.

Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!

Keresünk szakképzett felszolgáló és 
vendéglátó munkatársakat.
Telefon: 06/70/216-8867

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 06.11-06.17.
Hétfő

Csonti eves 1. ) Rántott sajt, rizs, tartár, Isler
2. ) Bakonyi sertéstokány, tészta, Isler
3. ) Rakott karfiol, IslerA rátái eves

Kedd

Csontleves 1. ) Lyoni kelbimbó, pirított vajasburgonya, rétes
2 . ) Narancsos csirkecsíkok, rizs, rétes
3. ) Sajtos vagdalt, hagymás burgonya, rétes

Zaldségleves ma
ceszgombóccal

Szerda i
Csontleves 1. ) Zöldségespalacsinta rántva, gyümölcs

2. ) Pulykamell diós bundában, tavaszi köret, gyü
mölcs
3. ) Puszta paprikás, gyümölcs

Paradicsomleves

C sü tö rtö k

Csontleves 1.)Francta rakott burgonya, Tíramísu

Hideg gyümölcsle
ves

2. ) Csípős göngyölt dagadó, petrezselmyes burgo
nya, Tiramisu
3. )Parmezános csirkemell, Tiramisu

Péntek

Csontleves 1. ) Zöldséges paella, gyümölcs
2 . ) Hawaii pulykamell, rizs, gyümölcs
3. ) Carbonara, gyümölcsTojásgulyás leves

S zom ba t

Csontleves Rántott sertéskaraj, petrezselymes burgonya, 
saláta

Vasárnap

Csontleves Párizsi sertésszelet, rizs, saláta

LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS
Atatessaqi hirdetés ingyenesen 

jelenik meg!
A hirdetéseket d MONTÁZS 

PRESS Kft nyomdájában tehet 
leadni minden hét szerdájáig,

Petőfi utcában 3 szobás, föld
szinti, Oziris fűtéses lakás, 
osztályzónái garázs eladó. 
S 06/20/978-8381 7-20 óráig
> Judo ruha 4-es méret eladó. 
8  478-255 17 óra után.
> Eladó '85-ös évjáratú Skoda 
vonóhoroggal, 2002. februárig ér
vényes műszakival.
®363-983 az esti órákban vagy 
06/20/3134-618
> LG 4x4x32-es CD író 4 hónap 
garanciával eladó.
® 06/20/414-4121
> Eladó jó állapotban lévő 200 li
teres Zanussi fagyasztóláda. 
S364-981 20 óra után.
> Gyakorlott pedagógus korre
petálást vállal alsó tagozatos gye
rekek számára minden tantárgy
ból, németből is! Felsősöknek 
magyar tantárgyból, illetve kez
dőknek olasz nyelvórákat adnék. 
8  366-139
> Olcsón eladó jó állapotban 
lévő gáztűzhely, mosógép, hűtő
szekrény, varrógép. 
S06/30/286-7463
> Eladó 200 l-es gázolajos hordó 
csappal + állvánnyal. S365-939
> Újszerű állapotban lévő kana
pé 2 db fotellel, plüss huzattal 
(drapp, stíl jellegű) S364-853
> Eladó fekete, üveges nappali 
szekrénysor valamint IKEA cse
resznye nappali szekrénysor, há
rom részes nem kihúzhatós ülő- 
garnitúra. 806/30/234-4605
> 2 db 23 kg-os acél gázpalack, 
kéményre köthető gázkonvektor 
eladó H20/414-4121
> Eladó XIX. századi ébenfa pa
raván, 1 db kétajtós diófa szek
rény. 306/30/240-8927
> Eladó 180x200 cm-es cseresz
nyefa ágy + 2 db éjjeli szekrény, 
3+1 spanyol szövet garnitúra. 
(06/30/240-8927
> Eladó Szieszta kályha + pa
lack. 8  365-939
> 41/164/85szőke, nemdohány
zó hölgy társát keresi egy 170 cm 
feletti független úr személyében. 
Levelet „Kölcsönös szimpátia” jel
igére Oroszlány 2. Pf. 37 2842 ké
rem.

CITIBANK*
A CITIBANK helyi 

képviselője 

ttroszlánybaii a Rákóczi 

út 47. szám alatt!

Telefonos
időegyeztetés:

364-5S6,
30/9720-612

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petmska Tibomc ügyvezető. (366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovast Andrea (06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány. Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) |  | || f
E-mail: okr@malavnel.hu Internet: httf)://vvww.oro.szlanyi-kronikas.hu 

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám. I



2001. 24.hét 0i.16.-VI.22. o r o s z l á n  g i  
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http://www.oroszianyi-kronikas.liu
Szó 16. Jusztin
V 17. Laura, Alida KróniKAs

III. évfolyam , 24. szám  2001. jún ius 16.

Könyvek, szakdolgozatok 
bekötését is vállalja a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

Alkotmány u. 10.
® 366-524

H 18. Arnold, Levente
K 19. Gyárfás
SZG 20. Rafael
Cs 21. Alajos, Leila
P 22. Paulina

OROSZLÁNYI KOLTO

Tárnok Mihály, a verset író vasas ember

Nem szabad, hogy az eredményeket 
bárki kisajátítsa”

Beszélgetés Rajnai Gábor alpolgármesterrel

Az ünnepi könyvhét Fő téri rendezvényén mutatta be 
Tárnok M ihály oroszlányi költő első önálló verses köte
tét, mely Izzásban címmel az oroszlányi Krónikás köny
vek sorozatban jelent meg M olnár Ferenc szer
kesztésében, a MONTÁZS PRESS Kft. kiadásában. A 
kétszázötven művet magába foglaló könyv közel negy
ven év költeményeinek válogatását tartalmazza. A  leg
több fölött kilencvenes-kétezres évszám áll, ami arra 
utal, hogy a 64 éves nyugdíjas erőműi dolgozó az utóbbi
időben izzik a leginkább...

- Bár egy ember nem 
egyenlő a szakmájával, 
de mégiscsak meg kell 
kérdezni: miért ír a gé
pész verseket?

- Vasas szakmás em
bervoltam egész életem
ben, számomra a 
versírás olyan, mint a ko
vácsműhely zenéje. A 
sorok dallamként élnek 
bennem, mint az üllő és a 
kalapács ritmusa, csen
gése. Igaz, a költészet 
már kamaszkoromban 
elragadott, édesapám 
példája nyomán. Ebben

a korban születnek az 
első nagy érzelmek, és 
bennem is ez indította el 
a lavinát. Mindenkivel így 
van, csak hát a többség 
abbahagyja az irogatást. 
Én folytattam, de az el
múlt ötven évben túlzot
tan kishitű voltam, 
mondván: biztosan félre
sikerült költő vagyok, s 
kinevetnének.

- Hogyan tudott fél 
évszázadon keresztül tit
kolózni?

Folytatás az 5. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 
■-- -  tapasztalattal rendelkezőt.
V # SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 
- f c  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SLOilTfh AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

. . . mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógepekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
c efo 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán'
ÓROS7.I ÁNV, Rákóczin. 26. SZOMBATOK' IS PÍVIÜ VA!
Telefon 34/56(1-560 (ékszer, műszaki porcelán, seb.) ' '•
TATA, Ady E. u. 4. SZÓMBA 1ON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNVA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Tclefon:34/5Il-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

- Ön már az előző ön
kormányzati ciklus alatt 
is ellátta Oroszlány Város 
alpolgármesteri teendőit. 
7. éve tölti be ezt a tiszt
séget. Miként tudná jelle
mezni feladatait?

- A kérdés megvála
szolása előtt talán érde
mes elmondani, hogy az 
alpolgármestert a polgár- 
mester javaslatára a tes
tület választja meg. így 
történt ez az előző ciklus
ban is és 1998-ban is. 
Oroszlány előző polgár- 
mestere, Székely Antal 
és dr. Sunyovszki Károly 
úr is azt választotta, hogy 
egy társadalmi megbíza
tású alpolgármestere le
gyen a városnak. Ez azt 
jelenti, hogy van főállású 
munkaviszonyom, igaz
gatóhelyettesként dolgo
zom a Műszaki Közép
iskolában, s e mellett lá
tom el az alpolgármesteri 
teendőket. Oroszlányban 
nincs megjelölve konkrét 
terület, melyet felügyelni 
kell: általános helyettesí
tésekre kaptam megbí
zást.

Nagyon szerteágazó 
ez a munka. A polgár- 
mester úrral a programo

kat előre egyeztetjük, s 
ha ö egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni 
az adott rendezvényen, 
megkér a helyettesítésre, 
illetve számos esetben 
rám bízza különböző 
programok leszervezé- 
sét, amiről természete
sen referálok neki.

Munkámban lénye
ges, hogy átlássam a Hi
vatal működését, a folya
matokat kövessem, ezért 
részt veszek minden ked
den 9 órakor az osztály- 
vezetői értekezleten.

Nagyon széles a ská
la, hiszen ez csak egy
két kiemelt rész az alpol
gármesteri munkakörből. 
Emellett említhetném a 
nemzetközi kapcsolatok 
ápolását (és ez nem csak 
külföldre utazást je
lent...), az oktatás terüle
tén vállalt városi 
tevékenységet, az Ál- 
tal-ér Szövetséget, ahol 
az elmúlt időszakban 
több alkalommal képvi
seltem Oroszlányt, s foly
tathatnám a felsorolást a 
Védelmi Bizottságban 
betöltött szereppel, a vá
roskörnyéki települések
kel való kapcsolattar

tással. Ez nem csak 
protokolláris alkalmakat 
jelent: a kistérségi szerep 
erősítésében is kaptam 
nagyon sok feladatot.

- Van különbség az 
előző, MSZP-vezette ön- 
kormányzati ciklus és a 
jelenlegi között a felada
tait illetően?

- A feladatok körülbe
lül azonosak. A munká
kat kiadó személy men
talitása, vezetési stílusa 
különböző. Úgy érzem, 
nagyon sokat tanultam 
az elmúlt 7 évben ezek
ből a tevékenységekből.

- Hogyan jellemezné 
kapcsolatát a polgár- 
mesterrel, dr. Sunyovszki 
Károllyal?

Úgy gondolom, 
hogy korrekt a munkavi
szonyunk. Tiszteletben 
tartjuk egymás hovatar
tozását - pártállására 
gondolok. Nézetkülönb
ségek bizonyos dolgok 
megoldási metódusaiban 
vannak. Azt hiszem, a 
város céljait azonos mó
don látjuk, csak a megva
lósítás útja, stílusa 
különbözhet.

Folytatás a 2. oldalon

\

AZ ELSŐ ÖT HÓNAP 
ADÓBEVÉTELEI OROSZLÁNYBAN

Az első félévből még egy 
hónap hiányzik, de az 
adóbevételek eddig be
folyt összegei arra utal
nak, hogy sikerül az első 
félévre betervezett több 
mint 235 millió forintot 
teljesíteni.

Van olyan terület - 
ilyen az építményadó -,. 
ahol már a tervezettet is 
meghaladta az eddigi be
fizetés: ez közel 70 millió

forintot jelent. Van olyan 
adónem - pl. a gépjármű
adó, ahol közel jár a be
vétel az első félévi 
tervhez, s már csak né
hány tized százalék hi
ányzik a tervezett összeg 
teljesítéséhez.

Az egyéb területek 
közül legjelentősebb az 
iparűzési adó - összeg
szerűen is -, itt 130 millió
hoz közeledik a bevétel,

amely az első félévi 
tervezett összeg 80 
% fölötti teljesítését 
jelenti.

Az önkormányzat 
reméli, hogy a még 
hátralévő egy hónap
ban sikerül itt is előre 
lépni, s ezáltal nem
csak a terv teljesül, 
hanem a városi célok 
és feladatok is meg
valósulhatnak.

v_ _y



Folytatás az 1. oldalról Ismét a Vért vitorlásai nyerték a
„Nem szabad, hogy az ered- Vándorkupát
ményeket bárki kisajátítsa” Évadnyitó Tatán
- Említette, hogy nagyon'so- 

kat tanult az elmúlt években. 
Gondolt már arra, hogy ezt a ta
pasztalatot esetleg egy szinttel 
feljebb próbálja kamatoztatni? 
Konkrétan: elképzelhető, hogy a 
másfél év múlva esedékes ön- 
kormányzati választásokon pol
gármesterjelöltként indul?

- Tudni kell, hogy 1980-tól 
1990-ig tanácstagként is tevé
kenykedtem, s akkor sem én je
lentkeztem erre a feladatra, 
hanem felkértek. Ha az ember 
kellő biztatást kap, ezt szívesen 
éli meg, és ha ebből a bizalom
ból lesz is választott tisztség, ak
kor az én elveim szerint ennek 
nagy alázattal kell eleget tenni, 
szolgálni az embereket.

Feljebb lépés? Szerintem 
még korai erről beszélni. Majd 
„ha odaértünk a hídhoz, meglát
juk, hogy hogyan megyünk át 
rajta”. Az MSZP-nek pillanatnyi
lag nincs polgármesterjelöltje, 
nincs ilyen előrehozott hivatalos 
döntés. Van még nagyon sok 
dolgunk a városban, s úgy gon
dolom, hogy másfél évvel a vá
lasztások előtt ezekkel kell 
foglalkozni. Aztán a finisben egy 
korrekt, tisztességes kampány
ban aki odajut, megméretteti 
magát.

- Hadd ragadjam meg itt a 
szót: feladatok. Vannak olyan 
célok, melyeket a következő 
másfél évben még mindenkép
pen szeretne megvalósítani?

- Minden képviselő fő felada
ta, hogy a város működni tudjon, 
a költségvetésben tervezettek
nek megfelelően. Egy kicsit úgy 
érzem, hogy nagyon sok olyan 
fejlesztést tűztünk ki, amihez 
nincs elég kondíciónk. Ezek be
fejezése feltétlenül a céljaim kö

zött szerepelnek. Ez nem kam
pányfogás, hanem jól felfogott 
gazdasági érdek. Itt az uszodá
ra, a zeneiskola ügyére illetve a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
beruházási feladataira gondo
lok.

- Úgy érzi, hogy túl sokat vál
lalt fel az önkormányzat?

- Nagyon sokat költünk a 
költségvetésből tervezésre. En
nek az a célja, hogy ha a megfe
lelő pályázatokkal pénzhez jut 
az önkormányzat, akkor a kész 
tervek rendelkezésre álljanak. 
Az idén ezek a pályázatok eddig 
még nem mozdultak a mi remé
nyeink szerint, de ettől függetle
nül szeretnénk a ciklus végére 
ezeket a beruházásokat befe
jezni.

Képviselőként, választókör
zetemben is vannak még fel
adatok. Mint ismeretes, az 
Óváros távhő-gerincvezetéke 
kiépült, a rákötésre már vannak 
példák az én körzetemben is, il
letve két parkoló aszfaltozása 
(Táncsics út és Táncsics udvar) 
megtörtént. A következő játszó
tér felújítása is ebben a körzet
ben valósul meg reményeink 
szerint. A környezetet is szépí
tettük: faültetési akciókat szer
veztünk tavaly is, idén is.

Úgy érzem, komoly eredmé
nyeink vannak, és nem szabad, 
hogy ezeket az eredményeket 
bárki is kisajátítsa magának. Ez 
közös tevékenység volt, a 17 
képviselő és segítőik közös te
vékenysége. Úgy gondolom, 
nincs szégyenkeznivalónk, s 
minden képviselővel együtt ne
kem is az a legnagyobb óhajom, 
hogy ez a fejlődési irány ne tör
jön meg, hanem folytatódjon,

LA.

Hatodik alkalommal rendezte 
meg a Vért Sportegyesülete az 
évadnyitó vitorlásversenyt Ta
tán. Június 10-én, vasárnap a 
Vért vitorlásai az Öreg-tavon 
működő szakosztályok és egye
sületek versenyzőivel mérték 
össze ügyességüket.

Hajas Béla, a vitorlás szak
osztály vezetője elmondta: a 
verseny célja -  a sportkapcso
latok ápolása mellett -  a Ván
dorkupa elnyerése, melyet 
1996 óta egy alkalom kivételé
vel minden évben a Vért nyert 
el. Ezért szálltak hajóra idén is a 
résztvevők. S bár az időjárás, a 
szélcsend nem kedvezett e 
sport szerelmeseinek -  ezért a 
tervezett három futam száma 
egyre csökkent -, kellemes han
gulatú napra emlékezhetnek a 
vitorlázók.

A verseny végén Takács 
Károly vezérigazgató gratulált a 
résztvevőknek, átadta az érme
ket és ajándékokat a díjazottak
nak.

A Vándorkupát (Kalóz hajó
osztály, csapat) a Vért SE Floyd 
és Némber hajójával Mikola 
Gusztáv, ifj. Hajas Béla, 
Zábráczki Gábor és Fodor Já
nos  nyerte el.

Helyezettek:
Kalóz hajóosztály, egyéni 
=>Vértesi Erőmű Sportegyesü
letének hajója: Floyd (Mikola 
Gusztáv, ifj. Hajas Béla) 
=i>Vértesi Erőmű Sportegyesü
letének hajója: Némber
(Zábráczki Gábor, Fodor Já
nos)
=>Öreg tavi Vitorlásegylet hajó
ja: Selló (Csaba Attila és fele
sége)
470-es hajóosztály 
I. Vértesi Erőmű Sportegyesü
letének hajója: 470X(Eri Ervin, 
Miletlcs Tamás)
Egyéb hajóosztály, egyéni 
=>Öreg tavi Vitorlásegylet hajó
ja: Fürdőeszköz II. (Gelbmann 
Ferenc, Gelbmann Barbara)

A díjátadás a verseny után

Az Oroszlányi Rákóczi Szövetség 
megalakulásakor egyik fő céljául tűzte 
ki a határon túli magyar költők, írók 
meghívását, bemutatását és népsze
rűsítését.

E nemes gondolat szellemében, jú
nius 7-én író-olvasó találkozó kereté
ben a szlovákiai Ipolybalogról érkező 
Németh Zoltán költő, magyar-történe
lem szakos tanár tartott előadást.
A rendezvényt megtisztelte Balogh 
Gábor ipolybalogi polgármester is.

A találkozón Németh Zoltán számot 
adott költői munkásságáról, írásairól,

író-olvasó találkozó 

felvidéki vendéggel
esszéiről, valamint bemutatta a Fel

vidéken élő és munkálkodó magyar 
irodalmár személyiségeket.

Kifejtette: sajnos érezhető Szlováki
ában a magyar kisebbség hátrányos 
helyzete az irodalom terén is. Elszo
morító, hogy könyveik nagy részét 
csak Budapesten tudják kiadatni.

A rendezvény végén a költő a sok ér
deklődő számára dedikálta magával 
hozott műveit.

Bízunk benne, hogy e rendezvény- 
sorozattal közelebb tudjuk hozni az iro
dalomkedvelők számára határon túli 
honfitárs művészeinket, kik töretlen 
munkásságuk által bizonyságot tesz
nek igaz magyarságukról.

A következő találkozó -  melyre 
ősszel kerül sor -, vendége Szabóné 
Jozefik Edit költőnő, a felvidéki 
Bátorkeszi polgármesternője lesz.

Nagy Csaba

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” Eszterházi Miklós nádor
2. ______________________________________________



TŰZ A SZEMEIKBEN BŰNÜGYI KRÓNIKA
Szubjektív tudósítás egy balett-évzáróról

Frenetikus sikerű hármas évzáró előadást tartott a hétvégén a város 
baletteseit összefogó Mirandolina Alapítvány. Ahogy évek óta, most 
is végig teltház volt, még a főpróbán is, és a vastaps kihallatszott az 
utcára. Csáky Mária és Tölgyesi Erika csoportjai felejthetetlen él
ménnyel ajándékozták meg a többségében szülőkből és a fellépők 
rokonaiból álló közönséget. Az előadássorozat bizonyította, hogy a 
12 éve zajló balett-tanításnak egyre több gyümölcse látszik beérni, a 
Budapesten és Győrben továbbtanuló tehetségek országszerte hírét 
viszik városunkban zajló művészeti oktatásnak.

A több mint százötven színpadra lépő s.zéles életkori skálát ölelt 
át, az óvodás komáktól a felnőttekig. A legkisebbek az erdő meséit, a 
tündérek világát elevenítették meg, csetlés-botlásukkal is tapsot vált
va ki a nézőkből. De éppoly sikert arattak a klasszikus és jazz balet- 
tes apróságok, akik játékos és dinamikus zeneszámokra, 
fantasztikus jelmezekben, ötletesebbnél ötletesebb koreográfiákra 
mutattak be műsorszámokat. Mindehhez jól megválasztott fénytech
nika párosult, ami az elhasznált művelődési házas eszközpark elle
nére Hüttner Kálmán ügyességét dicséri.

Kiemelésre méltóak a mini-Silhouette balettesek, akik az Orszá
gos Gyermek Táncművészeti Fesztiválról első díjas oklevéllel tértek 
haza Budapestről. A főszereplő Balázsfi Alexandrát felvették a fővá
rosi Táncművészeti Főiskolára, ami különösen szép eredmény, hisz 
ott több tízszeres a túljelentkezés. Eggyel feljebb, a Silhouette 
balettcsoport is díjat nyert, méghozzá kettőt is. Ők az országos ifjúsá
gi fesztivál második helyezését hozták el a „Görbetükörben” és a 
„Tűz a szemeidben” című darabokkal.

Az előadások (túlzás nélkül) sztárjai azonban a szólótáncos fiata
lok voltak. Csiszár Anita, Szabó Anita és Katona Imre a győri Tánc- 
és Képzőművészeti Iskola növendékei, valamint Barabás Marianna, 
aki immáron két éve a Budapesti Táncművészeti Főiskolára jár. Mari
anna második éve táncol főszerepet a Thália színházi Diótörőben, de 
szerepet kapott az operaházi változatban is, ami igen nagy elisme
rés. Csiszár Anita végzős balett-növendék tehetsége és odaadása a 
mozdulatok művészete iránt azt eredményezte, hogy ősztől Győrben 
folytatja a tánctanulást. Katona Imre idén végzi a Rába parti megye- 
székhelyen az első évet. Példamutató akaratereje és szorgalma 
nemcsak a balett terén mutatkozik meg, bizonyítványában a közis
mereti tárgyak mellett is csupa jeles található.

Ők mindannyian a jövő nagy reménységei. S ki hinné, hogy ma
napság még összefér a tehetséggel a pálya iránti alázat és a sze
rénység is. Pedig ezek a fiatalok ezt bizonyítják. Mert őszintén 
tudnak örülni a másik sikerének. (Ezt saját szemével látta e cikk írója 
a kulisszák mögött.)

A klasszikus balett egész lényt kívánó átszellemült fegyelme Csi
szár Anita és Katona Imre olasz romantikus zenére előadott duettjé
ben érintette meg leginkább a közönséget. Egy időre azt hihettük, 
hogy a kopottas környezet az Operaház színpadává magasztosult 
át. Nem véletlen, hogy a két fiatal e darabbal elnyerte az Országos If
júsági Táncművészeti Fesztivál első díját. Mennyi munka és gyakor
lás van e mögött! De a verejtékszag egyáltalán nem érződött az 
előadáson.

Elismerés illet mindenkit, aki létrehozta ezt a nagyszerű produkci
ót! - fór

Kulturális szauna

Azokat a rendőrségi híreket válogattuk összeállításunkba, 
amelyekről úgy gondoljuk, hogy tanulsággal szolgálnak, és segí
tenek a bűnmegelőzésben.

Gyerekek a tetőn
A Ságvári iskola tetején bont
ják az alumínium lemezt, jelen
tette be egy állampolgár június 
2-án éjféltájban.

Mivel a rendőrjárőr éppen 
egy faluban intézkedett, az 
ügyeletes a polgárőrök segít
ségét kérte.

A polgárőrök a helyszínen 
visszatartottak egy 17 éves 
lányt és egy 13 éves fiút, akik 
már kb. 5 kg-nyi alumínium 
ereszcsatornát lebontottak a 
tetőről.

Köszönjük a bejelentő ál
lampolgár és a polgárőrök se
gítségét! Sikerült megakadá
lyozni, hogy egy közintéz
ményben még nagyobb kár ke
letkezzen.

„Mobilizált” mobilok
Az elmúlt időszakban különbö
ző szórakozóhelyeken a tulaj
donosok figyelmetlenségét 
kihasználva három darab ma
roktelefont tulajdonítottak el is
meretlen 
tettesek.

Olaj-ügy
Lefeszítették a 
lakatot és úgy 
hatoltak be is
meretlen elkö
vetők a volt XXI. 
aknánál lévő 
transzformátor- 
házba, majd el
tulajdonítottak 
220 liter transz
formátor-olajat, 
mintegy 2 millió 
forint értékben.

Arany, porcelán
A tulajdonos nyaralását ki
használva ismeretlen tettesek 
befeszítették az ajtót és beha
toltak egy családi házba, ahon
nan arany ékszereket, herendi 
porcelán étkészletet, teás-

készletet, vázát és egyéb 
tárgyakat tulajdonítottak el.

A nyarat sokan töltik üdü
léssel, amikor a lakások, csa
ládi házak felügyelet nélkül 
maradnak, megkönnyítve a 
betörők dolgát.

Célszerű ilyenkor a szom
szédokat, közelben lakó roko
nokat megbízni a rendszeres 
ellenőrzéssel, postaláda kiürí
tésével, nehogy hazaérkezés
kor kellemetlen meglepetés 
érjen bennünket. (Természe
tesen sokkal nagyobb bizton
ságot jelentene a fizikai 
védelem /riasztóberendezés/ 
megépítése, de sajnos ilyennel 
még kevés tulajdonos óvja a 
vagyonát.) Ezekben az ügyek
ben a nyomozás folyamatban 
van.

Kérjük azoknak az állam
polgároknak a segítségét, akik 
az elkövetőkkel, vagy az elkö
vetéssel kapcsolatban
felvilágo- sítást tudnak adni!

Vakáció
Rövidesen 

megkezdődik 
az iskolások 
számára a 
nyári szünidő. 
A városban és 
a városkörnyé
ki utakon meg
növekszik a 
járművel vagy 
gyalogosan 
közlekedő gye
rekek száma. 
Ők életkoruk
ból adódóan 
esetenként fi

gyelmetlenebbek, mozgásuk 
sokszor kiszámíthatatlan, 
ezért a közlekedés egyéb 
résztvevőitől, a felnőttektől na
gyobb figyelemre van szükség 
a balesetek elkerülése érdeké
ben!
Vigyázzunk rájuk!

»Ci5{St4tíTW 7t, MRnVB,
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POLICE

Meddig kell még a saját levében főnie a színházi élményre vagy mozira vágyó 
„betonbajárónak”?

Jó, nagy hibát követtek el a tervezők, amikora hetvenes években megál
modott MKK-s színházterembe elfelejtettek légkondicionálót álmodni. Nem 
lenne azonban már itt az ideje kijavítani ezt a baklövést? Még akkor is, ha 
20-30 milliós beruházás? Meg ha egy füst alatt a fény- és hangtechnikát is 
helyre kellene pofozni még ugyanannyiért?

Most ugyanis régiós központi státuszát létrehozni kívánó városunk gya
korlatilag nem rendelkezik színházteremmel. Mert nevezhetjük-e annak azt a 
levegőtlen, fülledt helységet, ahol májustól szeptemberig (sőt teltház esetén 
egész évre vonatkozóan), izzadságában fürdik, és a rosszullét kerülgeti a 
szereplőt és közönséget egyaránt? És vajon mennyit veszít az értékéből az 
ilyen méltatlan körülmények között megtartott előadás? S van-e válász, leg
alább az első kérdésre? - fór

Június 20-án, 17 óra, Művelő
dési Központ és Könyvtár 
Civil Fórum, témái:
♦ A „Tiszta, virágos Oroszlányért" 
városszépítési akció értékelése és 
eredményhirdetése
♦ A Civil Fórum eddigi és további
működésének megbeszélése 
♦Aktuális témák: a városi
elismerésekre érkező javaslatok 
összegezése, pályázati lehető
ségek, civileket bemutató 
kiadvány, egyebek

Június 26-án, 16 órára
összehívták a Polgármesteri Hiva
talba a Képviselő-testületi ülést. 
Tervezett napirendek: 
=>Tájékoztató a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt 
határidejű határozatok végre
hajtásáról
=>A 2001. évi költségvetés
módosítása
=>Oroszlány város testvérvárosi 
kapcsolatainak tapasztalatai 
=>Kérdés, interpelláció
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Oroszlány 300 éves.
Ebből az alkalomból 
magazinunk sorozatot 
indít, amelyben belela
pozunk a régi újságokba és közreadjuk a 
városunkról szóló érdekesebb írásokat.

Nem időrendben haladunk, csupán ki
ragadjuk a m últ egy-egy jellem ző foszlá
nyát, mert néha ezek a pillanatképek is  
nagyon beszédesek. A cikkek zömét a 
kommunista rendszerben megjelent cik

kekből válogatjuk, de 
távol álljon tő lünk a 
szándék, hogy ezzel 
nosztalgiát akarjunk 

ébreszteni. Csupán a szórakoztatás, idő
beli kalandozás a célunk a 
millecentenárium apropóján. De tekint
hetjük mindezt egyfajta történelem órá
nak is, mely a város ifjúkorának talán már 
csak nagyszüleink emlékezetében élő 
pillanatképeit eleveníti meg. -FÓR-

MÚLTIDÉZŐ

DOLGOZÓK LAPJA, 
1957 okt. 2.

OROSZLÁNYI mozaik

Kezdjük talán az utakkal. 
Végre komoly erővel hozzá
fogtak Oroszlányon az utak 
rendbehozatalához és a 
csatornázáshoz. Ennek 
csak örülni lehet. Jelenleg 
azonban van a dolognak egy 
árnyoldala is: a város kissé 
felfordult, mindenütt árkok, 
földhányások, kupacok, be
tonkövek szerteszét, s még 
a tapasztalt „őslakók” is csak 
gondos előkészületek után 
mernek átkelni az utca egyik 
oldaláról a másikra. Az 
oroszlányi „Tüske” legutóbb 
szellemes rajzban elevení
tette meg az utcákat jellem
ző felfordulást és zűrzavart. 
No, de minden jó, ha a vége 
jó: egyszer majd csak elké
szülnek ezek az utcák, s ez 
pedig vitathatatlanul jó lesz.

... a Borbála-telepen rövide
sen 40 családi házat adnak

át tulajdonosaiknak. A tulaj
donosoknak az átvételkor 
12 000 forintot kell lefizet
niük, a vételár többi részét 
fokozatosan törlesztik le. Ha 
valamennyi lakásnak nem 
akad gazdája, a fennmarad- 
takat szolgálati lakásként 
adják ki. Egy nehézség van 
még itt: a közművesítés nem 
tartott egészen lépést az 
építkezéssel, s ezért a für
dőszobát és a mellékhelyi
ségeket csak az év végétől 
tudják maid használni az új 
lakók.

(...) Nemrégiben Ákos Stefi 
szerepelt az Arany Csille ét
teremben nagy sikerrel. En
nek örülnek is az 
oroszlányiak, csupán azt fáj
lalják, hogy erre az alkalom
ra külön 10 forintos 
belépődíjat kérték tőlük. A 
közönség úgy vélekedik, 
hogy a Vendéglátóipari Vál
lalat így is aligha ráfizetéses, 
s talán kibírná még egy-egy 
művész szerepeltetésének

költségeit ilyen magas, kü
lön belépődíj nélkül is.

Nemrégiben utcai baleset 
történt Oroszlányon, amely
nek egy halálos áldozata is 
lett. Az áldozat temetésének 
körülményei nagy vihart kel
tettek, s ismét felhívták a fi
gyelmet egy sürgősen 
orvosolandó hiányosságra. 
A halottat ugyanis trágya
hordó szekéren vitték a gá
zolás helyszínéről a 
hullaházba, mivel a város
nak nincsen halottas kocsi
ja. Ugyanakkor nincsen 
rendes hullaház sem, a ha
lottakat legtöbbször a lakás
ban ravatalozzák fel. A 
hullaház felépítésére, vala
mint a halottas kocsi beszer
zésére 400 000 forint kelle
ne, de a pénzt erre már két 
esztendeje törli a megyei ta
nács az oroszlányi költség- 
vetésből. Akármilyen nehéz 
is a gazdasági helyzet, erre 
a célra mielőbb kellene 
pénzt biztosítani.

Oroszlány város intézményei
ben tanuló diákok kiemelkedő 

tanulmányi eredményei a 
2000/2001-es tanévben

Az országos tanulmányi versenyek 1-12. helye
zést elérő tanulói 
Ságvári Endre Általános Iskola 
Országos Zrínyi matematikai verseny 
II. helyezett Beck Róbert 6. b 
Csapatversenyben
IV. helyezett 4. évfolyam
Országos összehasonlításban az iskola a 26. 
helyet érte el
Országos „Bendegúz” anyanyelvi verseny
IX. helyezett Abos Lóránd 4. b
„PICK up a Pengurin” angol nyelvi verseny
V. Helyezett: JuhászÁdám 8. b, Slezák Balázs 
8. b, Horváth Éva csapt. 8. b
„Lodrin Bridge" angol nyelvi verseny
VI. Helyezett: Beck Róbert 6. b, Slezák Balázs 
8. b
Bakfark Bálint Művészeti Iskola
Országos oboa verseny I. díj:
Bokovics Szandra 
Országos kürtverseny Különdíj:
Bocskor Réka
X. Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál
I. helyezett Silhouette Balett csoport 1. csoport
ja
II. helyezett Silhouette Balett csoport 2. cso
portja
I. helyezés és különdíj
Csiszár Anita és Katona Imre duettje
I. helyezett Hébé Tánccsoport 1. csoportja
II. helyezett Hébé Tánccsoport 1. csoportja
X. Országos Gyermek Táncművészeti Feszti
vál
I. d íj-  karakterValentína Gyermektánccsoport 
I. díj -  balett Mini-Silhouette Csoport 
Az eredmények közlését a következő 
szában folytatjuk!

A
KÖZLEMÉNY

V

Oroszlány Város Önkormányzata Képvise
lő- testületének Polgármesteri Hivatala 

ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint 
változik meg:

A Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában 
a munkatársak vizsgakötelezettsége miatt: 

2001. 06. 27. (szerda) helyett 
2001. 06. 28. (csütörtök) egész nap tartunk 

ügyfélfogadást!
A Polgármesteri Hivatal 
teljes munkaszervezete 

2001. 06. 29. (péntek) helyett 
2001. 06. 28. (csütörtök) 

egész nap tart ügyfélfogadást! 
Pénteken a Polgármesteri Hivatal zárva 

tart!
Megértő együttműködésüket köszönve! 

Dr. Judi Erzsébet jegyző
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Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 
felvételt hirdet a Művelődési Osztályára 

TANÜGY-IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI 
munkakör betöltésére.

Feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
felsőfokú oktatási intézményben szerzett, 

a feladat ellátásához figyelembe vehető egyetemi, fő isko
lai végzettség, érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

szakmai önéletrajz, oklevél-; bizonylat másolat(ok).
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, 

aki államigazgatási, ille tve számítástechnikai ismeretek
kel rendelkezik.

Részletes felvilágosítás az alábbi telefonszámon: 
Albu Magdolna osztályvezető, 34/361-144/168-as mellék. 

A  munkakört 2001. év július hó 1. napjától lehet betölteni. 
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alap

ján, illetve m egegyezés szerint.

A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez
lehet benyújtani:

2841 Oroszlány, Pf. 9, vagy
2840 oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Jelentkezési határidő: 2001. június 22.
A pályázatok elbírálásának határideje:

2001. év június hó 30. napja.



Folytatás az 1. oldalról

OROSZLÁNYI KÖLTŐI/< /■  ' / i / -  t*
Tárnok Mihály, a verset író vasas ember

- Fiókban tartottam a művei
met, még a család sem láthatta, 
mivel tölti apa a szabadidejét. 
Ma már bánom ezt. Egy időben 
három műszakba jártam és mű
vezető voltam a turbinaszinten. 
Akkor szinte kínálkozott a lehe
tőség, hogy ha a gépek normáli
san üzemeltek, s üzemzavar 
sem volt, elüssem az időt vala
mivel. Rejtvényfüzetbe dugott 
lapra véstem a poéziseimet, így 
a munkahelyen sem tudtak róla, 
megmutatni pedig nem volt mer- 
szem. Úgy terveztem, némi iró
niával, ha majd eljön a nagy 
számadás ideje, ebből a papíros 
halmazból fognak nekem egy kis 
máglyát rakni.

- Mikor ébredt rá, hogy még
sem kellene bujdosnia a mun
kásságával, és talán másokat is 
érdekel, amit papírra vet, sőt tet
szést arat?

- Amikor 56 évesen elmen
tem nyugdíjba, egyszerre renge
teg időm lett. Olvastam valahol a 
tatabányai irodalmi klubról, az
tán elkezdtem járni az összejö
veteleikre. Akkoriban írt ki a 
kertvárosi művelődési ház
„Ősszel is nyílik még virág” cím
mel irodalmi pályázatot idősek
nek. Beadtam a verseimet és 
legnagyobb megdöbbenésemre 
különböző díjak garmadáját 
nyertem el. Még akkor is, amikor 
a pályázat országossá szélese
dett. Ezek a sikerek oldották fel 
bennem az elzárkózást Aztán 
egy alkotótársam hívására be
léptem Budapesten az Alkotók, 
Költők, írók Országos Szövetsé
gébe, az Akioszba. Olyan jó kö
zösségre leltem ott, hogy a 
család után mára ez lett a leg
fontosabb az életemben. Lassan 
már jobban ismernek Pesten az 
irodalmi társaságban, mint itt 
Oroszlányon. Az Akiosz külön
böző folyóiratokban adja ki mű
veimet, a felolvasó esteken, 
alkotótáborokban pedig igen 
szép sikereket érek el. Gyakran 
tapsolják meg a verseimet. 
Annyi év hallgatás után ez min
denért kárpótol.

- Megsértődne, ha azt mon
danám, hogy ezek olyan régimó
di versek?

- Egyáltalán nem. A klasszi
kus, régi stílusú verselés híve

vagyok. Kiráz a hideg, amikor a 
mai érthetetlen szabad verseket 
olvasom. Idegen tőlem. Az el
vem az, hogy nem kell a mélyre 
ásni ahhoz, hogy felszínre kerül
jön a csillogás. Elég csak észre
venni, és jól leírni azt, amit lát, 
érez az ember. Lehetőleg a 
versírás szabályait betartva.

' - Hogyan írja a műveit? Szá
mítógép előtt görnyedve igyek
szik kipréselni a rímeket?

- Legszívesebben a kertben 
töltöm az időmet. Jön.egy gon
dolat, mondjuk rejtvényfejtés 
közben, aztán elkezdem az 
írást, és nem tudom abba hagy
ni. Az első versszak után a rit
mus szinte automatikusan 
kialakul, mintha egy dallamot 
kezdenék komponálni. A többi 
pedig magától jön Egyszóval 
nem nehéz szülés verset írnom 
Most, hogy visszaolvasgatom a 
számítógépre felvitt darabokat, 
úgy látom minden napra jut egy. 
Pontosan nem számoltam még 
össze, de kétezer fölött járhatok.

- Ennyi verssel a háta mö
gött, tudná magát kategorizálni? 
Miféle költő ez a Tárnok Mihály?

- A lírikus költészet áll hoz
zám a legközelebb, mert úgy 
gondolom, hogy az ember érze
lemvilága, a természet szépsé
ge gazdag tárházat kínál a 
gondolatok kifejezéséhez. A leg
magasabb polcon számomra a 
nő van. No nem az erotika, ha
nem az esztétika szemszögéből, 
hiszen családcentrikus vagyok, 
nagyon szeretem a gyerekeim, 
unokáim.

- Kinek adja az első darabot 
a kötetéből?

- Legfőbb kritikusomnak, az 
unokámnak, Krisztikének. 
Őszintén szereti és mondja a 
verseimet.

- Hogyan tovább? E verses
kötet után lesz-e bátorsága, 
hogy egy országos kiadónál ki
lincseljen?

- Már kaptam Budapesten 
ajánlatot. Nagyon örülnék a ki
adásnak, de úgy látom, hogy el
sősorban szponzor kérdése. 
Nehéz ma verseskötetet megje
lentetni, hisz már nem a versol
vasás az emberek elsőrendű 
szórakozása. Régen fontosabb 
szerepet töltött be a szépiroda

lom, most inkább a televízió igé- 
zi őket. Úgy látom mára elavult 
technológia lett a verskép idé
zete. Talán későn vettem a bá
torságot, hogy nyilvánosság elé 
lépjek. Bár ezt majd a jövő dönti 
el...

Forgács J.

Az alábbi verset az IZZÁSBAN 
c. kötetből választottuk.

TÁR N O K  MIHÁLY:
Állj meg!

Beszívtad már az orgona szagát? 
Rózsának a savanykás illatát? 
Kiáltottál egy óriást, nagyot? 
Hegy-völgyön átzúgót:
Ember vagyok!

Láttál-e már pókot hálót szőni? 
Napsütésben eget mennydörögni? 
Szélviharban hunyorgott a szemed? 
Öreganyót, ki bottal lépeget?

Anyát nézni apró gyermekére? 
Csókot adni rózsaszín kezére? 
Nevettél-e másoknak szemibe?
A komolykodók tetszelgésire?

Feleltél-e ármány-rosszra, jóval? 
Romantikus, lázas zeneszóval? 
Hitedben tépve izzott már szemed- 
Küzdelem szépségét érezve meg?

Beültél a zöldrét fövenyébe? 
Könnyeztél-e fényes napsütésbe? 
Dallamot kerestél pacsirtadalon? 
Végtelent érintve -  
Tisztán! Szabadon?

Májusban megalakult a 
Magyar Majorette Szövet
ség 12 alapító együttes jó
voltából. A szövetség első 
rendezvényeként június 
3-ára kiírta az I. Országos 
Majorette Bajnokságot, 
mely Budapest-Csepel ke
rületében került megrende
zésre.

Az Oroszlányi Bányász 
Koncert Fesztivál Fúvósze
nekar Majorette Együttese 
II. helyezést ért el 17 fős 
együttesével, Ráczné Fülöp 
Ilona vezetésével.

Az összesített pontver
seny alapján az együttes 
részt vehet az Európa Baj
nokságon, melyet szeptem
ber végén rendeznek 
Angliában.

Ismernek-e olyan 
iskolát, ahova 

mindenki szívesen 
jár?

Mi igen. Ilyen az erdei iskola. Itt 
mindenki jól érzi magát.

Az idén mi, az Arany János 
Általános Iskola I. a. osztályosai 
Mártélyon voltunk erdei iskolá
ban. Mártély egy Csongrád me
gyei kis falu nagyon kedves 
emberekkel és sok művésszel 
(festők, szobrászok, építészek).

Búzás Éva néni programter
vezőnk segítségével felfedez
tük a kis falu adottságait.

Megismertük földrajzát, nö
vényeit, állatait Tamás bácsi, az 
erdész és Somodi István bácsi, 
a Tájvédelmi Körzet vezetőjé
nek útmutatásai alapján.

A helyi történelmet és kultú
rát András bácsi fafaragó mes
ter mutatta be, igaz magyar
sággal.

Az épített környezet is na
gyon érdekes volt, hiszen itt lát
hattuk Makovecz Imrének a 
házát, a művésztelep különle
ges építményeit és egy szélmal
mot.

Játszottunk, versenyeztünk 
a helyi gyerekekkel.

Hajtogattunk, agyagoztunk, 
s minden nap lovagoltunk.

Csodálatos a Tiszának ez a 
holt ága, csónakáztunk is rajta.

Gyönyörű fa játékokat is ki
próbáltunk a játszótéren.

Legnagyobb élményünk a 
lovaskocsikázás volt.

Nagyon örültünk, amikor 
megnézhettünk egy hagyomá
nyos pékműhelyt a faluban.

Valamennyien jól éreztük 
magunkat és nagyon sokat ta
nultunk.

Javasoljuk a város vala
mennyi osztályának, hogy pró
bálják ki, milyen jó az erdei 
iskolában.
Az Arany János Általános Iskola 
I. a. osztályos tanulói és peda
gógusai

„A IV. Regionális Romanap szer
vezői, előkészítői munkálataiban 
nagy segítséget kaptunk Radics 
Barnabástól, a Magyarországi Ci
gányok Demokratikus Szövetsé
gének városi elnökétől, kinek 
ezúton mondunk köszönetét, mi
vel neve a meghívón sajnálatos 
módon nem szerepelt.”

MKK
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

S361-111

A K C I Ó !
HDF lam inált, parketta  

(I. o szt.) aU d ós áron! 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel 
PADLÓÍsZŐtfYZS VÁSÁR!

10.000,- Ft letett ajándék lábtörlő!

LámFOTÓ • PAPÍR- JÁTÉK

O R O S Z L Á N Y , R Á K Ó C Z I F. U . 7 8 ,  8 3 6 3 - 2 4 8

-Iskola fü zetek  
-Tanszerek  

'Irodai papíráruk  
'Fotóalbum ok  

-F ényk ép ezőgép ek
Színes filmkidolgozás 

1 nap almi + ajándékfilm.

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány város Önkormányzata ajánla
tot kér az V. sz. bölcsőde tetőszigetelési

munkáira.

VII
flffl fi VflRKáJHOZ 
MMILŐZÍIETCTLENI
MUSZLIN MÉTERÁRU 
ÉVA DIVAT & RÖVIDÁRU

Az ajánlati dokumentáció bruttó 5.000,- Ft-ért 
megvásárolható az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 

földszinti ügyfélszolgálati irodáján 2001. június 
14-étől a hivatal nyitva tartási idejében.

Az ajánlattételi határidő:
2001. június 27-én, szerdán 14.30 óra.

Az ajánlatok felbontása:
2001. június 27-én, szerdán 15.00 óra.

Az eredményhirdetés határideje:
2001. június 29-éig írásban.

Ajánlatunkból: 
zipzárak, tűk, cér
nák és egyéb kiegé
szítők, illetve
lakástextíliák, mé
teráruk széles
válaszékban!

Címünk: Rákóczi u. 13. 
Telefon: 364-983 
Nyitva tartás:
H-P: 9-17 óráig 
Sz: 9-12 óráig

A Czermann Vendéglőben kedve 
szerint elkészítjük reggelijét, ebédjét, 

vacsoráját.

Választhat ételkülönlegességeket, 
házias és kímélő ételeket.

Menüt e lőfizethet 300, - Ft-ért, 
naponta 350,- Ft-ért.

Megrendezzük családi és baráti összejöveteleit. 
Vállaljuk esküvők lebonyolítását. 

Megrendelésre kiszállítjuk a pizzát, a gyrost.
Rendelés a 360-802-es telefonszámon!

Újra megnyitottuk szabadidő parkunkat, ahol 
kellemes környezetben hűs italokat, gyrost, pizzát 

és lángost is fogyaszthat! 
Kívánságára a kiépített szabadtéri tűzhelyeinken 
elkészítheti ételeit, melyhez segítséget adunk.

Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!

Keresünk szakképzett felszolgáló és 
vendéglátó munkatársakat.

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 06.18-06.24.
Hétfő

Csontleves 1. ) Rántott cukkini, desszert
2. ) Csirkemáj rizottó párád, mártás, sajt,

desszert
3. ) Paprikás szelet, tészta, desszert

Zöldborsó leves

Kedd
Csontleves 1. ) Citromos tonhalfilé, desszert

2. ) Francia csirkemell, burgonyafánk, desszert
3. ) Mussaka, desszertZellerkrém leves

Szerda
Csontleves 1. ) Spagetti, tejszínes gombamártás, desszert

2. j Leesés szelet, tarhonya, desszert
3. ) Sonkás kocka, desszertPalócleves

Csütörtök
Csontleves 1.) Juhtúróval rakott karfiol, desszert

Hamis vadasleves
2. ) Brassói aprópecsenye-, s. burgonya,desszert
3. ) Svájci pulykamell, sonkás rizs, desszert

Péntek
Csontleves 1. ) Zöldséges papagos, desszert

2. ) Finomfőzelék, párolt csirkemell, desszert
3. ) Marhaszelet, vörösb. mártás, burgonya,

desszert
Sajtleves

Szombat
Csontleves | Szemeszter s.szelet, rizi-bizi, desszert

Vasárnap
Csontleves Sült csirkecomb, burgonyasaláta, desszert

LAKOSSÁG'
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leedm  m in d e n  h é t sze rd á já ig

=>Petőfi Sándor utcában 
3 szobás, földszinti, Oziris 
fűtéses lakás, osztály
zónái garázs eladó! 
® 06/20/978-8381 7-20
óráig
^Zsűrizett olajképek igé
nyesnek eladók!
S  360-085 esti órákban 
=>4,5 kW-os hőtárolós 
kályhát vásárolnék! Aján
latokat a 361-790 vagy a 
20/443-2293-as telefo
nokra várok.
^Oroszlányon 4 emele
tes tömbben 3. emeleti 
összkomfortos 2 külön 
nyíló szobás, nagyerké- 
lyes lakás eladó. 
®  06/70/31 -32-102, 
06/30/300-52-39 
=>Eladó Oroszlányon 3 
külön nyíló szobás, egye
di fűtéses földszinti lakás. 
® 06/20/3776-898 
=>Kérem, jelentkezzenek 
azok, akik az Oroszlányi 
Bányák Kft.-tői 1992. no
vember 3-a és 1994. már
cius 31. között nyugdíjba 
mentek! Levélcím:
Szampert Ferenc 2840 
Oroszlány, Bánki D. u. 39. 
tsz. 1. Telefon : 365-941

CITIBANK

A CITIBANK helyi 

képviselője 

Oroszlányban a 

Rákóczi út 47, 

szám alatt! 

Telefonos 

időegyeztetés: 

364-566, 

30/9720-612
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2001. 25. hét VI.23.-VI.29.

Szó 23. Zoltán
V 24. Iván
H 25. Vilmos
K 26. János, Pál
Sze 27. László
Cs 28. Irén, Levente
P 29. Péter, Pál

O R O S Z l Á N y i http://www.Groszlanyi-krcnikas.hu

Kr̂óniKAs Könyvek, szakdolgozatok
bekötését is vállafja- a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

Alkotmány ti. 10

111, évfolyam, 25. szám 2001. június 23. «366-524

 ̂ Százmilliók a külföldi 
tulajdonú cégeknek

A Széchenyi Terv 2001. évi pályázatain a 
kormány Oroszlányból kettő, külföldi tulajdonú 
céget támogatott. Az interneten is olvasható 
tájékoztató szerint a kanadai cég eddig 200 
millió, az üvegtető gyártó cég 86 millió forintot 

^  kapott

Elmúlt év decemberében hírt adtunk 
arról, hogy, az amerikai-német érdekeltségű 
Borg Warner Turbo Systems 20.000 m2 terü
letet vásárolt az oroszlányi Ipari Parkban 
A gépkocsik motorjaihoz szükséges 
turbófeltöltők gyártásával foglalkozó cég nagy 
ütemben folytatja az építkezést

Az oroszlányi képviselő-testület 
jövő hét kedden ülésezik.

Tervezett napirendek 
-A 2001. évi költségvetés módosítása 
-Oroszlány testvérvárosi kapcsolatainak 
tapasztalatai
-Középiskolák pedagógiai programjának módo
sítása
-Tájékoztató az Önkormányzati Önkéntes Tűzol
tóság létrehozásával kapcsolatos feladatokról 
-Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások 

^ lakáskezelői feladatainak ellátása

A főszerkesztő elégedett az 
eredményekkel

Kormos Ferenc az OTV-ről a közvélemény-kutatás tükrében

A Liget Közéleti Kávéház múlt heti vendége az Oroszlányi Televízió főszerkesz
tője volt. Kormos Ferenc a közelmúltban végzett közvélemény-kutatás eredmé
nyét elemezte, melyben az önkormányzatot érintő témák mellett helyet kapott 

számos, az OTV működésével, nézettségével összefüggő kérdés is.

Kormos Ferenc kiemelte: 
jó eredménynek tartja, 
hogy az OTV hétfői mű
sorát a megkérdezettek 
29%-a minden héten 
megnézi. Ugyanakkor ér
dekes, hogy a felmérés 
szerint a nézők még több 
helyi hírt és oroszlányi 
portrét néznének szíve
sen s megnövekedett az 
igény a rendőrségi tudó
sítások iránt is. A két év
vel korábbi felméréshez 
képest nőtt azok aránya 
is, akik több telefonos já
tékot igényelnének.

A főszerkesztő jónak 
tartja, hogy a válaszadók 
12%-a megnézi a testüle

ti ülésekről szóló élő 
közvetítést.

- Ehhez mi csak a 
technikát adjuk, itt csak a 
„kamera- és mikrofonáll
ványok vagyunk”, ez a 
szám a testületre nézve 
hízelgő -  tette hozzá.

Büszke arra, hogy a 
közvélemény-kutatás 
szerint a televízió műso
rai inkább elfogulatlanok 
(60%), minthogy vala
mely pártnak kedvezze
nek (15%). A kérdésre 
nem tudta a választ a 
megkérdezettek 25%-a.

A pártsemlegesség 
mellett. lényeges az is, 
hogy megtalálják az

arányt, a mércét például 
a különböző óvodai, isko
lai rendezvényekről szóló 
tudósításokban - magya
rázta a főszerkesztő. 
Ugyanis Oroszlányban 
nem lehet ún. falutévé 
jellegű adásokat készíte
ni, nem lehet hosszab
ban rögzíteni egy-egy 
szereplőt, mert az a többi 
néző számára unalmas
sá válik. S nagy ellenség 
a távirányító...
(A megkérdezettek a té
vézés módjára is választ 
adtak. E szerint az OTV 
hétfői műsorát 51%-uk 
végignézi, 49%-uk köz
ben átkapcsol.)

Tiszta, virágos Oroszlányért!”
Válasszon megfontoltan!

Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
í okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u, 89., a buszpályaudvarnál 
elefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)___________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓMBA 1ON IS NYITVA!
Telefon 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán: stb T
TATA, Ady E. ti. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben

jjouln

Díjátadás a városszépítőknek
Oroszlány Barátainak 
Köre kezdeményezésé
re, a civil szervezetek be
kapcsolódásával környe
zetszépítő akció indult 
városunkban „Tiszta, vi
rágos Oroszlányért” cím
mel.

A lakókörnyékük ren
dezése iránt fogékony 
helyiek nevezési lapon 
jelentkezhettek a ver
senyre.

A zsűri -  elnöke Sza
bó Istvánné, a Szlovák 
Kisebbségi Önkormány
zat elnöke -  ennek alap
ján járta végig az utcákat, 
s értékelt.

Az eredményhirde
tésre június 20-án, szer
dán délután került sor a 
Művelődési Központban.

A díjazáshoz össze
sen 100.000 Ft támoga

tást nyújtott az oroszlá
nyi önkormányzat. Ezt a 
pénzt a szervezők három 
részre osztották, így biz
tosítani tudják a nyá
ri-őszi, valamint az immár 
hagyományossá vált, ka
rácsonyi városdíszítő ak
ció legjobbjainak ajándé
kozását.

A szépítő versenyre négy 
kategóriában lehetett ne
vezni.
A legeredményesebb vá- 
rosszépítők:

Egyéni:
Marton Béla

(Kecskééi u.) 
Papp Mihályné

(Csokonai u.) 
Tóth Ferenc

(Mészáros L. u.)

Társasházak, lakóközös
ségek, vállalkozások:
1. Bánki D. u. 37-47.
2. Tópart u. 1 - 6.
3. Rákóczi F. u. 29 - 33.
4. Népek b. u. 33.

Intézmények:
Borbálái óvoda 
Bányász Klub

Civil szervezetek:
(akik tagjaikat ösztönöz
ték a részvételre)

Természetbarátok Köre 
Nyugdíjas Értelmiségi 
Klub
Oroszlány Barátainak 
Köre
Falu Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület 
Városi Vöröskereszt stb.



Az elmúlt időszak történései
Szemelvények a testületi ülésre beterjesztett polgármesteri beszámolóból

A lakáscélú hitelhátralékok terheinek 
mérséklésével kapcsolatos támoga
tás iránti kérelem benyújtási határ
ideje - az 1989. január 1-je és 1993. 
december 31-e között felvett lakás
célú hitelek esetében - 2001. május 
31-én lejárt. Két oroszlányi család 
nyújtotta be támogatási kérelmét, 
melyet továbbítottunk a számlát ve
zető tatabányai OTP Fiók részére. A 
kérelmek elbírálása folyamatban 
van.

- A Bursa Flungarica Felsőokta
tási Önkormányzati Ösztöndíj pályá
zathoz csatlakozott települések 
aránya Komárom-Esztergom Me
gyében 31,08 %. A megye által tá
mogatott pályázók száma 30 fő 
(oroszlányi lakosú pályázót a megye 
nem támogatott.) A megyei támoga
tás átlagos havi összege: 1.633,- Ft. 
országos megyei Oroszlány 

összes pályázó 
17960 555 64

támogatott pályázó 
12391 379 42

a települési támogatás átlagos 
összege Ft/hó 

3092 3503 4190
a teljes önkormányzati támoga

tás összege Ft/hó
(Település+megye)
3668 3633

-A KÉM Közigazgatási Flivatal 
Törvényességi Ellenőrzési Főosztá
lya 2001. május 16-án a polgármes
teri hivatalban 1998. január 1-jétől 
2000. december 31-éig terjedő idő
szakra vonatkozóan - az 1004/2001. 
(I. 17.) számú Kormányhatározat 
alapján - közszolgálati ellenőrzést 
végzett. Az ellenőrzés a közszolgála
ti jogviszony megszűnésére, illetve

megszüntetésére irányult. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő 
-testületet, hogy a vizsgálat során az 
ellenőrzést végzők a személyügyi 
szakterületen említést érdemlő hiá
nyosságot nem tapasztaltak, a vizs
gálati jelentésben foglaltakkal, 
annak valamennyi megállapításaival 
egyetértésünket fejeztük ki.

-A képviselő-testület 9/2000. (II. 
22.) KT sz. határozatának 5. pontjá
ban a következő döntést hozta:

„Megbízza a művelődési, oktatá
si és sport bizottságot, hogy készít
sen elő döntéstervezetet az un. 
“sportdicsőség-tábla" létesítésére, il
letve dolgozzon ki feltételrendszert a 
sportban kiemelkedő teljesítményt 
nyújtók nyilvános erkölcsi és anyagi 
elismerésére."

A megbeszélésen elhangzott 
helyszínek: Polgármesteri Flivatal, 
Uszoda, Városi Sporttelep. A külső 
javaslatok és a szakmai vélemények 
alapján kialakult az a névsor, (közel 
20 fő) akik közül a végleges döntés 
alapján jóváhagyásra kerülhet a táb
lára kerülők köre, illetve bővülhet 
azokkal a sportolókkal, akiknek az 
eredményei megfelelően dokumen
tálhatók.

-Május 31-én ülésezett az 
Oroszlány Székhelyű Helyi Védelmi 
Bizottság. Az ülésen tájékoztató 
hangzott el a HVB és a polgármeste
rek védelmi igazgatás rendszerben 
betöltött szerepéről, a HVB illetékes
ségi területének víz-kárelháritási

helyzetéről, a katasztrófavédelmi fel
adatokról a polgári veszélyhelyzetek 
kezelésében, valamint az állategész
ségügyi járványveszéllyel kapcsola
tos megelőző védelmi igazgatási 
feladatokról. Módosításra került a bi
zottság szervezeti és működési sza
bályzata, melyet a polgármesteri 
hivatal személyi állományában, vala
mint az együttműködő szervezetek 
munkavállalói körében bekövetke
zett változások tettek indokolttá.

-Június 1-jén Tatán került sor az 
Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és 
Fejlesztési Szövetség ünnepélyes 
küldöttgyűlésére. A küldöttgyűlésen 
Hetényi Tamás, az Által-ér Szövet
ség elnöke emléklapot nyújtott át ön
kormányzatunknak, a Tatai 
medence fejlesztéséhez nyújtott tá
mogatásáért.

-2001. június 8-án, a Belügymi
nisztérium Központi Adatfeldolgozó 
Nyilvántartó és Választási Hivatalá
nak vezetője, és munkatársa az ön- 
kormányzattal kötendő együttműkö
dési megállapodás - az okmányiroda 
felszerelésének fejlesztése, haté
kony működtetése érdekében köten
dő - egyeztetése céljából ellenőrző 
látogatást tett hivatalunkban. Dr. 
Judi Erzsébet jegyző tájékoztatta a 
Központi Hivatal vezetőjét és mun
katársát az „iroda-létrehozás" folya
matáról. A tájékoztatás során 
hangsúlyoztuk az önkormányzat 
anyagi áldozatvállalását és kértük, 
hogy az iroda feladatellátásának

technikai háttérbiztosításában 
nyújtsanak hatékony segítséget. Az 
okmányiroda megtekintését követő
en szóbeli ígéretet kaptunk irodai és 
okmánynyomtatóval történő fejlesz
tésre, arra, hogy rövid határidőn be
lül ezeket az eszközöket megküldik 
irodánknak.
Kimutatás
2001. május havi anyakönyvi ügyin
tézésről

05. hó 01-05 hó 
Házasságkötés 12 30
Névadóünnepség 3 9
Honosítási eskütétel 1 6
Haláleset 5 36
Vállalkozói ig. 32 70
Vezetői engedély 110 130
-A május 2-án hatályba lépett új va- 
gyonrendeletünk alapján megvizs
gálva az esetleg értékesíthető 
ingatlanaink körét, a Képviselő-tes
tületi döntési hatáskörbe tartozó - ön- 
kormányzati tulajdonú ingatlan 
vagyontárgyak értékesítését javasol
juk:
-Gönczi út 11., 198 m2-es földszinti 
üzlethelyiség. Határozott idejű bérleti 
szeiződése lejár, lehetőség nyílt az 
értékesítésére, nem szerepel egyéb 
hasznosítási elképzeléseinkben (kb. 
14-18 millió Ft)
-un. Barbara szálló és a két 6-6 laká
sos lépcsőház, más irányú hasznosí
tására tett intézkedések nem hozták 
meg a várt hozamot (kb. 80-100 mil
lió Ft)
-547/9 hrsz, benzinkút környéki terü
let, 4380 m2, folyamatban lévő tár
gyalások a benzinkút tulajdonosával 
(kb. 16-20 millió Ft).

/

Nyomdai Szolgáltató Kft.

Levélcím: 2640 Oroszlány ^etofi S. u. 20. 
Telephely: Oroszlány. Alkotmány u. 10. 
Telefon/fax: (34) 560-075 f34) 366-524 
M obil: (20) 9788-381 (20) 4144-121
E - m a i l :  p r e s s k f i @ a x e l e r o . h u  
W eb: h ‘íp7/wftb axeleio hu/presskft

N Y Á R E S T I  
K A M A R A  

H A N G V E R S E N Y
2001. július 7-én (szombat) 

19“  órakor 
az oroszlányi 

evangélikus templomban

Közreműködik:
Auervonósnégyes

Műsoron
Mozart: C:dúr vonósnégyes kw 465 

Beethoven: Á-moll vonósnégyes op. 132

A z  együttes tagjai:
Sípos Gábor I. hegedű 
Berentés Zsuzsa II, hegedű 
Tfírst Péter brácsa
Takács Ákos cselló

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A belépés díjtalan!

Megyei családi nap Majkon 
a Benkó Dixilanddel

Az MKK megyei Családi Napot 
rendez Majkon, a műemlék- 
együttes területén lévő kastély
parkban. Augusztus 25-én reggel 
10-töl este 7 óráig várják a megye 
apraja-nagyját a felhőtlen kikap
csolódásra.
A program:
10.00 a tatabányai Trilla bábcso
port gyermekműsora
11.30 a világhírű Benkó Dixiland 
Bánd koncertje
12.40 ebédidő
13.40 a szombathelyi West and 
Blues Bánd koncertje
14.40 játékos családi vetélkédő
16.30 az oroszlányi Big Bánd 
együttes koncertje
17.30 a Lustige Trompeten sramli 
zenekar koncertje
18.30 tombolahúzás
A rendezvényen Ünnepük Benkó 
Sándornak, a Benkó Dixiland Bánd 
vezetőjének 61. születésnapját. 
Jegyek elővételben vásárolhatók jú
nius 20-ától augusztus 15-éig az 
MKK-ban,vagy megrendelhetők tele
fonon a 360-652-es telefonszámon.

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” Eszterházi Miklós nádor
2 .  ______________________________________________________________________________________



Általános iskoláink a 
számok tükrében

Benedek Elek Általános Iskola 
Az iskola tanulói az alábbi orszá
gos versenyeken értek el helyezé
seket:
Szavalóversehy: Kóka István I. he
lyezés
Tájfutás: III. helyezés 
Természetjárás: I. helyezés 
Tájékozódási túraverseny: I. helye
zés
Atlétika: Poós Rudolf I., II., lil. helye
zés
Bengö Gábor I., V., Vili. Helyezés, 
Horváth Mária III., VI. Helyezés, 
Kóka István II., III. helyezés, Széli 
Éva Vili helyezés
Megyei versenyen elért helyezé
sek:
Komplex vetélkedő (csapat): I. he
lyezés
Úszás (csapat): I. helyezés 
Foci (csapat): III. helyezés 
Atlétika: Poós Rudolf I., II. (2 szám
ban), IV. Helyezés, Bengő Gábor I: 
helyezés (3 számban)
Horváth Mária I. helyezés 
Cserháti Renáta II.-III. helyezés 
Babai Beatrix II. helyezés 
Széli Éva III. helyezés 
Bihari Katalin I. helyezés 
Kóka István II., III. helyezés 
Bors Brigitta II., III. helyezés

Bálint Sándor II. helyezés

Ságvári Endre Általános Iskola Lét
szám: 797 tanuló (32 osztály) 
Napközi: 297 tanuló (13 csoport) 
Tanulmányi átlag: 84 kitűnő tanuló 
(10,5%)
68 jeles (8,5%)
Továbbtanulás: 73 ballagó tanuló
ból:
gimnáziumban folytatja tanulmányait 
37 fő,
szakközépiskolában 20 fő, 
szakmunkásképzőben 16 fő 
12 diák felvételt nyert a 6 osztályos 
gimnáziumba
Kiemelkedő eredményt elért tanulók: 
Abos Lóránd (4 b ), Kiss Fanni (4. 
b.), Beck Róbert (6. b.), Juhász Éva 
(8. b ), Slezák Balázs (8. b.), Juhász 
Adám (8. b.), Koszó Norbert (8. b.)

Arany János Általános Iskola 
Kitűnő eredményt elért tanulók:
1. osztályosok: Kulcsár Szilvia, Hor
váth Fruzsina, Boros Luca, Papp Vi
vien, Horváth Ádám, Horváth 
Marcell, Koma Dávid, Bogdán Patrí
cia, Bors László, Dunai Kamilla, 
Rottenberger Nikolett, Domokos 
Szabina
2. osztályosok: Török László, Újvári 
Sándor Bence, Kuzsmiczky Luca, 
Kuzsmiczky Réka, Balogh Marcell, 
Kolompár Mária

3. osztályosok: Kovalcsik Veronika, 
Fóliák Evelin
4 . osztályosok: Koma Norbert,
Jalsovszki Ivett, Varga Ráchel Jo
hanna, Vékey Katalin, Bánfalvi Attila, 
Fedor Péter, Orbán Anita, Velenczei 
Judit
5. osztályosok: Kulcsár Dávid,
Sárosi Gizella
6. osztályosok: Udvardi Ramóna, 
Molnár Melinda
7. osztályosok:
Kicsák Ágnes, Tóth Krisztina
8. osztályosok: Kostyál Bernadett
A 25 osztályból a legjobb tanulmányi 
átlagot alsó tagozatban a 2. a, osz
tály érte el (4,4)
Felső tagozatban az 5. a. osztály 
végzett legeredményesebben 
(4,05).
Az iskolai átlag 3,5.

József Attila Általános Iskola 
Tanulólétszám: 566 
Tanulócsoportok száma: 24 
Napközis csoportok száma: 8 
Kitűnő tanulók száma: 52 
Jeles rendű: 52
8. osztályos tanulók száma: 76 
Gimnáziumba felvettek: 14 
Szakközép és szakmunkások: 62 
(nem lehet szétválasztani a szakkö
zép és szakiskolai jelentkezéseket) 
Kiemelkedő versenyeredmények: 
Varga Tamás megyei matematika 
verseny:

Tóbiás Krisztián 1. hely 
Bari Tamás 5. hely 
Víz világnapja országos verseny me
gyei fordulója:
Csíki Lóránt Attila 3. hely 
Megyei helyesírási verseny:
Hepp Tünde 6 hely 
Zlatzki Tamás 5. hely 
Országos történelem verseny me
gyei forduló:
Bodnár Bence 3. hely 
Országos földrajz verseny:
Bodnár Bence 26. hely 
Curie országos emlékverseny elő
döntő: 2 Hely: 1.csapat Lovas Már
ta, Hepp Tünde, Tóth Regina
2.csapat Búr Renáta, Németh Ale
xandra, Szabó László 
Városi környezet és egészségvédel
mi verseny 2. Hely: Csiki Lóránt Atti
la, Kántor Martina, Kerék Ditta, 
Bertalan Anita 
Német nyelvi versenyek:
Lengyel József Gimnázium áltat ren
dezett verseny 2. Hely, Általános Is
kola, Környe 2. Hely,
Alapfokú német nyelvvizsga: 3 fő 
Rajzversenyek
Magyar ereklyék, jelképek 2. és 3. 
hely
Mások hete rajzverseny 1. 2. 3. hely 
Tűz márciusa rajzverseny 1. és 3. 
Hely, 300. éves a városunk rajzver
seny 1. és 2. Hely, Városi 
gyermekrajzverseny 3. hely

KÖZLEMÉNY FELHÍVÁS

Oroszlány Város Önkormányza
ta Képviselő- testületének 

Polgármesteri Hivatala ügyfélfo
gadási rendje az alábbiak 

szerint változik meg:
A Polgármesteri Hivatal 

Okmányirodájában a munkatársak 

vizsgakötelezettsége miatt:

2001. 06. 27. (szerda) helyett 
2001. 06. 28. (csütörtök) egész nap 

tartunk ügyfélfogadást!

A Polgármesteri Hivatal 
teljes munkaszervezete 

2001. 06. 29. (péntek) helyett 
2001. 06. 28. (csütörtök) 

egész nap tart ügyfélfogadást!
Pénteken a 

Polgármesteri Hivatal zárva tart! 
Megértő együttműködésüket 

köszönve!
Dr. Judi Erzsébet jegyző  

\ ____________________________/

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/1991. (IX. 1 ) OK rende
letében rendelkezett városi kitüntetések alapításáról.
A rendelet 4. § (9) bekezdése alapján augusztus 20-án 

1 darab „OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA" cím elismerést 
1 darab „OROSZLÁNYÉRT" vésetű aranygyűrű kitüntetést 
5 darab „OROSZLÁNYÉRT" elnevezésű kitüntető díszoklevelet 
adományozhat a testület.
Felhívjuk a városban működő pártok, szervezetek, egyesületek, közösségek tagjait, a vá

ros lakosságát, a települési képviselőket, hogy 
2001. július 13-án - péntek -12 óráig 

a kitüntetettek személyére vonatkozó, indokolással ellátott javaslataikat zárt borítékban 
„Kitüntetési javaslat" megjelöléssel nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztá

lyára Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.
Idézet a rendelet 4. §-ából
„ (1) A város gazdasági, társadalmi, közéleti, művészeti és sportéletének fellendítése, az oktatás, közigazgatás és 
az egészségügyi ellátás fejlesztése terén a lakosság érdekében huzamosabb időn át végzett tevékenységek elis
merésére a képviselő-testület “OROSZLÁNYÉRT" vésetű aranygyűrű kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT' elneve
zésű kitüntető díszoklevelet alapit.
(3) „ OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA “ cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak 
aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig orszá
gosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó  hírnevé
nek öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(5) A kitüntetések az Oroszlányban élő - kivételesen néma városban lakó, vagy a városból elszármazott - magyar 
állampolgár személyek részére adományozhatok.
(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó, külföldi személy is megkaphatja a kitünte
téseket, de ebben az esetben pénzdíj nem adományozható, és az átadott kitüntetés nem terheli a (9) bekezdés
ben megállapított keretszámokat.,,

Oroszlány, 2001. május 29. Takács Károly
a közigazgatási bizottság elnökeJ
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

3361-111

A g e i ö i
HDF lam in á lt p arketta  

(I. őszit,.) akciós áron! 
1990,-Ft/m2

Kibővült ám ^íiszletteí 
PADLÓSZÖNYEG VASÁR!

M e g le p e té s :
10.000,- Ft fefett ajándék SámUrlő!

o r o s z l á n y , Rá k ó c z i  f . u . 7 b , B 3 6 3 - 2 4 8

-Iskola füzetek 
-Tanszerek  

-Irodai papíráruk  
'Fotóalbum ok

-F ényk ép ezőgép ek
Színes filmkidolgozás 

1 nap alatt + ajándékfilm.

Ajánlattételi felhívás 
Oroszlány város Önkormányzata

niUbCIIT CQT KITEK,,
Ám a - mmámoi
NÉLKQLÖZIíCTCTLENI

ajánlatot kér az V. sz. Bölcsőde 
tetőszigetelési munkáira.

Az ajánlati dokumentáció bruttó 5.000,- Ft-ért 
megvásárolható az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 

földszinti ügyfélszolgálati irodáján 2001. június 
14-étől a hivatal nyitva tartási idejében.

Az ajánlattételi határidő:
2001. június 27-én, szerdán 14.30 óra.

Az ajánlatok felbontása:
2001. június 27-én, szerdán 15.00 óra.

Az eredményhirdetés határideje:
2001. június 29-éig írásban.____________

MUSZLIN MÉTERÁRU 
ÉVA DIVAT & RÖVIDÁRU

Ajánlatunkból: 
zipzárak, tűk, cér
nák és egyéb kiegé
szítők, illetve
lakástextíliák, mé
teráruk széles
válaszékban!

Címünk: Rákóczi u. 13. 
Telefon: 364-983 
Nyitva tartás:
H-P: 9-17 óráig 
Sz: 9-12 óráig

A Czermami Vendéglőben kedve 
szerint elkészítjük reggelijét, 

ebédjét, vacsoráját.

Választhat ételkülönlegességeket, 
házias és kímélő ételeket.

Menüt e lőfizethet 300,- Ft-ért, 
naponta 350,- Ft-ért.

Megrendezzük családi és baráti összejöveteleit. 
Vállaljuk esküvők lebonyolítását. 

Megrendelésre kiszállítjuk a pizzát, a gyrost.
Rendelés a 360-802-es telefonszámon!

Újra megnyitottuk szabadidő parkunkat, ahol 
kellemes környezetben hűs italokat, gyrost, pizzát 

és lángost is fogyaszthat!
Kívánságára a kiépített szabadtéri tűzhelyeinken 
elkészítheti ételeit, melyhez segítséget adunk.

Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!

Keresünk szakképzett felszolgáló és vendéglátó 
munkatársakat (70-216-88-67).

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 06.25-07.01.

Hétfő

Csontleves 1. ) Töltött paprika, sósburgonya, desszert
2. ) SzezámDs csirkemell, zöldségköret, desszert
3. ) Rántott Camamber, áfonya öntet, rizs,

desszert
Spárgakrémleves

Kedd

Csontleves 1. ) Zöldbabfőzelék, sertés pörkölt, desszert
2. ) Rozmaringos pulykasült, póréhagymás

krumplipüré, desszert
3. ) Spárgarizottó, desszert

Gyömbéres zöld
ségleves

Szerda
Csontleves 1. ) Hentes sertésszelet, petr. burgonya, desszert

2. ) Édes-savanyú csirkeosíkok, rizs, desszert
3. ) Stíriai metélt, desszert

I Alföldi májgalus- 
. kaleves

Csütörtök

Csontleves 1.) Milánói sertésszelet, desszert

Karalábéleves
2. ) Párolt hús, gyüm.mártás, sósburg., desszert
3. ) Zöldséges rétes, desszert

Péntek
Csontleves 1. ) Vadas, zsemlegombóccal, desszert

2. ) Pulykanyárs salátával, desszert
3. ) Juhtúrós galuska, desszert

Magyaros burgo
nyaleves

Szombat (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Zödborsóstokány, rizs

V a s á r n a p  (C s a k  e lő f iz e tő k n e k !)

Csontteves | Rántott szelet, vegyes köret, savanyúság

LAKOSSÁG'

A P R Ó  HIRDETÉS 
A fc ^ ö á s a g t h ird e té s  in g ye n e se n  

je le n ik  m e g !

A ta rde tese ke í a M Ö NTÁ3& 

PÍ2ESS K it  n yom dá já ba n  jöhe t 

|f*adm rronden hét sz^ rd a já tg

• Eladó 6 db üveges ablak
szárny: 4 db jobbos, 2 db ba
los. Hétvégi házba beépít
hető. Tel.: 366-139
• Üdítő helyett igyon üdítőt, 
keressen pénzt! Telefon: 
34/360-991, vagy 06-30/
2- 656-727, vagy 06-30/
3- 554-528
• Sürgősen eladó plüss, 
zöld színű heverő és két hó
napot használt rokkantkocsi, 
ami összecsukhatós és kézi- 
fékes. Érdeklődni lehet 
18-20 h-ig Tel.: 366-257
■ Eladó SKODA 120L vonó
horoggal '85-ös évjárat 
2002. 02-hóig érvényes mű
szakival. Érdeklődni lehet az 
esti órákban 34/ 363-983 
vagy 06-20/ 3-134-618
• Oroszlányon központi he
lyen családi ház eladó. Iro
dának, üzlethelységnek is 
alkalmas. Érdeklődni lehet 
egész nap. Tel.: 34/363-781
• Eladó a Népekbarátsága 
u. 45-ben kétszobás, telefo
nos, igényesen felújított la
kás. Ára: 4,6M Ft Érdeklődni 
telefonon lehet: 34/ 362-370
• Garázst bérelnék az osz- 
télyzónál vagy a Táncsics 
Mihály út környékén. Tel.: 
34/ 363-735
• 1985-ös évjáratú Skoda 
120L 2001. decemberéig ér
vényes műszaki vizsgával 
megkímélt állapotban eladó. 
Irányár: 160.00,- Ft Tel.: 34/ 
362-246
• 100-125 cm3-es motorke
rékpárt vennék. Telefon: 
361-776
• Eladó '86-os Fiat Unó tur
bó ie. 1,3-as szgk. reális 
áron. Tel.: 06/30/9391-700, 
06/20/3810-193
• Kérem, jelentkezzenek 
azok, akik az Oroszlányi Bá
nyák Kft.-tői 1992. novem
ber 3-a és 1994. március 31. 
között nyugdíjba mentek! 
(Szénjárandóság átváltása 
C típusú vili. eng. kedvez
ményre miatt.) Levélcím: 
Szamper Ferenc 2840 
Oroszlány, Bánki D. u. 39. 
fsz. 1. Telefon: 365-641

CITIBANK*
A C IT IBAN K  

helyi képviselője 
Oroszlányban a 

Rákóczi út 47. szám

alatt!
Telefonos idöegyeztetes 
364-566, 30/9720-612

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petmska Tibomc ügyvezető. SÍ366-524 Felelős szerkesztő: Mólnál' Ferene 
Szerkesztő: Lovasi Andrea íff 06-30-9-020-189; A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány. Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermaiin vendéglőnél) | |  | | |  |: F
E-rnail: okr'í?;matavnct.hu Internet: http://wwvv.oroszlanyi-kronikas.hu. jf í.'l '

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.



2001. 26.hét VI.30.-VII.06.

Szó 30. Pál
V 01. Tihamér, Annamária
H 02. Ottó
K 03. Kornél, Soma
Sze 04. Ulrik
Cs 05. Emese, Sarolta
P 06. Csaba

o r o s z l á n  y i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

KróniKAs Könyvek szakdolgozatok 
bekötését is váfiaija a 
MONTÁZS FRISS Kft. 

Alkotmány u. 10.
III. évfolyam, 26. szám 2001. június 30. 3 3 * 6  524

Új kezelője van az önkor- Ötszáz vegyes tüzelésű lakásban
mányzati bérlakásoknak indulhat a távfűtés idén
Kérdések záporával árasztotta el Székely Antal külső 
bizottsági tag (volt polgármester) dr. Sunyovszki 
Károly polgármestert, többek között a Mátyás király 
úti Barbara szálló és az egykori Arany csille étterem 
fölötti lakások eladása ügyében, a képviselő-testület 
keddi ülésének első felvonásában. Székely szerint az 
épület alkalmasabb a zeneiskola céljaira, mint a volt 
Sajó-varrodáé. Értetlenségét fejezte ki, hogy amint 
fogalmazott: „miért kell ilyen kurtán-furcsán eladni 
80-100 millióért”. (Az előterjesztésben még két ingat
lan eladása szerepel.)

Dr. Sunyovszki szerint az épület beruházás nélkül 
nem hasznosítható, pénz nincs rá, őrzése sokba ke
rül. Szabályszerűen, licitálással fogják értékesíteni.

Az épületek értékesítésére a pályázati bevételek 
elmaradása kényszeríti az önkormányzatot, egészí
tette ki az elhangzottakat Lazók Zoltán a Pénzügyi bi
zottság elnöke. A polgármester úgy vélte, az 
ingatlan-értékesítést már a költségvetésben lehetsé
ges bevételi forrásként jelölték meg. Az előterjesztést 
végül is egy tartózkodással elfogadták.

Az ülésen módosították a 2001. évi költségvetést, 
a kiadások csökkentése végett jellemzően tervek le
mondásával, pénzek átcsoportosításával. Ennek fő 
oka, hogy a várt mértékben nem folytak be a város ál
tal pályázott összegek.

Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
UOÍiffiTt AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, SimorJ. u. 89., a buszpályaudvarnál 
elefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porc elán'
O R O Í Z I,A N \  itákőCziu.26. S Z Ó M B A  IO N  I S M I T *  A!
Tclcfou:-34/560-56f> (ékszer, nn isfák i. porcelán, stb.)
TATA, Ady É. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon :34/5 86-5 86 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABANYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Tclcfon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Négy évvel ezelőtt kezdődött az önkormányzat környezetvédelmi beruházása, amely 
a télen igen rossz levegőjű, zömében szénnel fűtött, régi városrész távhőellátását tűz
te ki célul. Néhány hete több lakóépületben lehet látni, hogy a lépcsőházakban kiépí
tik a csővezetékeket. Kontschán Jenő, a Távhő Kft. ügyvezető igazgatója a fejlesztés 
jelenlegi állásáról tájékoztatott.

- Hol lehet idén az 
önök radiátoraival fűteni?

- Az összesen 1200 
lakást érintő beruházást 
a Központi Környezetvé
delmi Alap két ütemre 
bontotta. Az első ütem a 
Dózsa, Bánki, Rákóczi, 
Gárdonyi, Mészáros, 
Fürst, Hunyadi, Petőfi, 
Táncsics út egyes részeit 
érinti Ezekből tavaly há
rom helyen már megin
dulhatott a távfűtés. Idén 
értelemszerűen a többi 
kerül sorra. A második 
ütemről még korai be
szélni, arra nincs finan
szírozási szerződés. 
(Egyébként a Rosenberg 
út, Petőfi út és udvar, 
Gönczi utca, ill. Hunyadi 
és a Mátyás király út egy 
része tartozik ide.)

Az első ütemre a Köz
ponti Környezetvédelmi 
Célelőirányzat finanszí
rozási szerződést kötött 
az önkormányzattal, mint

beruházóval. Ebből adó
dóan a lakások belső 
szerelési munkái a tény
leges árnál mintegy 28 
%-kal kevesebbe kerül
nek a tulajdonosnak. A 
távhőt a legkorszerűbben 
vezetjük be, egyedi mé
rést, szabályozást és a 
kizárás lehetőségét biz
tosítva, melegvízszolgál
tatás nélkül. Azt is 
mondhatnánk, hogy ez a 
távhő csillagpontos válto
zata.

- Idén február végén 
lezárult az önkormányzat 
kedvcsináló akciója, ami 
elengedett 50 ezer forin
tot a közműfejlesztési 
hozzájárulásból az addig 
szerződést kötőknek. Mi 
van, ha valaki most sze
retne csatlakozni ?

- A közműfejlesztési 
kedvezmény már való
ban nem vehető igénybe, 
de kedvező kamattal to
vábbra is lehet részletek

ben fizetni. A belső sze
relési munkákra kapott 
28%-os visszanem- térí
tendő támogatás és a 
kedvező hitel - amelyhez 
20%-os önerőt kell csak 
felmutatni -, pedig év vé
géig áll rendelkezésre. 
Ezért érdemes még ez 
évben szerződést kötni 
az önkormányzattal. Ha 
valaki éppen júliusban 
dönt így, annak ősszel 
már távfűtés melegítheti 
az otthonát.

Csatlakozásra per
sze utána is lesz lehető
ség, de a feltételeket ma 
még nem lehet tudni.

A tavalyi esztendőig 
440-ből másfélszáz lakás 
csatlakozott. Idén 240 la
kás köthet rá. A hivatal 
adatai alapján 2001ben 
még mintegy százan tér
nek át a korszerű fűtési 
módra.

F.J.

FOLYAMATOSAK A KILAKOLTATÁSOK
Közmunkaprogramban fogják takarítani a régi városrészt?

Tavaly októberben a képviselő-testület koncepciót fogadott el a régi városrész reha
bilitálásáról. Ebben - elsősorban a Petőfi udvarnak címezve -, radikális intézkedése
ket helyezett kilátásba az állapotok javítása érdekében. Orosz Árpádot, az 5. számú 
választókörzet, a leginkább érintett terület képviselőjét faggattuk, mi történt azóta.

- Ha mondhatom így, ta
valy kilakoltatásokkal „fe
nyegették" meg a 
rosszhiszemű, jogcím 
nélküli önkormányzati la
kások bérlőit, a „rendcsi
nálás" érdekében Hogy 
áll most a helyzet?

- A kilakoltatások fo
lyamatosan zajlanak, bí
rósági végzés alapján, a 
rosszhiszemű, jogcím 
nélküli lakókkal, és/illetve 
a nagy hátralékosokkal 
szemben. De, hogy rög
tön tisztázzak egy félre
értést: a kilakoltatások,

nem csupán a Petőfi-ud- 
varra koncentrálódnak, 
városszerte zajlanak, 
ahol ez a probléma je
lentkezik.
- Hány kilakoltatás volt az 
elmúlt időszakban?

- Erre, sajnos nem tu
dom a választ. Azt vi
szont elmondhatom, 
hogy nagyon sok olyan 
család eltűnt a városból, 
amelyik nem volt képes 
emberi körülmények kö
zött élni. Bár - amint azt 
többen is észrevették - 
egy kisebb részük össze

költözött a rokonokkal, 
barátokkal, címbejelen
tési kötelezettség elha
gyásával.
- Mit tehet az üzemeltető, 
ha látja, hogy egy lakás
ban, mondjuk, húszán 
zsúfolódtak össze?

- Nos, önkormányzati 
lakásban nem lehet al
bérlőt tartani, mert az a 
szerződés felrúgásának 
minősül, és a bérlő rossz
hiszeművé válik, ami 
újabb kilakoltatást vonhat 
maga után.

Folytatás a 3. oldalon



Folytatás az 1. oldalról

Új kezelője van az önkormányzati bérlakásoknak
Az iskolai térítési díj és a 

tandíj összegét szabályozó 
rendeletet a következőképpen 
módosították. A kérelemre 
megállapítható térítési díj 
illetve tandíj

- 25 %-át kell elengedni ab
ban az esetben, ha a tanuló 
családjában az egy főre jutó 
nettó jövedelem meghaladja a 
mindenkori minimálbér 75 
%-át, de nem haladja meg a 
mindenkori minimálbért,

- 50 %-át kell elengedni ab
ban az esetben, ha a tanuló 
családjában az egy főre jutó 
nettó jövedelem meghaladja a 
minimálbér 50 %-át, de nem 
haladja meg a mindenkori mini
málbér 75 %-át.

- 75 %-át kell elengedni, ha 
a tanuló családjában az egy 
főre jutó nettó jövedelem nem 
haladja meg a minimálbér 50 
%-át.

A testvérvárosi együttmű
ködésről a polgármester tájé
koztatta a képviselőket. Az 
előterjesztés kiemeli, hogy 
Kuhmo, Vágsellye és 
Plochingen polgármesterét és 
hivatalos delegációját váro
sunkba várják szeptemberben, 
a település 300 éves évforduló
ját ünneplő eseményekre. Az 
anyagból az is kiderül, hogy az 
önkormányzat az elmúlt három 
évben mintegy 4 millió forintot 
fordított a nemzetközi kapcso
latokra.

A folytatásban a testület jó
váhagyta az Eötvös Lóránd 
Műszaki Középiskola és a Len
gyel József Gimnázium és 
Szakközépiskola kerettanterv 
szerint átdolgozott pedagógiai 
programját. Nélküle nem mű
ködhetnek az új tanév kezdé
sekor.

Döntés született köztestü
leti formában működő Önkén
tes Önkormányzati Tűzoltóság 
létrehozásáról, ami folyamato
san igénybe vehető készenléti 
szolgálatával hathatósan ellát
hatja az azonnali tűzoltási* 
mentési feladatokat, elősegít
heti az élet-és vagyonbizton
ság védelmét. Egyben a 
polgári- és katasztrófavédelmi 
feladatokat is e szervezet kere
tei között vonják össze. Cél a 
városkörnyéki településekre is 
kiterjedő működési terület el
nyerése. Elhelyezésére a 
Sporttelep egyik épületét sze
melték ki. A létrehozás költsé

ge mintegy 37 millió forint. En
nek forrásai állami pályázatok, 
vállalkozói támogatások, saját 
erő. Működtetését nagyrészt 
állami hozzájárulás fogja fe
dezni, így évente kb. 1-3 millió 
forintot kell ráfordítania az ön- 
kormányzatnak. Az Alkotmány 
utcában elbontják a régi tűzol
tószertár rogyadozó épületét, 
anyagát a telephelyhez tartozó 
kocsiállás építéséhez használ
ják fel. A létrehozás indokai kö
zött szerepel, hogy a tűzesetek 
száma az elmúlt években 
emelkedett, továbbá, hogy a 
bányamentők várhatóan a 
Márkushegyi Bányaüzem kö
zelébe települnek. De az ipari 
park gyarapodása is megköve
tel egy helyi tűzoltóságot. A 
polgármester szerint az állami 
politika az ilyen irányú fejlesz
tésekben most szerencsés 
„csillagállást” mutat, nem sza- 
laszthatják el a lehetőséget.

Sokadszorra futott neki a 
testület az önkormányzati bér
lakások üzemeltetéséről szóló 
előterjesztésnek. Miután ko
rábban eredménytelenül zárult 
a kezelői feladatra kiírt pályá
zat, az elbírálásra alakult bi
zottság azt javasolta, hogy az 
OTTO Rt-vel 2001. június 
30-áig hosszabbítsák meg a 
szerződést, majd egy önkor
mányzati tulajdonú társaságra 
bízzák a bérlakások lakáskeze
lői feladatainak ellátását. A pol
gármester szerint a jelenlegi 
üzemeltetővel való szerződés
hosszabbítás nem alternatíva, 
így a választás a Távhő Kft-re 
esett. Székely Antal hozzászó- 
lalásában feltette a kérdést: 
nem tudja az okát, hogy miért 
kell elvenni a kezelői megbí
zást az OTTO-tól? Hangsú
lyozta, nem biztos abban, hogy 
ha mindent egy önkormányzati 
cég nyakába lőcsölnek, az ha
tékonyabb és olcsóbb lesz. 
Úgy vélte, nagyon sok nyitott 
kérdés maradt, pl. hogy 
mennyibe fog kerülni ez a tevé
kenység, s nem fognak-e a táv
hős pénzek a bérlakás 
finanszírozásra átvándorolni? 
Székely visszaállamosításnak 
nevezte a minden városi szol
gáltatást egybegyűjtő rész
vénytársaság kialakítására 
általa észlelt szándékot, az elő
terjesztést pedig előkészítet
lennek. Takács Károly, a 
testület működési szabályzatá

ra hivatkozva, megjegyezte, 
aki tanácskozási joggal van je
len, hosszú előadásokat nem 
tarthat, s kampánybeszéd ízű
nek nevezte Székely felszóla
lását.

A polgármester válaszában 
azzal indokolta OTTO Rt.-vei 
szembeni kizárólag e téren je
lentkező részbeni elégedetlen
séget, hogy a korábbi gyakorlat 
alapján, az önkormányzat nem 
jutott megfelelő információkhoz 
a hátralékokról. Márpedig erős 
a szándék a hátralékosokkal 
szembeni határozottabb fellé
pésre, és a felhalmozódott szo
ciális problémák megoldására.

Az önkormányzat meg 
akarja állítani a városközpont 
gettósodását!

Dr. Sunyovszki több garan
ciát is lát a lakáskezelői felada
tok hatékonyságának biztosítá
sára. Az előterjesztést egy el
lenszavazattal és egy tartózko
dással a testület elfogadta.

A kérdések, interpellációk 
napirendi pontban Modrián Vil
mos az Oktatási, művelődési 
és sport bizottság elnöke és 
Rajnai Gábor alpolgámiester 
csaptak össze, egy a városi te
levízióban bemutatott riport 
kapcsán, ami a központi peda
gógusnapi ünnepség elmara
dásának okát járta körül. Végül 
is azzal zárták rövidre a vitát, 
hogy egy ilyen ünnepség meg
tartásának semmiféle akadálya 
nincs, s Rajnai maga fog gon
doskodni a szervezéséről.

Hartmann József javaslatá
ra elhangzott, hogy a Pénzügyi 
bizottság meg fogja vizsgálni, 
van-e lehetőség a szünidőben 
a városi iskolák udvarainak fel
ügyelet melletti megnyitására a 
gyerekek részére.

Balogh György képviselő 
már sokadszor azon vélemé
nyének adott hangot, hogy a te
levízió hétfői műsorában a 
képviselők megjelenési lehető
sége nem megfelelő. Egy amo
lyan „helyi lex Répássy”-val 
kívánna ezen változtatni. A pol
gármester ezzel nem értett 
egyet, de elmondta, hogy a kö
zeljövőben lesz lehetőség a te
levízióval kötött szerződés 
felülvizsgálatára.

Zárt ülésen a Bakfark Bálint 
Művészeti Iskola igazgatójává 
Ócskái Simont, a középfokú 
kollégium vezetőjévé újra 
Lázár Ottót nevezték ki.

H om o ludens  
avagy az idegek  

harca
Játékos ember a magyar - mond
ják, s ezt akkor tudjuk igazán érté
kelni, amikor az idegekkel 
játszanak.

A magát szolgáltatónak neve
ző -  valójában monopolhelyzet
ben lévő áramszolgáltatónk 
játszik velünk, idegeinkkel.

Eddig is, de ezen a héten az
tán tisztességgel játszotta, a ki 
bírja tovább idegekkel játékot. 
Naponta 7 és 8 óra között a falusi 
részen másodpercekre eltűnt az 
áram. A gépek, az árammal mű
ködő berendezések lekapcsoltak, 
majd halk vagy hangos csatta- 
nással újra indultak.

Tény, senkit nem érdekel a 
„szolgáltató” részéről, hogy a gé
pek tönkre mehetnek, az éppen 
számítógépen dolgozó adatai el
veszhetnek. Ők játszanak.

Tehetik, hiszen az előző kor
mány idején furcsa körülmények 
között eladott cég ilyenkor csak 
magyarázkodik.

Öreg a rendszer.
Magyarázkodásnak jó, de ma

gyarázatnak nem.
Játszhatnánk mi is, de nem te

hetjük. Az akkori törvényalkotók 
nem a fogyasztót, hanem az úgy
nevezett szolgáltatót nevezték ki 
játékmesternek, s innentől kezd
ve ö szabja meg a szabályokat.

Ő ad, amit akar, s mi fizetünk, 
illetve ha nem, mint a 
monopoliban, mehetünk a .... (já
ték börtönbe).

Ez az igazi játék.
MF

Tájékoztatjuk a la
kosságot, hogy 

Oroszlány város Pol
gármesteri Hivatala 
határozatot hozott a 
Vértesi erőmű Rt. 

füstgáz kéntelenítő 
üzem építés és 

személy-teherfelvo
nó létesítés építési 

engedélyre 
vonatkozóan.

A határozat megte
kinthető a polgár- 

mesteri hivatal 
hirdetőtábláján.

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 . ______________________________________________________________________________________________________



HoS tart a csillagpontosítás?
Ham arosan új tévém űsorok a hálózaton

Folytatás az 1. oldalról

FOLYAMATOSAK A 
KILAKOLTATÁSOK

Amikor az önkormányzat 15 éves bérleti szerződést kötött az Oritel 
Kft-vel a kábelrendszer üzemeltetésére 1996-ban, kikötötte, hogy a 
hálózatot korszerűsíteni kell.

A  modernizálást fedő műszó: csillagpontosítás, alighanem már 
mindenki előtt ismert, hiszen az elmúlt öt évben az előfizetők 90 szá
zalékánál megtör tént a korábbi sorosan  felfűzött kábelek átépítése.

A  csillagpontositás differenciált szolgáltatásra, lakásonként elté
rő m űsorcsom ag igénybevételére ad lehetőséget, kinek-kinek kedve 
és pénztárcája szerint.

Megszűnik a bosszankodás, ha a kontár szomszéd belepiszkál a 
televíziós csatlakozóba, legfeljebb saját m agának okoz vele kelle
metlenséget. No, persze az erősítőkről való külön-külön leágazás a 
szolgáltatónak is érdeke, hisz ki tudja zárni az ügyeskedőket az elő 
nem fizetett műsorokból. A  jelenlegi „csillagállásról” Korm os Feren
cet az Oritel Kft. üzletágvezetőjét kérdeztük.

- Késésben van az Oritel? Azt plety
kálják, hogy már tavaly végezni kel
lett volna.

- Szó sincs erről! Szerződésünk 
alapján ez év végére kell befejez
nünk a kábelhálózat átépítését és a 
csillagpontosítást.
- Akkor a még hátralévő félévben 
nagy lesz a kapkodás!

- Nincs ok rohanásra, terv sze
rint haladunk. A 7800 bekötött előfi
zetőből 800 van már csak hátra. Az 
Ófalu egyes részei: a Kossuth L. u. 
és a Várdomb u. által határolt terü
leten, valamint a Bányász körút és 
Eszterházy utca környéke, továbbá 
a Fürst Sándor utca és környéke. 
Ezeken a területeken folyamatosan 
dolgoznak munkatársaink. Legfel
jebb hol itt, hol ott jelennek meg. 
Mindezt nem szórakozásból. A 
munka egész egyszerűen időjárás- 
függő. Ha jó az idő a faluban épí
tünk, ha rossz, akkor tömbhá
zakban. Év végére végezni fogunk.
- Már én Is alig várom a csillagpon
tosítás áldásait. Csak azt nem tu
dom, hogy ezzel kevesebb lesz-e 
az adáskimaradás.

- Az utóbbi időszakban előfor
dult napközbeni adásszünetek leg
nagyobb részéért az ÉDÁSZ 
felelős. Különösen a Táncsics úton 
voltak télen ilyen problémák. 
Amennyiben olyan területen törté
nik áramkimaradásuk, ahol a mi 
törzserősítőink vannak, egy egész 
hálózatrész kiesik a műsorszolgál
tatásból, még akkor is, ha a villany 
éppen eljut a lakásokba. Ilyenkor 
kizárólag az áramszolgáltatótól 
függ, mikor áll vissza a televíziós 
adás. Ha a mi erősítőnk romlik el, a 
lakossági bejelentések alapján 
gyorsan és jól behatárolható, hogy 
hol a baj, s félórán belül kijavítjuk.

Bár megjegyzem, hogy a 
csillagpontosítással az ilyen esetek 
jelentősen lecsökkennek.
- Egy kikerülhetetlen kérdés: lesz-e 
változás a műsorcsomagokban, s 
várható-e áremelés?

- Több újabb csatorna felvételé
ről is tárgyalunk. Például sokan ké
rik a Filmmúzeum nevű, régi 
magyar filmeket sugárzó csatorna 
bevezetését. A Sport-1, egyébként 
meglehetősen drága csatorna iránt 
is élénk az érdeklődés. Általában 
minden új program bevitele alapo
san meggondolandó, mert hatal
mas beruházást igényel, például a 
szűrés-kódolás megoldása miatt. 
Ráadásul ezek rétegműsorok, 
amelyekre viszonylag kevesek 
vágynak. A megoldás egy lakásba 
kihelyezhető digitális berendezés
sel, úgynevezett set top box 
dekóderrel kínálkozik. Jelenleg az 
Antenna Hungáriával tárgyalunk 
ennek oroszlányi bevezetéséről.
- Az áremelés?

- Amennyiben műsorbővítésre 
kerül sor, nincs kizárva egy-kétszáz 
forintos emelés. Elképzelhető, 
hogy a VIASAT3 tévéműsort és 
még egy másikat leteszünk az 
alapcsomagba és helyette a Film
múzeumot, vagy valami hasonlót 
helyezünk át a prémiumcsomagba. 
Ez attól függ, sikerül-e megfizethe
tő árat elérnünk az újabb progra
mokért.

A minimálcsomagot természe
tesen nem érinti a változás, hiszen 
szerződésünk van az önkormány
zattal, hogy csak az infláció mérté
kével emelhetünk, ami az év elején 
már megtörtént.

Forgács J.

- Ez meg is fog történni?
- Ha az üzemeltető precíz, akkor mindenképp meg kell 

tennie. Minden jóhiszemű bérlő, tisztességes állampolgár ér
deke ezt kívánja.

Hadd tegyem hozzá: nem csak kilakoltatással apad a 
rosszhiszemüek száma. A Petőfi udvarban több olyan esetről 
van tudomásom, vegyes tulajdonú tömbben, amikor az ingat
lanügynök úgy szerez tulajdont, hogy átvállalja a magántulaj
donú lakás tartozását, cserébe kiskertet ad, a család pedig 
oda költözik. Előfordul ez bérlet esetében is. Mindenképpen 
pozitívnak értékelem ezt a folyamatot, hisz csökkenti az adós
ságállományt és a lakók, bérlők is fizetőképesekre cserélőd
nek. Végre a középrétegek is lakásokhoz juthatnak. A 
módosított lakásrendelet már őket részesíti előnyben. Remél
hetőleg így nem termelődik ki újra a problémákat okozó réteg.
- Érezhető-e javulás a fizetési morálban?

- Azt gondolom igen, hiszen a kemény fellépés a lakbér, a 
közüzemi díj időbeni fizetésére, hátraléktörlesztésre sarkall. A 
költségvetésben az adósságállomány egyre jobb mérleget 
mutat.
- Tavaly arról is szó volt, hogy a Petőfi udvar egyes tömbjei
ben és az Iskola utcában eladják a bérlakásokat.

- Az eladásra alacsony volt az érdeklődés. Nem csoda, 
hisz a problémás bérlakásos épületben nem sokat ér egy sa
ját tulajdonú lakás. Ezért a lakáskoncepcióról szóló rendelet
ben az eladást leállítottuk. Ugyanakkor az Iskola utca 3. szám 
alatt már csak néhány bérlő lakik, ott, információm szerint 
szolgálati lakásokat fognak kialakítani.
- Varga János képviselő a roma fórumon azt nyilatkozta, több
ször járt a területen és úgy látja nincs különösebb gond. Ön 
mit tapasztal?

- A legnagyobb problémának a piszkot, szemetet tartom, 
amiért néhány család áfetelős, semmiképpen sem a többség. 
Rontja az állapotokat a terület közepén álló kocsma is. A har
madik nagy probléma az épületek balesetveszélyes állaga, a 
tatarozás hiánya, az életveszélyes villamos-szerelvények, a 
feltört pincék.
- Kimondhatjuk-e, hogy végre fordulat következett be az óvá
rosi rész és a Petőfi udvar kérdésében?

- Először is, ebben a ciklusban foglalkozik először komo
lyan a testület ezzel a kérdéskörrel. A tavaly felvázolt rehabili
tációs program, különböző okok miatt fél év csúszást 
szenvedett, de végre, ha lassan is, beindul. A városrész egé
sze szépül, az emberek egyre inkább a magukénak érzik. El
tűntek a romos épületek, meg fognak újulni játszóterek, 
bevezetik a távfűtést, és megkezdődik a közterületek kitakarí
tása is. Az elképzelések szerint, egy vállalkozót bízna meg az 
önkormányzat vagy netán a bérlakás-üzemeltetőt e terület 
tisztán tartásával.
- Mi van azzal az elképzeléssel, miszerint a lakbér- és közüze
mi díjhátralékosok, hátralékuk törlesztése fejében rendben 
tartják a városrészt?

- Ez a program, melyet a városi önkormányzat a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal egyeztetve kezdeményezett, 
2000 tavaszán indult. Jelenleg nem működik. Magam jobb 
megoldásnak tartom a közmunkaprogramot. A beindításához 
szükséges állami támogatás elnyeréséhez legalább 100 
résztvevőt kell felmutatni. Épp ezért korábban Tatabányával 
összefogva akartuk megvalósítani, ami sajnos kútba esett, 
amikor a két város viszonya megromlott. Bizottságunk most a 
munkaügyi központtal tárgyal arról, hogyan lehetne ezt közö
sen megvalósítani a környező településekkel. A közmunka
programot hatékonyabbnak tartom, mert így az emberek 
munkához jutnak, nem segélyből, hanem emberibb kereset
ből élhetnek, s ebből a jövedelemből talán jobban tudják a 
hátralékukat is törleszteni. Forgács J.
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A „Tiszta, virágos Oroszlányért” 2001. tavaszi szakaszának nyertesei.

Egyéni kategóriában: Marton Béla, Kecskédi u., Papp Mihályné, Csokonai u., Tóth Ferenc, Mészáros L. u., Járóka 
László, Fürst S. u., Bacsóné Hársfai E. Bánki D. u., Dr. Magyar Henrikné, Rákóczi F. u., Herczeg Istvánná, Rosenberg 
u., Kulcsár Józsefné, Rosenberg u., Rácz Józsefné, Slezák Józsefné, Bánki D. u., Bárkány Péterné, Bánki D. u., Ha
vasi Lászlóné, Tópart u.

Társasház, lakóközösség, vállalkozás: Bánki D. u., 37-43., „Ifjúság” Társasház Tópart u. 1-6., Rákóczi F. u. 29-33., 
Népek barátsága u. 33. Népek barátsága u. 6-8., K iss Csaba Vegyesboltja, Népek barátsága u. 39., Kostyál Pál Gaz
daboltjának utcafrontja Rákóczi F. u. 73., Old-Timer Aero Club, Kecskéd, Repülőtér, Dózsa György u. 15-19.

Intézmények, c iv il szervezetek: Borbála telepi Óvoda, Radnóti u. 1., Bányász Klub Alapítvány, Természetbarátok 
Egyesülete, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Oroszlányi Szervezete, Kertbarátok Köre, Nyugdíjasok Klubja.

Szervezők és támogatók: Polgármesteri Hivatal, Oritel Kft., Montázs Press Kft., Művelődési Központ és Könyvtár, 
Oroszlány Barátainak Köre Egyesület, Zsombolyai Mária festőművész, Faluhagyományörzö és Kulturális Egyesü
let, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Magyar Vöröskereszt Oroszlányi Szervezete, Érdekvédelem a Lakosságért 
Oroszlányi Csoportja, Oroszlányi Lakásszövetkezet, „Benedek Elek” Ált. Isk., Nyugdíjas Értelmiségi Klub, Preven
tív Humán Missió, Városi Civil Fórum, Forgács Béla, Katonka Antalné, K iss Csaba, Kostyál Pál, Schaffer György, 
Szikszai Istvánná, Turbucz Lajosné, Walcz Lászlóné, Indi Bt., MSZP Városi Szervezete, Old-Timer Repülő Klub, 
Kecskéd
Emléklapot kapott még közel negyven egyén és lakóközösség.
Köszönjük valamennyi résztvevőnek, szervezőnek és támogatóak, hogy részt vettek a városszépítő akció tavaszi 
fordulójában és várjuk a nevezéseket a nyári és őszi akcióra! Szervező Bizottság

Az Oroszlányi Horgász 
Egyesület közleményei

A majki alsó tóba június 28-án megkezdjük az afrikai harcsák 
telepítését. Összesen harminc mázsa halat kívánunk a tóba 
engedni. A horgászás szabályai ugyanazok, amelyek a 
bokodi Öreg-tóra is vonatkoznak. Kivételt képeznek a követ
kezők! Egy bottal szabad horgászni, amire egy horog van fel
kötve. A pergető horgászat tilos. A megfogott halat 
visszadobni nem szabad. A megfogott halat a fogás után 
azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba, a fogás időpontjá
nak feltüntetésével. A tavon napijeggyel és cserejeggyel hor
gászni tilos. Vendégjeggyel heti 4 db harcsa fogható. A 
megfogott hal beszámít az éves fogható nemeshal keretbe 
(35 db).

A majki középső tóba zömében háromnyaras pontyot és 
amurt telepítettünk áprilisban. Kísérleti jelleggel 2001 évre 
horgászvizzé minősítettük a tavat. A tóra azok a szabályok 
vonatkoznak, amelyek a bokodi Öreg-tóra is érvényesek. A 
tavon a horgászatotjúlius 1-jével lehet megkezdeni. Kérjük a 
tagságot, hogy horgászásra csak a gát és a kerítés közötti rö
vid partszakaszt, valamint az erdő előtti partszakaszt vegyék 
igénybe!

Mente Ferenc, titkár

C z e v m a n n  v e n d é g l ő

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 07.02-07.08.
Hétfő

Csontleves 1. ) Húsos lasagne, desszert
2. ) Rokfortos csirkemell, burgonya lángos, desszert
3. ) Juhtúróval töltött gombafej, desszertKarfiolleves

Kedd !
Csontleves 1. ) Zöldséges pulykacsíkok, rizs, desszert

2. ) Csáki rostélyos, tészta, desszert j
3. ) Töltött padlizsán, desszert

Hideg gyümölcsle
ves

Szerda
Csontleves 1. ) Paradicsomos káposzta, sült oldalas, desszert

2. ) Göngyölthús, rizi-bizi, desszert
3. ) Túrós tészta -Halleves

Csütörtök
Csontleves 1. ) Csirke kebab, mediterrán rizs, desszert

2. ) Rakott burgonya, desszert
3. ) Rántott patiszon, desszert

Bakonyi betyárle- 
vés

Péntek
Csontleves 1. ) Marhaszelet póréhagyma mártás, burgonya,

desszert
2. ) Csőben sült tonhalfiié, rizs, desszert
3. ) Tojásos galuska, desszert

Kapros paradi
csomleves

Szombat (Csak előfizetőknek!)
Csontleves | Magyaros sertésszelet, rizs

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Pulyka fűszeres bundában, petrezselymes burgo- i
nya |

LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS
A fatessagi hirdetés ingyenesen 

jelenik megl 
A hirdetéseket a MONTÁZS 

PBESS Kft nyomdájában lehel 
leadni minden nét szint inára

'Üdítő helyett igyon üdítőt! 
Milliomos lehet vele! 
5534/360-991,30/2-656-727, 
30/3-554-528
'Eladó az Ipari Park közelé
ben i. emeleti, 2 szobás, 
nagykonyhás, új beépített 
konyhabútoros, telefonos, 
vízórás, villanyfűtéses lakás. 
55363-398 18 óra után. 
'Skoda 120 L 2002-ig érvé
nyes műszakival, megkímélt 
állapotban eladó. 55360-983 
'Oroszlányon téglából ké
szült családi házat vennék. 
Előnyben: Eszterházy u. és 
környéke, falu. SÍ360-196 
'Kérem, jelentkezzenek 
azok, akik az Oroszlányi Bá
nyák Kft.-től 1992. november 
3.-a és 1994. március 31. kö
zött nyugdíjba mentek! 
(Szénjárandóság átváltása 
C. típusú vili. eng kedvez
mény miatt. Móriakra és 
egyéb környékbeli települé
sek lakosaira is vonatkozik.) 
Levélcím: Szamper Ferenc 
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 
39. tsz. 1. Telefon: 365-641

 ̂Oroszlány Város N 
Polgármesteri Hi
vatala a külföldi 
hallgatók és a 

művésztanárok 
elszállásolása 
céljából kiadó 

lakásokat keres a 
Majki Nemzetközi 
Énekes Mester- 
kurzus idejére, 

2001. július 
9-21-éig. 

Ajánlatokat a pol
gármesteri hiva

tal szervezési 
osztályára vá
runk: telefon 

361-444/173-as
. melléken.\ ____ ____________________________ <
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2001. 27.hét 011.07.-1111.13.

Szó 07. Apollónia
V 08. Ellák
H 09. Lukrécia
K 10. Amália
Sze 11. Nóra, Lili
Cs 12. Izabella, Dalma
P 13. Jenő

o r o s ^ L A n  y i http://www.Droszfanyi-kronikas.iiu

KróniKAs Könyvek, szakdolgozatok 
bekötését is vállalja a 
MONTÁZS PRESS Kft 

Alkotmány u. 10.

Ili, évfolyam, 27. szám 2001. július 07. W3S6-524

Az OEP főigazgatója is köszöntötte az 
egészségügyi dolgozókat

Semmelweis-nap Oroszlányban
Az oroszlányi egészségügyben tevékenykedő dolgozók ré
szére a hagyományokhoz híven idén is megrendezték a 
Semmelweis-napot. A július 4-ei ünnepségen Dr. Mátics Is t
ván igazgató-főorvos köszöntötte a meghívottakat, majd az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója mondott 
ünnepi beszédet. Oberfrank Ferenc kivételes megtisztelte
tésnek tartotta, hogy köszöntheti az oroszlányi kollégákat. 
Mint mondta, a következő szemlélettel tölti be tisztségét:

- „Én vagyok Önökért és Önökön keresztül a betegekért.”
A főigazgató elismerését és köszönetét fejezte ki azért a

nem könnyű munkáért, amit nap, mint nap végeznek az 
egészségügyben dolgozók.

Lázár Mózes, a megyei közgyűlés elnöke is örül annak, 
hogy ez az ünnep is lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit a fi
gyelem középpontjába kerüljenek az egészségügyben tevé
kenykedők.

- Hogy miben különbözik ez a nap a többi szakmai naptól? 
Talán abban, hogy ez nem „csak” szakma, ez hivatás -  
hangsúlyozta.

Az ünnepi gondolatok után került sora jubiláló dolgozók ki
tüntetésére. Ehhez gratulált dr. Sunyovszki Káro ly polgár- 
mester is.

JUBILÁLOK: 40 év: Dr. Kalocsai Márta; 30 év: Illés 
Józsefné, Lengyel Miklós, Szántó Tibomé, Dr. Varjú 
Jánosné; 25 év: Kiss Győzőné, Pasztusics Jenőné, Tóbiás 
Sándorné; 20 év: Ábrahám Jenőné, Dr. Felker Bernadett, 
Szabó Lászlóné; 10 év: Chnupa Tiborné, Fidrichné Csabai 
Zsófia, NagyAurélia, Nagy Jánosné

L.A.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... meri a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezéseki e, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
clefor 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelánt
OROSZLÁNT , Rákóczi ti. 2h SZOMBATON IS NYI1A A!
Telelepi: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stB.i
1 A1 A, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYTIA A!
Telcfon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNY A, Komáromi u. ló., OFOTÉRT-lel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Testvérkapcsolatok fejlesztése
Hivatalos delegáció látogatott Oroszlányba 
a szlovákiai testvérvárosból, Vágsellyéről 
július 4-én. A küldöttség az oroszlányi ön
kormányzati vezetők tavalyi látogatását vi
szonozta. A képviselők, bizottsági elnökök, 
a városüzemeltetésben érintett cégek, in
tézmények valamint a Polgármesteri Hiva
tal vezetői fogadták szlovákiai kollégáikat, 
hogy bemutassák sikereinket, gondjainkat, 
a fejlődés lehetséges irányait.

A látogatás fő célja volt, hogy meg
osszák tapasztalataikat, keressék a kap
csolatok újabb formáit és előkészítsék a 
konkrét együttműködési lehetőségeket.

A találkozón dr. Sunyovszki Károly pol
gármester rövid összefoglalót adott a város 
helyzetéről és stratégiájáról. Hangsúlyozta,

hogy Oroszlány 8 éves gazdasági program
mal rendelkezik. Ennek meghatározó, első 
pontja a Vért hosszú távú működése. Ennek 
óriási a jelentősége a foglalkoztatás nagy
ságrendje és a város adóbevételei szem
pontjából is. Ehhez kapcsolódik az 
iparfejlesztés is. A fejlődés másik lehetősé
ge a turizmusban rejlik, s igen lényeges a 
város térségi szerepének az erősítése is -  
magyarázta a polgármester.

A tájékoztató és kötetlen beszélgetés 
után a vendégek megtekintették a Majki 
Műemlékegyüttest, majd ellátogattak a Len
gyel József Gimnáziumba és gyárlátogatá
son vettek részt a Weslin Rt.-nél, este pedig 
megtekintették a taiwani és az oroszlányi if
júsági fúvószenekar koncertjét.

Lázár Mózes: célunk a közös Európa megteremtése
Oroszlányi táncosok a neszmélyi napokon

Az elmúlt héten volt a Nemzetközi Hídverő Napok Neszmélyen, de -  a Vág-Duna-lpoly 
Eurórégió és a megyei önkormányzat szervezésében zajlott - rendezvénysorozat 
nem csak a Duna-parti település lakóinak, hanem számos oroszlányinak is progra
mot jelentett. Az eseményekről Lázár Mózessal, a Vág-Duna-lpoly Eurórégió ügyve
zető elnökével beszélgettünk a Mécseshajón.

Az elnök a programsorozatból kiemelte az 
Európa Napot, ahol hét Uniós ország nagy
követe is részt vett.

- Pályáztunk a Külügyminisztériumnál az 
Európa Nap megrendezésére. Mivel nem 
csak a nagyvárosok fognak csatlakozni az 
Unióhoz, ezért tartottuk fontosnak, hogy 
egy kisebb településen rendezzünk színvo
nalas, sokakat vonzó programot. Megkeres
tük az Unió összes tagállamának 
nagykövetségét. Hét nagykövet (Svéd-Ki
rályság, Belga Királyság, Német Szövetségi 
Köztársaság, Francia Köztársaság, Görög 
Köztársaság, Finn Köztársaság, Osztrák 
Köztársaság) részt vett a rendezvényen, s 
arról az öt helyről, ahonnan nem tudott ellá
togatni a nagykövet, az első helyettesét de
legálta. Ez hatalmas megtiszteltetés volt 
számunkra.

Az „Európa múltja és jövője, avagy a Ró
mai Birodalomtól az Európai Unióig" c. kon
ferencián arról beszélgettünk, hogy 
Európának ezen a részén tulajdonképpen 
már a Római Birodalomtól kezdve egy egy
séges világ volt, s ezt kell újra megteremte
nünk, más módszerekkel. Létre kell hozni 
egy közös Európát. Ez volt az alapgondola
ta a rendezvénynek. A hallgatóság gazda
sági és közéleti szakemberekből állt. 
Érkeztek vendégek Nyitra-kerülétből, Pest, 
Komárom-Esztergom valamint Fejér- és 
Veszprém megyéből. Részt vettek a 
FAR-pályázaton nyert pénzből indított Pol
gárképző Akadémia tagjai is.

Lázár Mózes tájékoztatott a Turizmus 
Napról is, mely arról szólt, hogy mind Ma
gyarország, mind Szlovákia számára óriási 
lehetőségek vannak a turizmusban, mégpe
dig három területen.

- A falusi turizmus igen jól fejleszthető, s 
tudni érdemes, hogy az Európai Unióban ez 
óriási bevételeket jelent, megpezsdíti az 
életet. A borturizmus fontos, mert a megyé
ben legalább két történelmi borvidékünk 
van, s az ilyen adottságok Európában szin
tén fontos turisztikai lehetőséget jelentenek, 
amit régóta ki is aknáznak. A vízi turizmus 
lehetősége is adott a Duna által, melynek 
nem szétválasztó, hanem összekötő szere
pe kell, hogy legyen. Ha az Európai Unió 
tagjai leszünk, akkor ezek a határok légie
sekké válnak.

- Évről évre nagyon sok programmal 
igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy a 
Duna két partján élők fűzzék szorosra egy
más között a szálakat és ehhez kell könnye
debb formában lehetőséget teremteni az 
emberek számára. Ez volt a célunk a 
Mécseshajó indításával, mely mindig a 
megkoronázása az eseményeknek. Az idén 
3000 mécsest úsztattunk a Dunán, ami a 
2000 éves kereszténységet és az 1000 
éves magyar államot szimbolizálja. A prog
ram része volt az oroszlányi Silhouette 
Balettcsoport és a HÉBÉ Tánccsoport fellé
pése, mécsesekkel bemutatott tánca a Bu
dapest motoros hajó fedélzetén.

L.A.



Jó a közbiztonság a 
Petőfi udvarban

-állítják az illetékesek-
Nincs különösebb gond a Petőfi udvarban a közbiztonsággal. így szólt 
pontosan a Krónikás előző számában megjelent idézet Varga János te
lepülési képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a régi 
városrész rehabilitálására alakult ad hoc bizottság elnöke szájából. A 
képviselő tehát úgy véli, rengeteg tennivaló akad még a területen, de a 
közbiztonság terén javulás tapasztalható.

- Mire alapozza a véleményét?
- Két hónappal ezelőtt az ad hoc 

bizottság ülésén dr. Nemes Ferenc 
városi rendőrkapitány adott tájékoz
tatást a közbiztonsági helyzetről. Itt 
hangzott el, a fenti kijelentés, amint 
az is, hogy a város egészére vonat
kozóan az elmúlt három évben egy
értelműen csökkent az elkövetett 
bűncselekmények száma, miköz
ben a felderítési arány növekedett.

- Mint a bizottság elnöke ki tud
ná valamivel egészíteni az Orosz 
Árpáddal készített beszélgetésben 
elhangzottakat?

- Az ad hoc bizottság legutóbbi 
ülésén a térség munkaerőpiaci 
helyzetéről számolt be dr. Fiié Beá
ta, az Oroszlányi Munkaügyi Kiren
deltség vezetője. Talán nem 
érdektelen az alábbi idézet az ülés 
jegyzőkönyvéből.

„A Foglalkoztatási törvény alap
ján lehetőség van munkaerőpiaci 
programok (komplex programok) 
szervezésére. A különböző 
munkaerőpiaci eszközök kombiná

lásával a program maximum időtar
tama 3 év lehet. Tatabányán pár 
hete indult egy cigány komplex 
program, melynek tartalmi elemei: 
egy motiváló tréning, ezt követően 7 
hónap közhasznú foglalkoztatás, 
majd felzárkóztató ill. OKJ képesí
tést nyújtó képzés indítása (betaní
tott varrónő, bet. hegesztő, bet. 
kőműves, bet. faipari szakmákban). 
A képzést követően bértámogatási 
formában újabb foglalkoztatási sza
kasz indul. A programot 80 fő cigány 
munkanélkülivel indította a megyei 
munkaügyi központ.

A  térség munkaerő piaci hely
zetének, a munkanélküliek képzett
ségi szintjének javítása, emelése 
érdekében a kirendeltség szeptem
ber hónapban képzési fórumot szer
vez az oroszlányi képző szervek, az 
önkormányzat, és a munkáltatók 
bevonásával. A fórum célja, hogy a 
térség munkaerőpiaci helyzetéhez 
igazodva kerüljenek szervezésre 
minél nagyobb létszámban szak
képzésiprogramok.” -fór

Modhatja valaki, 
hogy nincs probléma 
akkor, ha nem szem
besül a gondokkal na
ponta, másnaponta.

Nem bántani aka
rom a “illetékeseket” 
ezzel az írással, hi
szen még igazuk is le
het (van).

Mert egy dolog a 
bűncselekmények 
számának a csökke
nése, s megint más 
dolog a mások nyugal
mának zavarása.

Fliszen az, aki a nem 
erre lakik nem 
szembesül “kisebbsé
günk” folklórjával, a 
köztéren gyújtott tá
bortűzzel, a hajnalig 
tartó roma dáridóval, a 
szeméttel (melyet ők 
maguk „termelnek”), 
melyet aztán a tv ka
merái előtt a képvise
lőjükkel közösen nagy 
büszkén összeszed
nek, avagy a családi 
perpatvarokkal, mely 
legalább 20-50 fő egy- 
besereglését jelenti a 
megfelelő anyázással, 
szitokkal, mocsokkal. 
Ez valóban nem bűn- 
cselekmény.

Ezért ma már nem is 
értem miért fordultak a 
Petőfi utca lakói min
den választási ciklus
ban a képviselőkhöz, 
hogy biztosítsák a nyu
godt lakhatáshoz a fel
tételeket.

-MF-

Vértesi Forrás Estek
Liszt-díjas művésznő Majkon

„Ha egyetlen szóval kellene jellemeznünk a magyar hárfamű
vésznő, Vigh Andrea játékát, azt mondhatnánk: költői!"
(S.B. -  Fonoforum 11/93 -  Németország)
Eképpen jellemzik a kritikusok a világhírű előadónő művé
szetét.

Vigh Andrea, a Zeneakadémia tanára eddig 8 szólóle
mezt készített, melyek nagy példányszámban keltek el szá
mos országban. A hárfaművésznő gyakori vendége 
szólistaként és kamaramuzsikusként egyaránt Magyaror
szág és Európa hangversenytermeinek. Vigh Andrea részt 
vett a Berlinben és Lisszabonban tartott koncerteken, a Salz
burgi Ünnepi Játékokon. Alapítója és művészeti vezetője a 
Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválnak.

Az elmúlt évben művészeti tevékenységéért Liszt-díjjal 
kitüntetett Vigh Andrea jövő héten Majkra látogat. A Vértesi 
Erőmű Rt. szervezésében hangversenyt ad az egykori 
Eszterházy-kastélyban. A műsorban hallhatók lesznek rene
szánsz táncok, Hándel-, Donizetti-, Debussy- és 
Fauré-művek.

A július 10-én, kedden este 7 órakor kezdődő hangver
senyre a belépés -  a Vértesi Erőmű Rt. támogatásával -  díj
talan.

L.A.

A Vértesi Erőmű Rt. füstgáz-kén
telenítő üzemépítés és sze
mély-teherfelvonó létesítése 
kapcsán építési engedélyre vo
natkozó kérelmet nyújtott be az 
oroszlányi Polgármesteri Hivatal
hoz.
Ez tartalmazza á Vért tulajdoná
ban lévő 0718/5 hrsz.-ú külterüle
ten:

- egy vezénylőépület (kapcsoló
berendezések helyisége, gépé
szeti helyiség, transzformátor 
helyiség, iroda, irattár, tárgyaló 
stb),
- szivattyúház,
- kompresszorház,
- mészkőpor-lefejtő,
- egy abszorber és kémény,
- valamint egy 2000 kg teherbí
rású személy-teherfelvonó léte
sítését.

A műszaki tervdokumentációkat 
az ERBE Energetikai Kft. készítet
te, ezeket Oroszlány város Pol
gármesteri Hivatala elfogadta, és 
az építési engedélyt megadta.

Gondolatok 
az ablak mögül

Kitört a szünidő. Látom ezt, ha kinézek az ab
lakon: a parkban nyüzsögnek a gyerekek.

Szemben éppen padkását játszanak. Dobál
ják a pöttyös labdát át az úttesten. Ketten dobál
nak, négyen-öten a padka mellett ülnek és 
gyomroznak egy pár hetes kiskutyát. Szerencsére 
ez zsákutca, itt nincs forgalom. Biztonságban van
nak.

Ők igen.
Aztán a labda egyszer csak a kutyuson csat

tan. Keserves nyüszítés a válasz. Csattan a labda 
negyedszer-ötödször is. A szánalomra méltó jó
szág nem érti, mi történik, de a fájdalomra reagál. 
Még jobban belelapul a hat-hét éves fiúcska ölé
be. Aztán óvója feláll, kiviszi az aszfaltra és ledob
ja. Szinte hallatszik, ahogy a buksija koppan a 
kövön. Újabb jajgatás, de már szedi is apró lábait, 
egy másik gyerek felé, hogy a lábaihoz kuporod
jon. Közben a padkázók abbahagyják a játékot. 
Egyikük lecsavarja az üdítőspalack tetejét, kortyol 

■a vízből, és a maradékot ráönti a kutyára. Meg
reszket szegény eb, megrázza bundáját. Értetlen 
elszenvedője valaminek, amit sokan nem értenek 
még rajta kívül ebben a városban.

Odébb a játszótér szétszedve tátong, a libikó
ka állványa csupán arra jó, hogy lógassa róla a lá
bát az ember és rúgja a port. Mondják, még ez 
évben elkészül az új hiper-szuperjátszótér. De ér
telmes nyári programot ki kínál ezeknek a gyere
keknek? Ki gondoskodik róla, hogy ne egy állaton 
(s ki tudja még min ne?), vezessék le fölös nyári 
energiáikat?

Aztán eszembe jut, hogy ha valami elit utcá
ban volna lakásom, biztosan nem látnék efféle je
lenetet, s nem támadnának ily gondolataim sem. 
Mert különbség van gondolat és gondolat között. 
Ki-ki úgy éli meg a világot, amilyen ablakon ke
resztül nézi.

S  ezt felettébb érti, kinek üvege a Petőfi ud
varra sandít. Elmesélek egy rövid történetet az ot
tani ablak mögül is.

Az udvaron áll egy alacsony fácska. Tetejé
ben gyerek fészkel. A csuda tudja minek mászott 
fel oda! De szemlátomást jól érzi magát. Izgalmas 
lehet onnan a világ, bár ez az udvar amúgy sem 
„unalmas".

Hirtelen megjelenik az apa.
- Jössz le onnan! -  ordít a gyerekre.
Az csak gubbaszt, nem mozdul.
A férfi még háromszor rivall rá, szemlátomást 

sikertelenül, majd érezve a verbális ráhatás ku
darcát sarkon fordul és eltűnik a lépcsőházban.

A gyerek érzi odafenn, hogy valami készül, de 
mintha hozzánőtt volna az ágakhoz, nem mer lej
jebb erészkedni.

Aztán megjelenik az apa, kezében fűrészt 
szorongat. Most már nem is próbálkozik a felesle
ges győzködéssel. Szó nélkül, határozott és erő
teljes mozdulatokkal nekiveselkedik, hogy átvágja 
a fa törzsét.

Öt perc múlva recsegés-ropogás. A gézengúz 
lenn van a földön. Szerencsére ép bőrrel.

A fa ma már sehol.
A gyermek azóta egy évvel idősebb. Tán ép

pen ő dobálta a minap az én ablakom alatt a ku
tyát. ..
___________________________________ -fór

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 .  ________________________________________________________________________



FÉLREMAGYARÁZÁSOK SZÍNJÁTÉKA
Ez a beszélgetés megkésett. Az ide: pedagógusnap már elmúlt, s a testület 
kinyilvánította, hogy jövőre gondoskodik a szervezésről. Azért tanulságos.

Elsőként Modrián Vilmost, a Művelődési, oktatási és sport bizottság elnö
két kérdeztük.

- A pedagógusok egy része úgy véli; hogy televíziós nyilatkozatának a ve
leje az, hogy önnek egyáltalán nem fontos a pedagógusnap.

- Ez nem igaz. Pontosan fogalmaztam az interjúban, nem félreérthetően, 
legfeljebb félremagyarázhatóan. Akinek ez az érdeke, félre is magyarázta. 
Véleményem az: hogy az önkormányzat Tart pour Tart nem akar pedagó
gusnapot, ugyanúgy ahogy nem akar bányásznapot, vasutasnapot, Sem- 
melweis-napot sem. Minden szakmának magának kell jelezni a szándékot 
és megszervezni. Ehhez az önkormányzat minden esetben partner lesz.

- Más városokban az önkormányzat szervezi a pedagógusnapot.
- Az oroszlányi pedagógusok határozott kérése volt a nyolcvanas évek 

végén, hogy központi ünnepség helyett, kisebb közösségekben szeretné
nek ünnepelni.

-Azóta eltelt tizenegynéhány év, változtak az idők, cserélődtek a pedagó
gusok is.

- Ez igaz, de senki sem jelezte, hogy a véleményük változott volna: Még 
egyszer hangsúlyozom, az önkormányzat tevékenyen és anyagiakkal is szí
vesen részt venne a pedagógusnapi ünnepségben. De nem vállalhatja át a 
kezdeményezést egy szakmacsoport helyett.

- Van-e ötlete arra, hogy ki lehetne a szervező?
- Úgy tudom több érdekvédelmi szervezet is működik az intézményekben, 

bár tudomásom szerint pl. a pedagógus-szakszervezet igen visszafejlődött.
A beszélgetést Hartmann József képviselővel, iskolaigazgatóval folytat

tuk, aki a „szellemi atyja” volt annak a javaslattervezetnek, amely a pedagó
gusok és intézményvezetők erkölcsi és anyagi elismerését szabályozta ' 
volna.

- Miért csak az intézményvezetői jutalmazás valósult meg a komplex ja 
vaslattervezetből? , ,

- Ez egy hosszabb folyamat volt. Megfelelő egyeztetések után tavaly de
cemberben tettem a művelődési valamint a pénzügyi bizottságaié a javasla
tot, amelyen a város’összes oktatási és művelődési intézménye vezetőinek, 
érdekképviselteinek aláírása rajta van. A művelődési bizottság megtárgyal
ta és elfogadta. Azonban nem vállalta fel ennek a továbbvitelét, kidolgozá
sát, pedig a költségvetés tervezési időszakában került elé, így abba be 
lehetett volna építeni.

Az intézményvezetői jutalmazásról a polgármester úr most először saját 
hatáskörében döntött. A saját jutalmazásom sohasem tettem szóvá, mindig 
a kollégák jobb elismerése érdekében igyekeztem felemelni a szavam.

- Akkor miért nem tette szóvá Modrián úrnak, hogy amint sugallta: „altat
ják" a javaslatot? Vagy miért nem terjesztette elő önállóan, még időben?

- Úgy vélem a javaslat beterjesztése 2000 decemberében időben volt Re
mélem, hogy ez a kis vita jobban felkelti, és meg is erősíti az önkormányzat 
oktatás iránti érzékenységét. Az idézett riportot is azzal zártuk, hogy örülök, 
hogy foglalkoznak a kérdéssel.

- Miért esett kútba a dokumentum megvalósítása? - kérdeztük végül 
Modrián Vilmost.

- Azt gondolom, az önkormányzatnak ugyanúgy értékelnie kellene az 
egészségügyi dolgozók, a szociális területen dolgozók, a hivatalnokok, stb. 
munkáját is. Ez viszont a városi kitüntetések keretében meg is valósul. Egé
szen más lenne a helyzet, ha -  ahogyan azt egyeztettük is -  létrejönne egy, 
az önkormányzattól független alapítvány, melynek feladata a javaslattal 
összhangban a pedagógusok erkölcsi elismerése lenne. Ebben az önkor
mányzat is partner lenne

A komplex javaslatot Hartmann úr nyilatkozatával ellentétben továbbvit
tük és -  többek között a pénzügyi bizottságban és a polgármester úrral is -  
megtárgyaltuk. Ezeken az egyeztetéseken a képviselő úr is részt vett. Meg
beszéltük, hogy mely pontok reálisak (a teljes javaslat mintegy 10-15 %-kal 
emelné a város költségvetésének oktatási kiadásait!), kinek, milyen felada
tai vannak. Erről a képviselő úr most elfelejtkezik (?). Az önkormányzat a fel
vállalt rész teljesítette, az alapítványról azonban még semmi hír.

- fór

geként Magyarországon tartózkodó 
együttes az Oroszlányi Ifjúsági Fú
vószenekar tavalyi látogatását vi
szonozva térzenével szórakoztatta 
az érdeklődőket a helyi zenészekkel 
együtt.
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Hétfőn nyílik a majki zenei fesztivál

Tajvani muzsika
Szerdán Oroszlányba látogatott a 
tajvani katonai fúvószenekar A Ko- 
márom-Esztergom megye vendé-

Oroszlány Várüs Önkormányzata és a Majki Műemlékegyüttesért Alapít
vány, a MagyarAllami Operaház védnöksége alatt, a Harmónia Stúdiószer
vezésében ötödik éve rendezi meg a Majki Nemzetközi Énekes 
Mesterkurzust.

A táj szépsége, a történelmi falak hangulata, a szellemi kisugárzás ihletet 
ad a művészeknek.

A M ajki Zenei Fesztivál résztvevői és az idelátogató érdeklődők a ma
gyarországi barokk e gyöngyszemének, Majknak és a Vértes hegység törté
nelmi nevezetességeinek hírét viszik nem csak hazánkban, hanem 
Európában, sőt azon túl is.

A kurzús Idején, július 9-21. között számos színvonalas kulturális prog
ram várja a zene szerelmeseit.

i PR O G R A M O K

MESEli A BECSI ERDŐ 
Strauss-est

július.14-én, szombaton 20 órakor 
:..a majki nűemlékegyüttes 

szabadtéri színpadán 
Szereplők: Relle Erzsébet, Kővári 
Eszter Sára,IFülöp Zsuzsa, Laczó 

András, Fökete Attila, Gárday 
Gábor, Kenésey Gábor, Szolnoki 

„ Tibor, ;Maros Gábor 
Rendező: Fehér András 

Közreműködik a MagyarAllami 
Operaház Zenekara és Kórusa 

Vezényel: Nagy Ferenc 
Karigazgató: Katona Anikó

OPERAGÁLA
július 21-én, szombaton 20 órakor 

a majki müemlékegyüttes 
szabadtéri színpadán 

Fellépnek a Nemzetközi Énekes 
Mesterkurzus legkiválóbb hallgatói 

Közreműködik a MagyarAllami 
Operaház Zenékara 

Vezényel: Nagy'Ferenc

Az előadásokra belépőjegyek az 
oroszlányi polgármesteri hivatal
ban, illetve korlátozott számban az 
előadás helyszínén vásárolhatók! 
Rossz idő esetén az előadások az 
oroszlányi Művelődési Központ és 
Könyvtárban kerülnek megrende-

NYÁRESTI HANGVERSENY
július 15-én, vasárnap 10 órakor 

az oroszlányi római katolikus 
templomban, 

július 20-án, pénteken 19 órakor 
az oroszlányi evangélikus 

templomban.

Fellépnek a Nemzetközi Énekes 
Mesterkurzus művésztanárai és 

legkiválóbb hallgatói.

A belépés mindkét hangversenyre 
díjtalan!

A  Vértesi Erőmű Rt. 
megvételre felajánlja az 

alábbi ingatlanát:

Címe:
Oroszlány, 0177/3 hrsz.
„Kis Ferenc Erdészház” 

(Mindszenti úti Erdészháztól 
cca. 1500 m-re, a 0178 hrsz.-ú 

út mellett található)
Hrsz: 0177/3 

Földterülete: 3532 m2 
Lakóház alapterülete: 76,5 m2 
Melléképületek alapterülete 

összesen: 180 m2 
Eladási irányár: 3.500.000,- Ft 
+ a felépítmények utáni ÁFA

A vételi árajánlatot zárt boríték
ban kérjük 

az alábbi címre megküldeni:

Vértesi Erőmű Rt.
2841 Oroszlány, Pf.: 23 

Létesítményi Igazgatóság  
Beadási határidő:

2001. július 16.
Az ingatlan előzetes telefon- 
egyeztetés alapján tekinthető 

meg.
További részletes információt 

ad az Ingatlanügyi és 
létesítményi csoport 

a 34/360-255/ 33-05, 33-06-os 
telefonszámon.

az  i .i i s  v l u ío s s á i ; s /.o m ;á i .a iá h a .v:
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után 

®361-111

ría?A S Í C I O !
HDF lam in ált parketta  

(I. oszt«i ak ciós áron! 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel
P A D L Ó S Z Ő N Y E G  É S  P V C  V Á S Á R I

mi
Meglepetés;

10.000,- F t  f e l e t t  a j á n d é k  lá b tö r lő ?

(  Oroszlány Város Önkormányzata  ̂
PÁLYÁZATOT HIRDET 

Az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 
tisztségének betöltésére.

Pályázati feltételek:
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

a hőszolgáltatás, az energetika, illetve más köz
üzemi szolgáltatás területén eltöltött legalább 5 év 

szakmai és 3 év vezetői gyakorlat, 
szakmai önéletrajz + oklevélmásolat(ok), 

vezetői program, 
érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A  vezetői programnak 
az alábbiakat kell tartalmaznia:

=>a társaság piaci fejlesztési lehetőségei,
=>a társaság műszaki fejlesztési 

és beruházási lehetőségei,
=>az önkormányzat és a társaság 
kapcsolatrendszerének fejlesztése,

=>a lakosság és a szolgáltató 
kapcsolatának fejlesztési lehetőségei,

=>a tőkebevonás lehetőségei, 
és kockázati bemutatása,

^bevétel- és költséggazdálkodás különös 
tekintettel a létszám- és bérgazdálkodásra,

A leendő ügyvezetőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy a Kft. átalakulása esetén vállalja a társa

sá g  operatív vezetői tisztségének ellátását.

A vezető tisztség 2001. év október hó
1. napjától kerül betöltésre, 

a megbízás 5 évre szól.
Bérezés megegyezés szerint.

A  pályázatokat Oroszlány város polgárm este
réhez címezve (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u.

78., Pf. 9.) kell megküldeni.
A pályázók az állás betöltésével kapcsolatos kér
déseiket 2001. július 13-áig juttathatják el írásban 

az előzőekben megadott címre.
A kérdésekre adott válaszokat három munkana

pon belül a pályázók részére megküldjük.
Jelentkezési (beérkezési) határidő:

2001. év július hó 23. napján 17.00 óráig.
A  pályázatok elbírálásának határideje:

2001. augusztus 7-ei képviselő-testületi ülés.

Oroszlány Város Önkormányzata tájékoztatja a 
tulajdonában lévő lakások bérlőit, hogy 

2001. július 1-jétől a lakások kezelésével és 
üzemeltetésével az OTTO Oroszlány 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Rt. helyett 
az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft.-t bízta meg.
Az ügyintézés helye: Oroszlány, Bánki D. u. 2. 

szám alatt ügyfélfogadási időben.
További információ 

a 361-853-as telefonszámon kérhető.

„Tiszta, virágos Oroszlányért” 
2001. nyár-ősz 

Felhívás

Oroszlány Barátainak Köre Egyesület kezdeményezésére, 
több civil szervezet és intézmény támogatásával folytatjuk 
Oroszlányban városunk tisztasága, rendezettsége érdeké
ben a városszépítő akciót

Felhívással fordulunk a város lakóihoz, lakóközösségei
hez, minden civil szervezethez, a közös képviselőkhöz, a vá
rosban működő intézményekhez és a vállalkozókhoz, hogy 
vegyenek részt a város tisztaságának megőrzésében, a vá
ros szépítésében, a lakások, lakóházak, az intézmények, a 
kereskedelmi egységek, a vállalkozások környezetének gon
dozásában, rendezésében.

A megalakult Szervező Bizottság folyamatosan figyelem
mel kíséri a kezdeményezéseket.

Az akció nyári és őszi szakasza 2001. október végéig tart. 
Várjuk a nevezéseket, várjuk azok jelentkezését is, akik a 

díjazáshoz támogatást kívánnak nyújtani, valamint javaslato
kat a díjazottakra a Művelődési Központ és Könyvtár infor
mációjába!
Nevezési lap és információ is az MKK-ban kérhető, telefo
non: 360-652.
Beküldési határidő: 2001. augusztus 31-ig.
Intézményeknek: 2001. szeptember 10-ig.

Szervező Bizottság

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS

A fiinjefésekel a MONTÁZS Pf-trSS
K ft n y o m d a ié b a n  le h e t ínadu l 

m m ttp n  h é t a z e fd ü ja ij i

->Kiadó 1,5 szobás bútoro
zott összkomfortos lakás cé
geknek is, takarítással, ágy
neműtisztítással. Érd.: 
06-20/467-9113 
->Oroszlányon 3 szobás, 3. 
emeleti összkomfortos erké- 
lyes lakás eladó . Ár: 4,5 
millió Ft. Érd.: 365-115
06-30/ 373- 8961 
->Eladó SKODA 120L vonó
horoggal 85-ös évjárat 2002. 
02. hóig érvényes műszaki
val. Érdeklődni az esti órák
ban: 363-983 vagy 06-20/ 
313-4618
->Üdítő helyett igyon üdítőt, 
keressen pénzt. 360-991 
06-30/ 265- 6727 
-► Népek barátsága úton, tó
part melletti négyemeletes
ben, csendes, szép környe
zetben, első emeleti, 2 szo
bás, nagyerkélyes, 56 m2-es 
öröklakás eladó. Irányár: 
3,95 millió Ft.
Érdeklődni: 320-122

f  \
Oroszlány Város

Polgármesteri
Hivatala a külföl

Czermann vendéglő
HETI MENÜ AJÁNLATUNK 07.09-07.15.

Hétfő

Csontleves 1.) Sajtos sertéskaraj, petr. burgonya, desszert

Brokkolileves
2. ) Bolgár rizseshús, desszert
3. ) Zöldségropogós, desszert

Kedd
Csontleves 1.) Lecsós virsli, tarhonya, desszert

Lebbencsleves
2. ) Dubany pulykamell, rizs, desszert
3. ) Rakott zöldbab, desszert

Szerda
Csontleves 1.) Magyaros cs. máj, sós burgonya, desszert

Spárgakrémleves
2. ) Bakonyi sertésszelet, galuska, desszert
3. ) Töltött padlizsán, burgonyapüré, desszert

Csütörtök
Csontleves 1. ) Marhaszelet, zöldborsómártás, rizs, desszert

2. ) Narancsos csirkecsíkok, tészta, desszert
3. ) Zöldséges tonhalnyárs, desszert

Zöldborsóleves va
jas galuskával

Péntek
Csontleves 1.) Gödöllői töltött dagadó, petr. burgonya, desszert |
Csirkegulyás

2. ) Tökfőzelék, vagdalt, desszert
3. ) Túróval töltött zsemle, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!)
Csontleves Csikóstokány, tészta

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)
Csontieves Rántott sertésszelet, burgonya

di hallgatók és a 
művésztanárok 
elszállásolása 
céljából kiadó 

lakásokat keres a 
Máj ki Nemzetközi 
Énekes Mester- 
kurzus idejére, 

2001. július 
9-21-éig. 

Ajánlatokat a 
polgármesteri 

hivatal szervezé
si osztályára vá

runk: telefon:
361-444/173-as 

melléken.v__________ /
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2001.28.hét VII.14.-VII.20. o r o s z l á n  g i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu
Szó 14. Örs, Stella
V 15. Henrik, Roland KróniKAs

III. évfolyam, 28. szám 2001. július 14.

Könyvek, szakdolgozatok 
bekötéséi is vállalja a 
MONTÁZS PRESS K it  

Alkotmány u 10.
5B366-524

H 16. Valter
K 17. Endre, Elek
SZG

Cs
18. Frigyes
19. Emilia

P 20. Illés

Szálloda a Városkapuból
Pályázatokról, és különféle idei beruházásokról döntöttek az 
oroszlányi képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén. A kép
viselők már korábban összeállították az életminőség javítá
sára szolgáló halaszthatatlan beruházások listáját -  ezek 
között szerepel a Városi Uszoda és a zeneiskola új épületé
nek felújítása, a volt Gárdonyi Géza Általános Iskola átalakí
tása szociális célra.

Az önkormányzat saját erőből nem tudja megvalósítani 
renoválásukat, s mint kiderült e három célra ez évben nincs 
megfelelő pályázati lehetőség. E fontos intézmények felújítá
sa, hasznosítása tehát tovább csúszik. Minisztériumi támo
gatási keretek hiányában nem valósulhat meg ebben az 
évben a Rákóczi F. út-Csákvári út összekötésének és az ún. 
keleti elkerülő útnak a kiépítése sem. Az önkormányzat min
denesetre „ugrásra készen” , tervdokumentációkkal rendel
kezik, s amennyiben pályázati lehetőség lesz, azonnal lépni 
tud.

Ugyanakkor pályázatot nyújtanak be a megyei Terület- 
fejlesztési Tanácshoz a Városi Tűzoltóság, az ófalusi Alkot
mány utca útburkolata és az Erzsébet-liget, valamint a 300 
éves évforduló alkalmából felállítandó Emlékkút és környe
zete s egyes közterek, játszóterek felújítása tárgyában. Utób
biakhoz az önkormányzat fel tud mutatni saját erőt, mintegy 
ötvenmillió forint értékben. A faluban tehát még ez évben 
megszépülhet a Liget étterem és az evangélikus templom 
közötti terület, valamint a Rákóczi klubkönyvtár melletti li
get, ahol parkolót, rendezvényteret is kiépítenek.

Az elfogadott előterjesztésben a testület egy három éves 
közterület-felújítási programot is felvázolt, ütemezve a leg
sürgetőbb feladatokat. Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

.!. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő  90 napos jegyn él 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre. GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 8!)., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, síi- 1______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
TeIefon;34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNY A, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Tclcfon:34/511-555 (ékszer, autó. porcelán, műszaki, stb.)

Szeptemberben kezdődik a retrofit program megvalósítása a Vért-nél

Szerződött a szlovák és a magyar fél
Fővállalkozási szerződést kötött a Vértesi Erőmű Rt. a szlovákiai SES  Kazángyárral. A 12 
ezer lelket számláló Tlmace (Garamtolmács) településen (Lévától északra 10 km) mű
ködő cég a Vért 2. sz. kazán felújítására kapott megbízást.

Múlt héten lezárultak a Vér
tesi Erőmű Rt.-nél a 2. sz. 
kazán retrofitjával kapcsola
tos tárgyalások. A nemzet
közi tendereztetésen négy 
partner szerepelt: a
Skodaexport, az Alstom 
Power Hungária, a német - 
magyar Babcock Borsig 
Power -  Transelektro Kon
zorcium és a szlovákiai SES 
Kazángyár. A szerződés- 
ajánlatok között az árban és 
a garanciavállalás feltételei
ben voltak lényeges eltéré
sek. A Vért Igazgatósága 
faxos szavazás útján a SES 
pályázatát fogadta el.

A szlovák társaság Ma
gyarországon több főberen
dezést épített már (pl. 
Dunamenti Erőmű, Tiszai 
Erőmű 200-as blokkja), s 
vezetői bíznak abban, hogy 
az oroszlányi kivitelezés is a 
megrendelők teljes elége
dettségével zárul majd.

Az ezt rögzítő, 682 mil
lió Ft értékű szerződést júli
us 05-én, csütörtökön írták 
alá Szlovákiában.

Az ünnepségen részt 
vettek a Vért, a SES és az 
ERBE Energetikai Kft. veze
tői.

Takács Károly, a Vért 
vezérigazgatója igen nagy 
jelentőségűnek értékelte ezt 
a szerződést, hiszen -  mint 
mondta -, a több éves előké
szítő munka után a gyakor
lati kivitelezés egyik fontos, 
első állomását jelenti.

- Meggyőződésem sze
rint ez a megállapodás jól il
leszkedik ahhoz az elvá
ráshoz, hogy mi versenyké
pesen szeretnénk szerződni 
és a Vért versenyképesen kí
ván ezekkel a berendezések
kel villamos energiát elő
állítani. Szeretném kiemelni 
annak a jelentőségét, hogy 
térségi együttműködésre is 
megnyílik a lehetőség, hi
szen Tlmace nagyon közel 
van Magyarországhoz. Azt

is fontos hangsúlyozni, 
hogy ezzel a szerződéssel a 
Vért megnyitotta az utat a 
SES Kazángyár előtt egy to
vábbi felújításra is, mert -  
bár igaz, hogy az 1-es, 3-as 
és 4-es kazán átalakítására 
külön versenytárgyalást fo
gunk meghirdetni -, nem 
szükséges magyarázni a 
gyakorlattal rendelkezők 
előnyét.

Vladimír Adamec, a SES 
kereskedelmi igazgatója ki
fejezte reményét, hogy a 
Vért teljes elégedettségére 
végzik majd el a munkát, s 
nem titkolta azt a szándékot 
sem, hogy részt kívánnak 
venni a későbbi tenderez- 
tetési folyamat
ban is.

Takács Károly 
tájékoztatott: a ha
táridők nagyon 
szorosak. Szep
tember közepén el 
kell indítani a 2. 
sz. kazán felújítási 
munkáit. Legké
sőbb december 
1-jén a szerkezeti 
munkákat be kell 
fejezni, üzem
késszé kell tenni a 
berendezést, s 
mintegy egy hó
napos teljes üze
mű próbaidő után 
december végén

ennek maximálisan működ
nie kell.

- Ez egy nagy próbakő 
mindenkinek: nekünk is, 
azoknak is, akik beszállíta
nak, azoknak is, akik majd 
ebben a munkában részt 
vesznek. Eddig az előkészí
tőknek volt igen kemény 
munkája, nagyon rövid idő 
alatt kellett a szerződést lét
rehozni. Az, hogy a munka 
megkezdődik, már egy ko
moly irányfény az a lag út
ban. Azt üzenem a 
munkavállalóinknak, hogy 
higgyenek továbbra is ab
ban, hogy van jövőnk, van 
lehetőségünk továbbmű
ködni. LovasiAndrea

A 3. oldalon a Vért vendége:

Vigh Andrea 
hárfaművész



Folytatás az 1. oldalról

Szálloda a Városkapuból
Az idei évben a már említett falusi 
fejlesztések mellett megújulna a 
Táncsics M. úti játszótér, a Népek 
barátsága út 33. szám előtti, továb
bá a Városkapu mögötti közterület. 
Ezek kiválasztásánál azt tartották 
szem előtt, hogy minél jelentősebb 
számú népesség közérzetét javítsák. 
A megvalósulás természetesen a 
pályázatokon elért eredménytől 
függ.

Az elkövetkező két évben várha
tóan a Fürst S. u. 32. mögötti, a 
Szeptember 6. utcai, majd a 
Kecskédi és Népek barátsága úti ját
szóterek, illetve az Arany iskola előt
ti közterület ölthet méltóbb külsőt.

Balogh György képviselő felszó
lalásában azon véleményét fejtette 
ki, hogy gazdasági program és váro
si fejlesztési koncepció hiánya okoz
za a Gárdonyi iskola és az uszoda 
átalakításának késedelmét. Ezután

rejtélyesen megjegyezte, hogy re
méli, a falufejlesztés idei látványos 
beindulását a centenáriumi évfordu
ló motiválja és nem az elmúlt idő
szakban ott ingatlant vásárolt 
közéleti személyek, illetve a közelgő 
választások.

Végül az előterjesztést a képvi
selők egyhangúlag elfogadták, ki
egészítve azon nyilatkozattal, amely 
támogatja az Építők Forrása Kft. ter
vét a Városkapu 78 férőhelyes szál
lodává alakításában. A régóta 
üresen álló szimbólumépületbe a 
székesfehérvári cég két apartmant, 
22 kétágyas szobát, a tetőtérbe pe
dig turistaszállót tervez. A 200 m illi
ós, hitelből és állami pályázatokból 
finanszirozni tervezett beruházás 
nyomán a szálloda várhatóan 2002 
augusztusában nyílna meg.

- fó r

MÚLTIDÉZŐ DOLGOZOK LAPJA 1957. december 4.

Avar temető' Oroszlányon
Ezerháromszáz éves temetőben járunk Oroszlányon, a szénosztályozó mel
lett. Semmi jel nem emlékeztet arra, hogy itt a földben emberek porladnak, 
nem is sejtette senki, aki erre járt, hogy ez a kis domb temető. Csak most az 
őszön, a Hídépítő Vállalat dolgozói, akik a domb nagy részét a közeli tóba 
hordják, munka közben emberi csontokat és agyagedényeket találtak. Egy 
ilyen edényt elvittek a Nemzeti Múzeumba, s a múzeum egyik tudományos 
kutatója, Cs. Soós Ágnes mindjárt le is utazott és november 7-e óta az ő irá
nyításával folynak itt az ásatási munkák. Ővele beszélgetünk most, miután 
megnéztük a feltárt sírokat.
-  Tizennyolc sír került elő eddig -  kezdte a beszédet -  de az ásatás meg
kezdése előtt körülbelül 50-60 sír elpusztult.
-  Miről tanúskodnak a feltárt sírok?
-  Az eddig feltárt sírok alapján készítettünk egy térké
pet a temetőről. Megállapítható, hogy sorban temet
keztek, s a sírok nyugat-keleti irányúak. A sírokban 
edényeket, különböző dísztárgyakat és fegyvereket 
találtunk. A temetkezési módból és a leletekből arra 
következtethetünk, hogy VII. századi avar temető volt 
ez.
( . . . )

Két év alatt már a második avar temetőt tárták fel ezen 
a vidéken. Tavaly a környei homokbányában is ha
sonló sírok kerültek elő. A sírok elhelyezése és a lele
tek is hasonlóak voltak. Cs. Soós Ágnestől megtudtuk 
azt is, hogy az egyik agyagedény, éppen olyan díszíté
sű volt, mint amilyent Környén találtak. Ebből arra le
het következtetni, hogy a két szomszédos település 
között kapcsolat volt.
A sírok az avarok életmódjáról és temetkezési szoká
saikról tanúskodnak. Erről beszél most az ásatások 
vezetője.
-  Minden sírban találtunk kézzel formált agyag
edényt. A lábaknál pedig favödröt helyeztek el. Ezek
nek csak a bronz és ezüst abroncsai maradtak meg, s 
ezek alapján rekonstruálhatók. Megtudjuk, hogy mi
lyen edényeik voltak az avaroknak, hogy hogyan ké
szítették azokat. Ezeken kívül gyöngyöket, bronz 
csatokat és fülbevalókat találtunk a sírokban. Az egyik 
sírban pedig jellegzetes avar vaslándzsa volt. (...)

Gyiire

Csillagász

sajtósikerek
Az Élet és Tudomány 2001. június 
15-i száma cikket közöl Kuris Zsu
zsanna oroszlányi lányról, és szí
nesben bemutatja országos első 
rajzait, amelyekkel -  mint arról már 
a Krónikás is beszámolt -  bejutott a 
Planetary Society által hirdetett 
Mars rajzverseny nemzetközi döntő
jébe.

Idézünk Trupka Zoltán cikkéből: 
“Zsuzsa úgy véli: ha a Marson meg 
akarunk telepedni át kell alakítani a 
környezetet. Szerinte 100 év elég 
nagy idő ahhoz, hogy ezek az átala
kítások megkezdődjenek. Optimiz
musának alapja: ha az elmúlt 100 év 
alatt ilyen sokat gyarapodott a tudo
mány, miért ne tarthatna ez a fejlő
dés tovább is."

Egy másik patinás ismeretterjesz
tő folyóirat, a Természet Világa jú li
usi számában recenziót közöl a 
Halley Csillagászati Egyesület által 
kiadott, a Montázs Press Kft. nyom
dában készült Magyar csillagversek 
című kötetről.

Megújult az egyesület lapja, a 
Mercurius. Szeptembertől (amint a 
júniusi mintaszám is) terjedelme hat 
oldalra nő, és immár nemcsak 
oroszlányiaknak szól, hanem a me
gyei amatőrcsillagászokat is tájé
koztatni igyekszik a csillagászat 
aktuális eredményeiről. A lap mö
gött szép pályafutás áll, nyolc évvel 
ezelőtt az akkori Kéthetes című 
oroszlányi újság rovataként kezdte.

Oroszlány Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet az 

Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására, 

határozati időtartamra.

Feltételek:
^bünte tlen  előélet;

=>bejegyzett Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagság; 
=>„költségvetési" minősítés;

=>legalább 5 év szakmai gyakorlat 
A pályázathoz csatolandók: 

szakmai tevékenység részletes leírása; 
képesítésről szóló oklevélmásolat(ok); 

kamarai tagság igazolása 
Pályázhatnak: természetes személyek és gazdasági 

társaságok egyaránt 
A könyvvizsgálói feladatokat 

2001. év október hó 1. napjától kell ellátni. 
Díjazás megegyezés szerint.

A pályázatokat Oroszlány város polgármesteréhez cí
mezve (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., Pf.: 9.) 

kell megküldeni.
A  pályázat beérkezésének határideje:

2001. év július hó 23. napján 17.00 óráig.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2001. 

______ augusztus 7-ei képviselő-testületi ülés.

' Oroszlány Város Önkormányzata \ 

P Á L Y Á Z A T O T  H IR D ET 
A z Oroszlányi 

Távhőszolgáltató Kft. 
Ü G Y V E ZE T Ő  IG AZG ATÓ I 

tisztségének betöltésére.

Pályázati feltételek:
szakirányú felsőfokú iskolai vég

zettség,
a hőszolgáltatás, az energetika, il
letve más közüzemi szolgáltatás 
területén eltöltött legalább 5 év 

szakmai és 3 év vezetői gyakorlat, 
szakmai önéletrajz + oklevélmá

solatok), 
vezetői program, 

érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A vezetői programnak 
az alábbiakat kell tartalmaznia:
•társaság piaci fejlesztési lehető

ségei,
•a társaság műszaki fejlesztési 

és beruházási lehetőségei,
•az önkormányzat és a társaság 

kapcsolatrendszerének 
fejlesztése,

•a lakosság és a szolgáltató 
kapcsolatának 

fejlesztési lehetőségei,
•a tőkebevonás lehetőségei, 

és kockázati bemutatása, 
•bevétel- és költséggazdálkodás 
különös tekintettel a létszám- és 

bérgazdálkodásra,

A  leendő ügyvezetőnek nyilat
koznia kell arról, hogy a Kft. át

alakulása esetén vállalja a 
társaság operatív vezetői tiszt

ségének ellátását.

A  vezető tisztség 2001. év 
október hó 1 . napjától 

kerül betöltésre, 
a megbízás 5 évre szól. 

Bérezés megegyezés 
szerint.

A pályázatokat Oroszlány város 
polgármesteréhez címezve 

(2840 Oroszlány, Rákóczi F. u.
78., Pf. 9.) kell megküldeni.

A pályázók az állás betöltésével 
kapcsolatos kérdéseiket 2001. jú
lius 13-áig juttathatják el Írásban 
az előzőekben megadott címre.

A kérdésekre adott válaszokat há
rom munkanapon belül a pályá

zók részére megküldjük.

Jelentkezési (beérkezési) határ
idő:

2001. év július hó 23. napján 
17.00 óráig.

A pályázatok elbírálásának ha
tárideje:

2001. augusztus 7-ei képvise
lő-testületi ülés. v________________________ /

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 .  ____________________________________________________________



Lenyűgöző siker a Hárfa esten

Világhírű művésznő IViajkon
A Véri vendege volt: Vigh Andrea

Megkezdődött a majki 
nemzetközi zenei 

fesztivál

Világhírű művésznőt látott vendégül a Vértesi Erőmű Rt. A Társaság meghívására adott koncertet a Majki 
Műemlékegyüttesben kedd este Vigh Andrea. Az elmúlt évben Liszt-díjjal kitüntetett művésznő lenyűgöző sikert 
aratott, a szó szoros értelmében elvarázsolta a közönséget.

A hárfa mesternőjének előadása a Vértesi Forrás Estek első programja volt. Ugyanis az Rt. együttműködési 
megállapodást kötött a Jakobi Koncert Kft.-vel azért, hogy dolgozóinak színvonalas kulturális programokat biz
tosíthasson.

A hárfa hangverseny alkalmából Vigh Andrea szívesen mesélt pályájáról, életútjáról, sikereiről, terveiről:

- Családunkban ugyan nincsen 
muzsikus, de a szüleim és nagyszü- 
leim mindig szerették a zenét és a 
művészeteket. Bennem -  bár 8 éves 
koromtól zongoráztam -, csak 14 
évesen fogalmazódott meg, hogy a 
zenei pálya komoly hivatás lehet. A 
zongoratanulás nem került nagy 
erőfeszítésembe, de nem fektettem 
bele annyi munkát, mint aki már tu
datosan készül egész kicsi korától 
arra, hogy ezt esetleg életútjául vá
lasztja. így, amikor 14 évesen, a pá
lyaválasztás időszakában azt 
gondoltam, hogy mégis meg kellene 
próbálni a zenével komolyabban 
foglalkozni, azt javasolták, hogy 
zongorából már abban az évben in
kább ne próbálkozzak, mert bizony 
többet kellett volna gyakorolni. így 
váltottam hárfára. Ez nem ütközött 
nehézségbe, mert a zeneiskolánk
ban (Budapesten) még nem volt 
hárfaszakon alsófokú rendszeres 
oktatás, tehát csak középiskolában 
kezdtek ezen a hangszeren tanítani, 
ami pedig a zongoraoktatásra épült. 
A Bartók Béla Zeneművészeti Szak- 
középiskolába felvettek, ott is érett
ségiztem.

- S innen egyenes út vezette a 
Zeneakadémiára. Mikor volt az első 
komoly debütálása?

- 1993-ban a Zeneakadémia 
nagytermében tartottam hárfa szó
lóestet. Addig is voltak szólókon
certjeim, de „kisebb kalibernek” . 
Sokan kétségbe is vonták ennek a 
sikerét. Azt gondolták, hogy nem 
fog megtelni a nagyterem, nem lesz 
elég érdeklődő. És zsúfolásig meg
telt. Ez óriási nagy élmény volt és a 
hangszer elismerése. Onnantól 
kezdve gyakorlatilag folyamatosan 
megtelik, hál’ Istennek és köszönet 
az érdeklődésért és a közönség sze- 
retetéért.

- Egy művész életében a hazai 
sikerek mellett általában meghatáro
zó a külföldi szereplések lehetősége 
is. Ön -  ebből a szempontból - mely 
országhoz kötődik leginkább?

- Természetes, hogy egy mű
vész életében fontos a külföldi pá

lyafutás is, a bekapcsolódás az aktív 
nemzetközi zenei életbe. Én Német
országhoz kötődöm. Néhány évvel 
ezelőtt kaptam a felkérést: fiatal te
hetséges zenészeket kerestek, köz
tük egy hárfást. Ezen a hangszeren 
engem választottak. Hatalmas lehe
tőség volt. így jelent meg a németor
szági Capriccio kiadó gondozásában 
8 lemezem. Óriási példányszámban 
fogyott el, a lemezeladást vezettem 
2 évig a világ számos országában.

De nem csak Németországban, 
hanem Európában szinte mindenhol 
megfordultam, a tengerentúlon pe
dig a Budapesti Fesztiválzenekarral 
voltam turnén.

- Mégis, melyek a legemlékeze
tesebb koncertjei?

- Azok az emlékezetes, az ember 
szívéhez növő koncertek, ahol a kö
zönség nagyon nagy szeretettel fo
gad. Amikor valaki először külföldön 
jár és ismeretlen, akkor van egy bi
zonyos tartózkodás a közönség ré
széről. Akkor mondom azt, hogy ez 
igazán jó volt, amikor a koncert vé
gére feloldódik a hallgatóság és so
kan odajönnek, megkérdeznek 
egypár személyes, vagy a hangszer
rel kapcsolatos dolgot. Ezek mara
dandó élmények.

Nagyon emlékezetes a salzburgi 
koncertsorozat, s Párizst és Prágát 
is nagyon szerettem. De a szívem 
csücske a Zeneakadémia nagyter
me. Bejárva a világot, azt mondom, 
hogy az egy csoda. Nekem még 
mindig megilletődöttséget okoz, 
amikor belépek.

- Nem csak fellépéseivel, hanem 
a tanítással is kötődik a Zeneakadé
miához...

- Itt tanítok öt éve. Nagyon sze
retem, mert a tanítás frissen tart, ál
landó készültséget, állandó 
odafigyelést igényel. Az ember sokat 
tanul és kap is ezekből az órákból. 
Számos különböző nézőponttal ta
lálkozik. A pályámat egyébként ze
nekari játékkal kezdtem. Azt 
gondolom, s ezt hangsúlyozom is a 
növendékeim előtt, hogy nagyon 
fontos, nem kihagyható és nem ki

kerülhető a zenekari pálya. Nekem is 
nagyon sok örömet adott.

- S örömökben bővelkedett a
2000. év is, hiszen művészeti tevé
kenységéért Liszt-díjjal tüntették ki, 
ami a szakma megkérdőjelezhetet
len elismerése. M i az, amit még el 
szeretne érni ezen a pályán?

- Ma is azt mondom, hogy na
gyon jó, hogy hárfás lettem és nem 
pontzongorista. Mértén nagyon bol
dognak érzem magam ezzel a hang
szerrel. Az, hogy valakiből Liszt-díjas 
lesz, vagy nem, ez nyilván munka 
kérdése is. Megfelelő szakmai út kell 
hozzá, hogy az embert ezzel a díjjal 
honorálják, értékeljék. Nagyon örül
tem és nagyon megtisztelve érzem 
magam, mert ez kifejezetten szak
mai díj, a szakma ítéli oda az arra ér
demeseknek.

Ami még célkitűzésem, - a taní
táson kívül -, a Gödöllői Nemzetközi 
Hárfafesztivállal kapcsolatos. Mint 
annak alapítója, úgy tudnám jelle
mezni a célját, hogy részben egy 
nemzetközi vérkeringésbe kapcsolja 
be a magyar hárfáséletet, részben 
pedig azért jött létre, hogy a növen
dékek láthassák azt, mi történik a ze
nei világban. Itt is megforduljanak 
azok a művészek, akikért egyébként 
ki kellene utazni a világ nagy koncert
termeibe. A Fesztivál már harmadik 
éve működik, nagyon nagy sikere 
van. Szeretném, ha még tovább bő
vülne és fejlődne.

Lovasi Andrea

A Vértesi Forrás Estek 
további rendezvényei:

2001. szeptember 21., 19 óra 
Szabadi Vilmos (hegedű)
és Vigh Andrea (hárfa)
Oroszlány, Művelődési Központ

2001. december 15., 19 óra 
Gulyás Dénes (ének) 
és Vigh Andrea (hárfa)
Tatabánya, Jászai Mari Színház, Nép
ház

A belépés díjtalan a Vért 
támogatásával.

Hétfőn ismét megnyílt a Majki Nem
zetközi Énekes Mesterkurzus. A 
mára nemzetközivé szélesedett 
programot - a Magyar Állami Ope
raház védnöksége aíatt -, ötödik al
kalommal hirdette meg Oroszlány 
Város Önkormányzata, a Majki 
Műemlékegyüttesért Alapítvány és a 
budapesti Harmónia Stúdió.

A megnyitón, az oroszlányi Len
gyel József Gimnázium dísztermé
ben Magyar Henrik szervező 
köszöntötte a résztvevőket és a ze
nekedvelő érdeklődőket, majd Lázár 
Mózes nyitotta meg hivatalosan a 
kurzust. Á megyei közgyűlés elnöke 
kifejezte csodálatát azok iránt, akik a 
zenét hivatásukul választották, azt 
mesteri szinten művelik.

Mi, oroszlányiak legyünk büszkék 
arra, hogy ez a kurzus immár ötödik 
alkalommal működik- mondta Lázár 
Mózes, a további sikereket, lélek
emelő együttlétet kívánt a fesztivál 
résztvevőinek a következő két hétre.

Az ünnepségen szólt a hallgatók
hoz Nagy Ferenc, a Magyar Állami 
Operaház karnagya, a mesterkurzus 
művészeti vezetője is. Megemléke
zett a nemrégiben elhunyt Szakács 
Katalinról, aki éveken át lelkesedés
sel, határtalan agilitással szervezte a 
kurzust. Szakács Katalin az idei fesz
tiválon már nem lehet jelen, de a nö
vendékek azzal adják meg a 
tiszteletet emlékének, hogy folytat
ják a kurzust, s kiváló zenei élményt 
nyújtanak közönségüknek.

A bemutatkozásra már a megnyi
tón lehetőségük nyílt: a kurzus 
résztvevői ízelítőt adtak tudásukból 
rövid házi hangverseny keretében.

Az idei kurzuson mintegy 70 hall
gató vesz részt. Érkeztek növendé
kek Tajvanból, Dél-Koreából, 
Izlandról, Dániából, Németország
ból, Szlovákiából és Romániából.

A mesterkurzus programjai
07.11., 19 óra hangverseny Várgeszte
sen. a Római Katolikus templomban
07.14., 20 óra Johann Strauss: „Mesél 

a bécsi erdő'” -  a szerző legnépszerűbb 
operettjeiből, Majk
07.15., 10 óra Hangverseny Oroszlány
ban, a Római katolikus templomban
07.15., 19 óra Hangverseny Csákváron, 
07. 18., 19 óra Hangverseny Vérteskoz
mán, a Rk. templomban
07. 20., 19 óra Hangverseny Oroszlány
ban az evangélikus templomban 
07. 21., 20 óra Operagála Majkon



Petőfi Sándor út 29.
V á ro sk a p u  után 

@361-111

A K C I Ó !
HDF laminált parketta

(I. oszt.) akciós áron! 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel
PADLÓSZŐNYEG ÉS PVC VÁSÁR!

Meglepetés:
10.000,- Ft felett afándék lábtörlői

Horgászbravúr
Az idei horgászszezon in
dulásakor szép rekord szü
letett az Erőműi-tavon. A 
képen látható 13 kg-ot is 
meghaladó súlyú tőpon
tyot Magyari Károly fogta.

Saját készítésű kukori
cás bojlit használt csaliként 
és 20 perces fárasztás után 
Tóth József segítségével 
merítette ki a halat. 
Gratulálunk!

Az országos Kalmár László matematika döntőben síké- 
résén szerepeltek a Ságvári Endre Általános Iskola 

tanulói.
Tóth Annamária 3. b osztályos tanuló 4. helyezést ért el 

Beck Róbert 6. b osztályos tanuló 6. helyezést ért el 
Slezák Adél 5. osztályos tanuló 11. helyezést ért el. 

Gratulálunk!

I Ajánlattételi felhívás ^
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az 

alábbi intézményi felújítási munkákra:

=>Szennyvízcsatorna kiváltás kivitelezése az V. Sz. Böl
csödében
=>Udvartervezés kivitelezése az Idősek Otthonában 
=>Homlokzat-felújítás kivitelezése az Idősek Otthonában 
=>A Táncsics Óvodában épületrészek összenyitásának ki
vitelezése
=^Az Arany János Általános Iskolában a fizika-kémia te
rem felújítása
=>A Ságvári Endre Általános Iskola folyosói nyílászárói
nak cseréje
=>Az Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola főépülete csa
padékvíz elvezető rendszerének vizsgálata, felújítási ja
vaslat készítése
Az ajánlati dokumentációk egyenként bruttó 5.000,- 
Ft-ért megvásárolhatók az oroszlányi Polgármesteri Hi
vatal földszinti ügyfélszolgálati irodáján 2001. július 
9-étől a hivatal nyitvatartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 2001. július 23-án, hétfőn 
1430 óra
Az ajánlatok nyilvános felbontása: 2001. július 23-án,

\  hétfőn 15°° órakor__________________________________I

Oroszlány Város Önkormányzata tájékoztatja a tulajdo
nában lévő lakások bérlőit, hogy 

2001. július 1-jétői a lakások kezelésével és üzemelte
tésével az OTTO Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgál

tató Rt. helyett 
az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft.-t bízta meg.

Az ügyintézés helye: Oroszlány, Bánki D. u. 2. szám alatt 
ügyfélfogadási időben.

További információ 
a 361-853-as telefonszámon kérhető.

( „Tiszta, virágos Oroszlányért” 
2001. Nyár-ősz Felhívás

Oroszlány Barátainak Köre Egyesület kezdeményezésé
re, több civil szervezet és intézmény támogatásával 
folytatjuk Oroszlányban városunk tisztasága, rendezett
sége érdekében a városszépítő akciót.

Felhívással fordulunk a város lakóihoz, lakóközössé
geihez, minden civil szervezethez, a közös képviselőkhöz, 
a városban működő intézményekhez és a vállalkozókhoz, 
hogy vegyenek részt a város tisztaságának megőrzésé
ben, a város szépítésében, a lakások, lakóházak, az intéz
mények, a kereskedelmi egységek, a vállalkozások 
környezetének gondozásában, rendezésében.

Á megalakult Szervező Bizottság folyamatosan figye
lemmel kíséri a kezdeményezéseket.

Az akció nyári és őszi szakasza 2001. október végéig
tart.

Várjuk a nevezéseket, várjuk azok jelentkezését is, 
akik a díjazáshoz támogatást kívánnak nyújtani, valamint 
javaslatokat a díjazottakra a Művelődési Központ és 
Könyvtár információjába!
Nevezési lap ás információ is az MKK-ban kérhető, tele
fonon: 360-652.
Beküldési határidő: 2001. augusztus 31-ig. 
Intézményeknek: 2001. szeptember 10-ig.

Szervező Bizottság
/

Czerntann vendéglő
HETI MENÜ AJÁNLATUNK 07.16-07.22. 

Hétfő

Csontleves

Zöldbableves

1. ) Sajtos rakott cukkini, párolt rizs
2. ) Vecsési töltött karaj, burgonya
3. ) Tofus pulykamájas, kínai piritott burgonya

Kedd
Csontleves

Magyaros tarhonya 
leves

1. ) Falatéi görög saláta
2. ) Sertésszelet, sóskamártás, főtt burgonya,
3. ) Csopaki aprópecsenye

Szerda
Csontleves 

Minestore leves

1. ) Camping karfiol, rizs
2. ) Borsostokány, pászka tarhonya
3. ) Töltött csirkecomb, petrezselymes burgonya

| C s ü tö r tö k

Csontleves

Gulyásleves

1. ) Rostonsült zöldségek
2. ) Sertésborda gazdagon, burgonya püré
3. ) Túrós csusza

Péntek
Csontleves

Fokhagymakrém
leves

1. ) Töltöttkaralábé
2. ) Barackos pulykamell, tavaszi köret

Csontleves

Csontleves

Szombat (Csak előfizetőknek!)

j Sertéspörkölt, galuska 

Vasárnap (Csak előfizetőknek!) 

[Myitrai pulykamell, p. burgonya

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS

fcfejídeíeseket a MONTÁZS PJ3ESS 
Kft nyomdájában lehet leadni 

minden hé* szerdájáig.

=>Felsőtelepen zártkert 900 n f  
lakható kisházzal, állattenyész
tésre kiválóan alkalmas mellék- 
épületekkel eladó. Érdeklődni: 
Fürts S. 14. tsz. 1. Tel.: 0630/ 
424-1955
==>Keresem társam egy 180 cm 
feletti sportos alkatú önmagával 
szemben is igényes férfi szemé
lyében 45 éves korig. Én 
45/172/60 dolgozó nő vagyok. 
Leveleket „Macskaszem” jeligére 
a szerkesztőség címére kérem. 
=>Eladó SKODA 120L, 1985-ös, 
2002. 04.-ig műszakival, olcsón! 
Érd : 362-120, 0620/347-4176 
Üdítő helyett igyon üdítőt, keres
sen pénzt! 34/ 360-991, 0630/ 
265-6727, 0630/ 355-4528 
=>Eladó! Oroszlányon 4 emele
tes tömbi 3. emeleti 2 szobás 
nagyerkélyes lakás Érdeklődni 
egész nap lehet: 34/ 365-243 
vagy 0670/ 313-2102 telefonszá
mon.
=>Eladó! 2 emeletes tömbben 
földszinti 3 szobás villanyfűtéses 
lakás. Érd.: 0620/377-6898

A Vértesi erőm ű Rt m eg

vételre felajánlja az 
alábbi ingatlanát: 

Címe: Tatabánya, 6066/20 
hrsz Gazdasági épület és 
udvar (Bánhidai Erőmű 

lakótelepen)
Hrsz: 6066/20 

Földterülete: 806 mz 
Épület alapterülete: 281 mz 

Jelenlegi funkciója: 
„Mosoda és tanműhely” 

Eladási irányár: 
6.500.000,- Ft + a felépít

mények utáni ÁFA 
A vételi ajánlatokat zárt bo

rítékban kérjük az alábbi 
címre elküldeni: Vértesi 

Erőmű Rt. 2841 Oroszlány 
Pf. 23. Létesítményi igaz

gatóság 
Beadási határidő:
2001. július 20.

Az ingatlan előzetes telefon- 
egyeztetés alapján tekinthető 

meg.
További részletes informáci
ót ad az Ingatlanügyi és léte

sítményi csoport a 
34/360-255/33-05, 33-06-os 

telefonszámon.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petniska Tibornc ügyvezető. S366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: LovasiAndrea A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S u. 20.

ISSN: 1419-4805

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czcrmann vendéglőnél) 
E-mad: oki a matavoet.hu Internet: http://mvtv.oroszlauyi-kronikas.liu 

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-FU-Áfa/szám.



2001. 29. hót UII.21.-UII. 27.

Szó 21. Dániel, Daniella
V 22. Magdolna
H 23. Lenke
K 24. Kinga, Kincső
Sze 25. Kristóf, Jakab
Cs 26. Anna, Anikó
P 27. Olga

O R O S Z L Á N  y i  http://www.Droszlanyi-kronikas.hu

Könyvek, szakdolgozatok 
bekötését is vállalja a 
MONTÁZS PRESS Kft. 

Alkotmány u. 10. 
2366-524

III. évfolyam, 29. szám 2001. július 21.

Operagála a mester- 
kurzus hallgatóival

Bátraké a szerencse! - 
véli dr. Sunyovszki Károly

Oroszlány Város Önkormányzata és a Majki 
Műemlékegyüttesért Alapítvány a budapesti Harmó
nia Stúdió szervezésében idén ötödik alkalommal 
rendezi meg a Majki Nemzetközi Énekes Mesterkur
zust.

A kulturális fesztivál híre az elmúlt években szerte 
a világon elterjedt, s Majk már nem ismeretlen foga
lom többek között Tajvanban, Dél-Koreában, Izlan- 
don, Dániában, Németországban, Szlovákiában és 
Romániában sem. A színvonalas színpadi előadások 
és az elmaradhatatlan Operagála évről évre növelték 
a barokk műemlékegyüttes idegenforgalmi értékét.

A hagyománynak megfelelően idén is bemutat
koztak a kurzus hallgatói több környező településen 
is. Adtak hangversenyt Várgesztesen, Oroszlányban, 
Csákváron, Vérteskozmán.

A kurzus programját színesítette a múlt heti ope
rett-est, ahol a zenekedvelők Johann Strauss legnép
szerűbb operettjeit hallgatták meg.

A fesztivál megkoronázása minden évben az 
Operagála.

Erre idén július 21-én, szombaton este 8 órakor 
kerül sor. A rendezvény helyszíne a Majki 
Műemlékegyüttes szabadtéri színpada (rossz idő 
esetén az oroszlányi Művelődési Központ).A gálán 
közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara, 
Nagy Ferenc vezényletével.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókká] és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő  90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi id ő  lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyójtimk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor .1. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-3.13 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
O R O S ZT A N T , Rákóczi u. 26. SZO M BA TO N  IStNYITVA!
Telefon: 3Ü/5Ö0-580 (ékszer, műszaki, porcelán. stb.i
TATA, Ady E. n. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
TeIefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Tclefon:34/51 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Beszélgetés az ipari parkról, városfejlesztésről, iskolaügyről

Négyezer munkahely megszűnése után
- Talán kimondhatjuk, hogy az át- 

vedlő bányászváros jelen időszakában 
az egyik legfontosabb kérdéskör a 
munkahelyteremtő ipari beruházások 
állása. A közvélemény-kutatás is ezt 
sorolta az első helyre. Értékelje az ipari 
park elmúlt időszakbeli fejlődését, vá
rosra gyakorolt hatásait! Megvereget
heti a saját vállát a polgármester: 
ügyes voltam?

- Úgy vélem, a város teljes sikerrel 
teljesíti azt a programot, amelyet 
1992-ben alkotott meg a képviselő-tes
tület. Az ipari parkba eddig hozzávető
legesen 30 milliárdnyi beruházás 
történt (ebből 24 milliárd a kanadai 
cégé -  a szerk.). Tíz év alatt 4 ezer 
munkahely szűnt meg, és az ipari park 
körülbelül 2 ezer munkahely létét jelen
ti a jövő év végéig -  ez mutatja, hogy 
érdemes volt az országban az elsők 
között ipari parkot alapítani. Az orosz
lányi jelenleg a legdinamikusabban fej
lődők között van.

Ami a vállveregetést illeti, büszke 
vagyok az eredményre, de mindez egy 
kollektív munka gyümölcse. Különösen 
a mostani képviselő-testület munkáját 
emelném ki: a közös célok érdekében 
képes volt összefogni! Végül is a lé
nyeg az, hogy mire 10-15 év múlva a 
bányászkodás kivonul a gazdaságból, 
egy új, stabil pályára tudjuk állítani a 
várost.

- Ámen. Nem mintha a kákán is 
csomót akarnánk keresni, de mennyire 
vesznek részt ezek a külföldi cégek a 
város életében? Kissé pongyolán fo
galmazva a majdani adóbefizetés re

ményén és a foglakoztatáson túl van-e 
haszna a városnak belőlük?

- Azt gondolom, a Koloman- 
Handler Kft. aktívan támogatja a vá
rost. A többiekre utalva pedig azt kell 
mondanom, éppen elkezdték az itteni 
életüket, sokan még csak a próbaüzem 
környékén tartanak Csak a jövőben 
várhatjuk tőlük, hogy úgymond, jó pol
gárai legyenek a városnak. El fog jönni 
az idő, mikor jelentősen átvesznek ab
ból a nemes teherből, amit a városi kul
túra, sport szponzorálása jelent.

- Mennyi víz fog addig lefolyni az Ál
tal-éren? De ez csak költői kérdés. Vi
szont sokan felemlegetik az 
adókedvezményüket, s hogy ilyen- 
olyan állami alapokból jelentős támo
gatásokat élveznek. Magyarul nekik jó  
üzlet itt telepet létesíteni, tehát akár jo 
gos is lehet a városlakó valamiféle el
tartó szerepet hiányoló elvárása.

- Nos, például a Koloman-Handler 
Kft. sohasem kapott adókedvezményt, 
’93 óta befizető. A többi cég, való igaz, 
adókedvezményt élvez, de azt hadd 
mondjam el, hogy mára beruházásaik
ból is 10 milliós nagyságrendű adóbe
vételhez jut a város, példának okáért 
az építő alvállalkozók helybeli befizeté
sei révén.

- Hadd hozzam zavarba a rivális 
szomszéd példájával! Ha minden igaz, 
Tatabányán az elkövetkező években 
indul meg a korábban letelepedett cé
gek adóbefizetési „hulláma". Oroszlá
nyon, vajha mikor lesz a csúcs?

Folytatás a 2. oldalon

Oroszlány város önkormányzatának adóbevételei 
2001. első félévében adónemenként EFt

Adónem 2001. évi terv 2001. 06. 30-ai bevétel Teljesítés %
Gépjármű adó 26.158,- 13.517,- 51,7
Kommunális adó 9.200,- 4.257,- 46,3
Iparűzési adó 300.000,- 133.003,- 44,3
Építményadó 135.977,- 72.094,- 53,0
Késedelmi pótlék - 1.429,- -

Bírság - 318,- -

Összesen 471.335,- 224.618,- 47,7



Folytatás az 1. oldalról

Bátraké a szerencse! - véli dr. Sunyovszki Károly
- Hadd hozzam zavarba a ri

vális szomszéd példájával! Ha 
minden igaz, Tatabányán az el
következő években indul meg a 
korábban letelepedett cégek 
adóbefizetési „hulláma". Orosz
lányon, mikor lesz a csúcs?

- Ugorjunk. Mennyit is költött 
a város idén tervekre? Mi lesz, 
ha nem jönnek be a pályáza
tok? Bármikor a nyakába szór
hatják a kampányban a siker
telenséget, kidobott milliókként.

- Ez évben összességében 
közel 60 millió forintot költöttünk 
tervezésre. Ez nem volt kidobott 
pénz, a tervek ütemezetten meg 
fognak valósulni, ahogy az el
múlt évek beruházásai is, ahol 
hasonló nagyságrendet fektet
tünk a tervezésbe. Utalok pél
dául a telefon-beruházásra és a 
gimnázium felújítására. Ez, saj
nos egy olyan költség, amit ah
hoz, hogy jussunk valamire, 
teljesíteni kell. Nincsenek tehát 
kidobott milliók, inkább milliókat 
fialó milliók. Jelenlegi terveink
nek mintegy a felét most adjuk 
be pályázatra. A kész tervek 
rendkívül növelik a pályázati 
esélyeinket.

Mondok egy példát. Tegyük 
fel, hogy kiírnak egy állami pá
lyázatot a szakrendelők felújítá
sára. Más város, ahol épp akkor

- Hát akkor beszéljünk egy 
„bátoT' intézkedésről. Úgy lát
szik, hogy mint egy rossz ómen, 
végigkíséri ebben a ciklusban 
az üres Gárdonyi épület ügye, s 
hozzá ott van még az uszoda és 
zeneiskola. Ki lehet ebből győz
tesen evickélni?

- Személy szerint is nehéz 
volt megélni a Gárdonyi bezárá
sának a körülményeit, de vala
melyik intézmény megszünteté
se kikerülhetetlenné vált. Vi
szont ki lehet mondani, hogy az 
általános iskolákban azóta 
megvalósított felújítások növe
kedése 1998-hoz képest meg
haladja a 260 %-ot, melynek 
egyik forrása a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola bezárásával 
felszabadított működési kiadás.

- Lesz valaha szociális ellátó 
központja a városnak? Évek óta 
csúszik ez a dolog. Ráadásul a

- Azt hiszem, hogy a statisz
tikai mutatók alapján egyértel
műen jó pozícióba sorolni 2004 
körül lehet a várost, és 2006 tá
ján fogják visszaigazolni az adó
bevételek is mostani döntéseink 
helyességét.

jut eszükbe, hogy ezen indulni 
kellene, három hónap alatt nem 
tud elkészíteni egy dokumentá
ciót. Mi pedig „csak” elővesszük 
a „fiókból", és szinte azonnal 
benyújthatjuk. Ez óriási előny! 
Mondhatnám azt is, hogy bátra
ké a szerencse!

Az a tény, hogy az elmúlt két 
évben a város kétmilliárdos sa
ját befektetési értékét legalább 
egymilliárdos (!) állami támoga
tással növeltük meg, bizonyítja 
a taktikánk helyességét.

- Azért otthon csak rágja a 
körmét, hogy mi lesz, ha nem 
jönnek be a tervei?

- Ez egy nehéz szakma, leg
alábbis olyan értelemben, hogy 
az ember felelősséget visel, 
hisz nem a saját, hanem a város 
pénzét költi. Izgulni mindig van 
okom, de úgy vélem, ami eddig 
történt, az már igazol bennün
ket. Még akkor is jól zárjuk ezt a 
ciklust, ha az elkövetkező év
ben netán semmi előrehaladás 
nem lenne De lesz.

törvény szabta határidő igen
csak sürgeti a létrehozását.

- Nem a törvényi előírás a 
probléma, hanem, hogy valós 
igény van a városban az intéz
mény által ellátni kívánt felada
tokra Miután „öregszik a város”, 
teljesen logikus, hogy egy iskola 
helyén időskorúakat ellátó in
tézmény alakul ki. A csúszás 
oka pedig egész egyszerűen 
az, hogy ez egy drága, három- 
százmilliót is meghaladó beru
házás, s utána a működtetés is 
sok pénzbe kerül. Az viszont 
egészen bizonyos, hogy egyes 
ellátási típusokat meg fogunk 
indítani a komplexum léte nélkül 
is.

- Mit szól ahhoz, hogy egy 
polgármester-választáson in
dulni szándékozó képviselő, 
vissza kívánja állítani a Gárdo

nyi iskolát? Talán ilyen prog
rammal nyerni is lehet?

- Lehet, hogy lehet vele 
nyerni, de arra mérget veszek, 
hogy a Gárdonyi iskola újraindí
tásába csak belebukni lehet. A 
gyermek létszám csökkenése 
miatt most az átlag tanulói lét
szám 24 fő az induló (elsős) ta
nulói csoportokban. Ha ehhez 
megnyitunk egy iskolát, akkor a 
csoportonkénti létszám 16 főre 
esik vissza. Ezfinanszírozhatat- 
lan!

- Hallani olyasfélét is, hogy a 
továbbcsökkenő gyermekszám 
akár egy újabb iskolabezárást is 
indokolttá tehet. Ebbe illeszke
dik bele az, hogy felmérés zajlik 
a városban egy önkormányzati 
általános iskola alapítványi for
mába történő átalakításának fo
gadtatásáról? Vagy ezzel újfent 
spórolni akar a város? Netán a 
polgármester mániája, hogy 
mindig hozzányúljon az iskolák
hoz?

- A felmérés csak tájékozó
dás. Úgy tűnik ugyanis, hogy 
van egy olyan szülői kör, aki igé
nyesebb ellátásra hajlandó len
ne áldozni. Úgy vélem, ameny- 
nyiben ez visszaigazolódik, há-

- Egy aktuális és egyben ké
nyesnek tűnő téma. A legutóbbi 
testületi ülésen Balogh György 
felvetette: vajon a falusi felújítá
sok nem néhány közszereplő 
kedvéért zajlanak-e? Én csak 
találgatok: talán a polgármes
terre és a hivatal egyik dolgozó
jára célzott, vélhetvén, hogy a 
kemény munkával szerzett kies 
lakjukhoz építenének bekötő 
utat a két csákvári irányú úttal?

- Örömmel jelenthetem Ba- 
logl i úrnak, hogy nekem a város 
elég sok területén van érdekelt
ségem, és eszerint ennek tud
hatom be, hogy a város egésze 
fejlődik! A viccen túl, hadd te
gyem hozzá: természetes, hogy 
én egy olyan városban szeret
nék élni, ami fejlődik, és amiben 
én is jól érzem magam. Miért 
baj az, ha a polgármester és a 
város lakóinak céljai közösek?

- Ebből ügyesen kivágta ma
gát! De visszatérve a csákvári 
irányú összekötő utakra, jelen
tős az a két és fél kilométer,

rom fő szempontot érdemes fi
gyelembe venni. Egyrészt azt, 
hogy egy alapítványi iskola va
lós igényt elégítene ki, más
részt, hogy lehetőséget adna a 
pedagógusok egy részének a 
magasabb keresetre. Harmad
részt, mi úgy gondoljuk, hogy 
egy alapítványi iskolában ala
csonyabb tanulói létszám len
ne, s az így „felszabadult” 
gyermekek erősíthetnék az 
apadó gyerekszám miatt kevés
bé kihasznált önkormányzati is
kolák létszám helyzetét. Állami 
normatíva szempontjából ez ki
fejezetten jól jönne az önkor
mányzatnak. Voltaképpen egy
fajta költségmegosztásról van 
szó, ha úgy tetszik a magán
pénzek bevonásáról az alapfo
kú oktatásba oly módon, hogy 
azon mindenki nyerjen. Minden
esetre a jelenlegi rendszer csak 
akkor változik, ha az említett fel
mérés visszaigazolja a válto
zásra való igény meglétét.

Hogy mániám-e az iskolák
kal foglalkozni? Nem hiszem. 
Ez egyszerűen kötelező felada
tom, mivel az iskolák viszik el a 
város költségvetésnek több, 
mint a felét.

amivel rövidülne a távolság 
Székesfehérvár felé?

- Még nem számoltam ki 
éves szinten hány liter benzin 
megtakarítást jelent, de valószí
nűleg nem elhanyagolható

Ennél fontosabb, hogy ezek 
az utak bekapcsolhatják a tu
risztikába a falut és megvédhe
tik Majkot - ezen az egész 
területfejlesztési egységet ér
tem -, a gépkocsiforgalom rom
bolásától. Elérnénk azt, hogy 
Majknak a kapuja a XX. akna te
rületére kerüljön át, ami kifeje
zetten jól jönne az önkormány
zatnak, hisz a terület immár vá
rosi tulajdonban van.

Városi bevétel szempontjá
ból is kedvező lenne ez (szállo
dát, parkolót, kiszolgáló létesít
ményeket építhetünk, ami be
vételt hoz), de egyszersmind 
Majk egy gyalogosforgalom 
számára biztonságos területté 
válhatna.

Folytatás a 3. oldalon

Egymilliárd pályázatokból

Alapítványi iskola?

Merre visz a „csákvári 01"?

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 . ____ ________________________________



Folytatás a 2. oldalról

Ha hozzáteszem, hogy a 
Majki utca folytatását a későbbi
ekben el akarjuk zárni a gépjár
műforgalom elől, hogy 
megvédjük a tó agyonterhelt 
gátját, akkor talán már világo
san érthetők a törekvéseink. S 
még valami. Az úgynevezett 
Csákvári elkerülő út továbbépít
ve összekapcsolhatja Orosz
lányt, Vértessomlót és Várgesz
test egy olyan turisztikai egy
séggé, amivel beindíthatjuk az 
idegenforgalmat. Az ipari park 
felfutása után pedig, jól tudjuk, 
ez lesz a következő nagy fel
adat.

Hadd mondjam még el, ok
tóbertől veszi át a Soproni Bá
nyászati Múzeum a volt XX. 
akna területét. A munkák már

zajlanak, s jövő tavaszra bizton 
állíthatom, hogy az ország egyik 
legjelentősebb bányászati mú
zeuma jön létre.

- A vége felé szabadjon a ri
porternek egy szubjektív meg
jegyzést tennie. Mostanában 
meglepően higgadtnak tűnik a 
testületi üléseken. Nem azt 
mondom, hogy korábban indu
latos volt, de élesebben vágott 
vissza az önt ért támadásokra. 
Önnél ez stílus jelentené a kam
pány kezdetét?

- Nem hiszem, hogy értelme 
lenne a testületi ülésen szócsa
tákat vívni, a cél alapvetően a 
döntéshozatal. De úgy látom, 
mintha az egész testület hig
gadtabb lenne, s ennek az okát 
a két és fél év várospolitikájá
nak sikere indokolhatja.

- Ha jövőre esetleg szocia
lista kormány alakul, megint 
visszavonul, félbehagyva min
dent? „Utánam az özönviz" je l
szóval?

- Nem tervezem a félrevonu- 
lást, amennyiben ez rajtam mú
lik. Indulni kívánok a polgár
mesterválasztáson, ez részem
ről nem kormányfüggő. De ter
mészetesen örülnék, ha meg
erősítenék a jelenlegi kormány
zatot. Hozzáteszem, manapság 
egy helyi politikus semmikép
pen sem kerülheti meg, hogy 
valamely párt mellett elkötelez
ze magát. Én azonban elsősor
ban Oroszlány polgármestere 
vagyok, s csak ezt követően 
fideszes polgármester.

Forgács J.

Kibiciklizett Ausztriába,
majd lefutott 100 km-t

Farkas Károly 
most a Bécs -  

Budapest 
versenyre készül

Farkas Károlyt (47), ha névről 
nem is, de látásból szinte minden 
oroszlányi ismerheti. Naponta ta
lálkozhatunk vele az utcán. Ha 
perzselő a hőség, ha szakad a hó, 
ha esik, ha fú -  ő fut rendületle
nül.
A sportemberrel hobbijáról, ered
ményeiről beszélgettünk.

- Ez úgy kezdődött, hogy 16 év
vel ezelőtt, egyik reggel elaludtam, 
lekéstem a márkushegyi buszt. 
Fogtam magam és kiszaladtam a 
munkahelyemre. Ez úgy 14 km-t je
lent. Szekáltak a kollégáim, hogy ha 
beszaladtam, illik haza is szaladni. 
Megpróbáltam, sikerült.

- Másnap lábra tudott állni?
- Igen, sőt két nap múlva újból 

futva mentem dolgozni.
- Ez egy átlagember számára, 

aki nem sportol rendszeresen, elég
gé megerőltető lehet, ön edzett a 
márkushegyi teljesítmény előtt?

- Direkt futóedzéseket nem tar
tottam, de állandóan sportoltam. 
Asztaliteniszeztem, teniszeztem, bi
cikliztem, úsztam. Ahol mozogni le
hetett, mindenütt részt vettem

- Futásban melyik volt az első 
komoly versenye?

- Pesten, az IBUSZ maratoni. 
Sikerült végigfutnom a 42 km-t. Ott

találkoztam ismerősökkel, akik ja
vasolták a hosszabb távot is. Úgy 
éreztem, azt is meg tudnám csinál
ni, így elmentem Szegedre a 12 
órás versenyre, majd egy év múlva 
végigfutottam a 24 órás Európa 
Bajnokságot is. Ott 3. helyezést ér
tem el.

- Mit gondol, a hasonló teljesít
mények elérése mennyiben adott
ság kérdése?

- Azt tudom, hogy amikor le
génykoromban elmentem szóra
kozni, az egész éjjelt végig
táncoltam és utána, reggel jöttem 
dolgozni. Tehát mindig jól bírtam a 
fizikai megterhelést.

- Az első meghatározó siker 
után hamarosan jelentkezett az ér
zés: már nem teljes egy nap, ha a 
futás kimarad?

- Volt ilyen. Egy hónapig nem 
futottam, s már fájtak az ízületeim. 
Aztán megint elkezdtem, elmúltak a 
fájdalmak. Akkor határoztam el, 
hogy nem fogom abbahagyni, amíg 
bírja a lábam és kedvem lesz, addig 
futok.

- Naponta milyen távot teljesít?
- Az otthoni, családi körülmé

nyektől is függ, hiszen gyermekeim 
vannak. A munkahelyemre (ma ez 
az Oroszlányi Erőmű) naponta futva 
érkezem, ami oda-vissza 14 km-t je
lent Emellett, ha van rá mód, a vá
rosban is edzek: 4 km-es köröket 
futok és 3 hetente tartok 24 órás 
edzést. Ez azt jelenti, hogy futok 
egy órát, hazamegyek, eszem, 
iszom és megint futok egy órát, míg 
el nem telik egy nap.

Folytatás a következő számban!

í  A hangverseny \  
vendége 

Vágsellye 
polgármestere
A Majki Zenei Fesztivál ke

retében július 20-án 19 órától 
az oroszlányi evangélikus 
templomban nyáresti hangver
senyen mutatkoznak be az 
énekes mesterkurzus hallga
tói.

A legkiválóbb növendékek a 
hagyományos Operagálán is 
fellépnek július 21-én, szom
baton 20 órától a majki 
műemlékegyüttes szabadtéri 
színpadán.

A gála résztvevője lesz Eri
ka Tegenova, vágsellyei éne
kesnő is.

Ebből az alkalomból dr. 
Sunyovszki Károly polgármes
ter meghívására Oroszlányba 
látogat a szlovák testvérváros, 
Vágsellye polgármestere, 
Julius Moravek is, hogy együtt 

^tekintsék meg az előadást. J

Megyei családi nap 
Maj'kon a Benkó 

Dixilanddel

Az MKK augusztus 25-én 10-től 
este 7 óráig megyei Családi Napot 
rendez Majkon, a műemlék- együt
tes területén lévő kastélyparkban. 
Jegyek elővételben vásárolhatók 
augusztus 15-éig az MKK-ban, 
vagy megrendelhetők telefonon a 
34/360-652 telefonszámon.

r Oroszlány Város Önkormányzata \ 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

Az Oroszlányi Távhőszolgáitató 
Kft. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 

tisztségének betöltésére.

Pályázati feltételek:
szakirányú felsőfokú iskolai vég

zettség,
a hőszolgáltatás, az energetika, il

letve más közüzemi szolgáltatás te
rületén eltöltött legalább 5 év 

szakmai és 3 év vezetői gyakorlat, 
szakmai önéletrajz + oklevélmáso

latok), vezetői program, 
érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A vezetői programnak 
az alábbiakat kell tartalmaznia:

•társaság piaci fejlesztési 
lehetőségei,

•a társaság műszaki fejlesztési 
és beruházási lehetőségei,

•az önkormányzat és a társaság 
kapcsolatrendszerének 

fejlesztése,
•a lakosság és a szolgáltató 

kapcsolatának 
fejlesztési lehetőségei,

•a tőkebevonás lehetőségei, 
és kockázati bemutatása, 

•bevétel- és költséggazdálkodás 
különös tekintettel a létszám- és 

bérgazdálkodásra,

A leendő ügyvezetőnek nyilatkoz
nia kell arról, hogy a Kft. átalaku

lása esetén vállalja a társaság 
operatív vezetői tisztségének ellá

tását.
A vezető tisztség 2001. év október 

hó 1. napjától 
kerül betöltésre, 

a megbízás 5 évre szól. 

Bérezés megegyezés 
szerint.

A pályázatokat Oroszlány város 
polgármesteréhez címezve (2840 
Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., Pf. 

9.) kell megküldeni.

A pályázók az állás betöltésével 
kapcsolatos kérdéseiket 2001. júli
us 13-áig juttathatják el írásban az 

előzőekben megadott címre.
A kérdésekre adott válaszokat há
rom munkanapon belül a pályázók 

részére megküldjük.

Jelentkezési (beérkezési) 
határidő:

2001. év július hó 23. napján 
17.00 óráig.

A pályázatok elbírálásának határ
ideje:

2001. augusztus 7-ei 
képviselő-testületi ülés.

\_________ ___________ /

.IZ VJLVIZKÜ1HM1X IS A  IAKOSSÁG SZOLGÁI A lá  BAK!
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Petőfi Sándor út 29.
V á ro sk a p u  után 

S361-111

A K C I Ó !
HDF laminált parketta

(I. oszt.} akciós áron! 
1 9 9 t,F i/m 2

K i b ő v ü l t  árukészlettel
PADLÓSZŐNYEG ÉS PVC VÁSÁR!

Meglepetés;
10.000,- Ft felett aján«? SL lábtörlő!

Ajánlattételi felhívás 
Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot 

hirdet a tulajdonában lévő 
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 80. szám alatti 
298 m2 összterületű, szolgáltatóház megne
vezésű ingatlanában 73 m2 nagyságú helyi

ség bérbevételére.
Az ajánlati dokumentáció az oroszlányi Polgármesteri Hi
vatal földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján vásárolható meg 

bruttó 3.000,- Ft áron, 2001. július 17-én 9.00 órától.
Az ajánlattétel határideje:

2001. augusztus 15. szerda, 15.00 óráig. 
Eredményhirdetés postai úton történő értesítéssel: 

2001. augusztus 21-én.

Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 
Oroszlányi Távhó'szolgáltató Kft. Könyvvizsgálói 
feladatainak ellátására, határozati időtartamra.

Feltételek:
=>büntetlen előélet; ^bejegyzett Magyar Könyvvizsgálói 

Kamarai tagság; =>„költségvetési” minősítés; 
^legalább 5 év szakmai gyakorlat 

A pályázathoz csatolandók: 
szakmai tevékenység részletes leírása; 
képesítésről szóló oklevélmásolat(ok); 

kamarai tagság igazolása 
Pályázhatnak: természetes személyek és gazdasági 

társaságok egyaránt 
A könyvvizsgálói feladatokat 

2001. év október hó 1. napjától kell ellátni.
Díjazás megegyezés szerint.

A  pályázatokat Oroszlány város polgármesteréhez cí
mezve (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., Pf.: 9.) kell 

megküldeni.
A pályázat beérkezésének határideje:

2001. év július hó 23. napján 17.00 óráig.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2001. 

augusztus 7-ei képviselő-testületi ülés.
v_________________________________________ /

í  \

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az 

alábbi intézményi felújítási munkákra:

^Szennyvízcsatorna kiváltás kivitelezése az V. Sz. Bölcsödében 
^Udvartervezés kivitelezése az Idősek Otthonában

O R O S Z L Á N Y  V Á R O S  P O LG Á R M E S T E R I 
H IV A T A LA  felvételt hirdet a szervezési osz
tályra S Z E R V E Z É S I Ü G Y IN T ÉZŐ I munkakör 

betöltésére.
Feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
középiskolai érettségi, számítógép-kezelői ismeretek, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai ön
életrajz, oklevél-bizonyítványmásolat(ok)

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül: aki gyors- és 
gépírói, közigazgatásban szerzett gyakorlattal, OKJ-s szá

mítástechnikai szakképesítéssel rendelkezik.
Az ellátandó feladat: a szervezési osztályon jegyző

könyv-vezetési, titkársági, szervezési feladatok ellátása. 
Részletes felvilágosítás: Molnár Ildikó titkársági cso
portvezetőnél, telefonon: 34/361-444, 202-es mellék.
A munkakört 2001. év szeptember hó 1. napjától lehet 

betölteni.
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szálé törvény alapján.

A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez lehet 
benyújtani: 2841 Oroszlány, P f.: 9 ., 

vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78. sz. 
Jelentkezési határidő: 2001. augusztus 10 .

Czermann vendéglő
HETI MENÜ AJÁNLATUNK 07.23-07.29. 

Hétfő

Csontleves 1.) Brokkolis csirkecsíkok, rizs

Borsóleves
2. ) Vadas zsemlegombóccal
3. ) Rántott sajt, rizs

Kedd
Csontleves 1. ) Zöldbabfőzelék, vagdalt

2. ) Mexikói csirke, kukoricás rizs
3. ) Naj-naj

Erdélyi paradicsom
leves

=>Homlokzat-felújítás kivitelezése az Idősek Otthonában 
=>A Táncsics Óvodában épületrészek összenyitásának kivitelezé
se

^ A z  Arany János Általános Iskolában a fizika-kémia terem felújí
tása
=>ASágvári Endre Általános Iskola folyosói nyílászáróinak cseré

je
=>Az Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola főépülete csapadékvíz 
elvezető rendszerének vizsgálata, felújítási javaslat készítése 
Az ajánlati dokumentációk egyenként bruttó 5.000,- Ft-ért meg
vásárolhatók az oroszlányi Polgármesteri Hivatal földszinti ügy
félszolgálati irodáján 2001. július 9-étől a hivatal nyitvatartási 
idejében.
Az ajánlattételi határidő: 2001. július 23-án, hétfőn 1430 óra 
Az ajánlatok nyilvános felbontása: 2001. július 23-án, hétfőn 

y  1500 órakor

Szerda
Csontleves 1.) Rántott máj, petr. burg.
Hideg gyümölcslé- 2.) Vörös boros marha pörkölt, tészta
vés 3.) Zöldséges rizottó

Csütörtök
Csontleves 1.) Sajtos pulykamell, tészta
Tárkonyos hús- 2.) Debreceni rakott káposzta
gombóc leves 3.) Spagetti Napoletta

Péntek
Csontleves 1.) Petőfi rostélyos, burgonya lángos
Szabolcsi fehér búr- 2.) Parajos csirkemell, rizs
gonya leves 3.) Császármorzsa

Szombat (Csak előfizetőknek!)
Csontleves Szalonnás csirke, vegyes köret

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)
’ Csontleves Rántott szelet, petrezselymes burgonya

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PBE&5 Kft nyomdájában leitől 
leadni minden hát szerdájá
ig, es a nitvágén köze1 tízez

ren olvashatják!

=>Eladó! 380 I. fagyasztóláda, 
3x4 m. perzsaszőnyeg, svájci 
verseny camping kerékpár. Kert 
kiadó kőházzal, konyha, 2 szoba. 
Érd: 06-30-362-8854 
=>Eladó 1990-es Polski fiat kitű
nő állapotban, 2002. szeptembe
réig érvényes műszakival.
Érd.: 06-30-9278-647 

= > E la dó  1 db drapp női olasz 
bőrdzseki és 1 db fekete 3/4-es 
női bőrkabát. Ár megegyezés 
szerint. 06/30/3000-362

[ 8.000.-Ft befektetéssel 
duplázza meg jövedelm it1 

| Érdeklődni 34/36Ö-991 
, 06-30 355-45-28

H UB ER  F E S T É K B O L T '
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Pálmafix 1320.-Ft
Palmatex 1500.-Ft 
Sziloplaszt 366-979.-Ft 
Palma tex 5I 9000.-Ft 
Tapéta 610-1280.-Ft 
CMC 1 kg 370.-Ft
Csemperagasztó

1035-1098.-Ft 
Fugázó 5 kg 960-2445.-Ft 
Purhab 923-1053.-Ft 

FESTÉKÁRÚ A  
LEGKEDVEZŐBB 

ÁRON!

Leveleim ‘*10 ‘ >r«.*s/̂ *rr* S a©roisütópy, /akeímAny * íö.wmfám m; s$x-?s. m  3̂ 524műm jsi£ ;20j =.áw-i2i
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Kedvező áron 
vállaljuk levél

papírok, borítékok, 
(önátírós) 

nyomtatványok 
tervezését, 
készítését.
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01. Boglárka
02. Lehel

P 03. Hermina

V a s t a p s  az O p e r a g á lá n
Sikeres két hetet bizonyít a zárókoncert

A Majki Műemlékegyüttesben 1996-ban, a Millecentenárium 
évében rendezett először színvonalas művészeti előadásokat 
Oroszlány Város Önkormányzata és a Majki Műemlékegyüt- 
tesért Alapítvány, Az azóta eltelt években számos nagysikerű 
előadás zajlott az egykori remeteség falai között, s Majk jó hí
rét vitték szerte a világba a Nemzetközi Énekes Mesterkur
zus hallgatói is. A színvonalas színpadi előadások és az 
elmaradhatatlan Operagála évről évre növelte Majk idegen- 
forgalmi értékét. A hagyomány idén sem szakadt meg.

Továbbra is a helyi önkormányzat és a Majki 
Műemlékegyüttesért Alapítvány rendezésében, a Harmónia 
Stúdió szervezésével került meghirdetésre a Nemzetközi 
Énekes Mesterkurzus, 2001. július 9-21. között.

A zenei rendezvények helyszínéül szolgáltak a környező 
települések, Várgesztes, Gánt és Vérteskozma, ahol bemu
tatták énektudásukat a hallgatók.

Július 14-én, szombaton Johann Strauss: „Mesél a bé
csi erdő” címmel válogatást mutattak be a szerző legnépsze
rűbb operettjeiből a majki szabadtéri színpadon.

A programsorozat megkoronázása minden évben az 
Operagála.

Erre idén, július 21-én, szombaton a kedvezőtlen időjá
rás miatt a Majki Műemlékegyüttes helyett az oroszlányi Mű
velődési Központban került sor. Bár a hely szelleme nem 
fogható a „barokk gyöngyszemként” is emlegetett, kiváló 
akusztikájú egykori kamalduli remeteséghez, az est így is él
ményt nyújtott a zenekedvelőknek.

Folytatás a 2. oldalon

Együttműködést kötött a Vértesi Erőmű Rt. és a Holcim Cementipari Rt.

Környezetkímélő beruházásra 
szerződtek

A Vértesi Erőmű Rt.-nél július 25-án került sor annak az együttműködési szerződésnek az 
aláírására, mely az Oroszlányi Erőmű 1-es és 2-es kazánjában képződő pernye leválasz
tására és elszállítására, az ezzel kapcsolatos beruházásokra vonatkozik. A megállapo
dás értelmében a 3-as és 4-es blokkal kompatibilis szárazpernye-kinyerő rendszer épül a 
Holcim Hungária Cementipari Rt. pénzügyi forrásaiból. Ezzel az erőmű mind a négy 
elektrofiltere szárazpernye-kinyerésre alkalmassá válik, az innen elszállított pernye pe
dig adalékanyagként további felhasználásra kerül a Holcim Rt.-nél.

A Holcim Hungária Rt. (ko
rábban: Pannoncem Cement
ipari Rt.) a cement, a beton és 
a kavics előállításában és ér
tékesítésében világvezető po
zíciót betöltő svájci Holcim 
Csoport tagja, mely öt földré
szen, több mint 70 országban 
van jelen. A Holcim munkatár
sainak közreműködésével hi
dak, aluljárók, utak, házak és 
kereskedelmi létesítmények 
épülnek.

A Holcim Hungária Rt. és 
a Vértesi Erőmű Rt. kapcsola
ta 1995-re nyúlik vissza.

Folytatás a 2. oldalon.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan kcs/,pénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSA SÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

.!. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi id ő  90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kúpja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógepekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgy aki a.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simnr J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon 33/500-333 (ékszer műszaki, porcelánt
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb )______
i AI A, Ady E. u. 4. SZÓMBA ION IS NYITVA!
Telcfon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABANYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Tclefon:34/51 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Ki képviseli a romákat?
„Válsághelyzet Oroszlányban” ?

Romák a levelüket megírták
Szerda délelőtt van, fél tíz 
múlt. A Petőfi udvar 3, köz
keletű nevén a Sárga tömb 
egyik földszinti lakása előtt 
romák, elsősorban asszo
nyok ácsorognak. Orosz Ár
pád települési képviselőt és 
az Országos Cigány Önkor
mányzat megyei szervezeté
nek elnökét, Bogdán Bélát 
várják. Mint Simon Istvánná, 
Matild néni elmondja: torkig 
vannak a „cigánynegyed
ben” uralkodó állapotokkal. 
Ráadásul a fülükbe jutott, 
hogy a közeljövőben negy
ven, rosszhiszemű lakás
használónak minősített 
roma családot fognak kila
koltatni. Valakinek el kell pa
naszolni problémájukat, és 
miután a helyi cigányönkor
mányzat évek óta nem mű

ködik, a megyeihez fordul
tak. Orosz Árpád 
megérkezik, Bogdán Béla 
Budapestről telefonál, hogy 
jó másfél óra múlva várható. 
Az újabb időpont 11 óra.

Á megbeszélt időben a 
megyei elnök még sehol, de 
a kaszárnyára emlékeztető 
épület földszinti gangján 
mintegy húsz roma gyűlik 
össze. Felolvassák a Simon 
Istvánná fogalmazta petíció
nak szánt írást. Ki figyelme
sen, bólogatva hallgatja, 
más ügyet sem vet rá. De né
hány perc múlva már majd’ 
ötven egyetértő aláírás sora
kozik a kockás lapok alján.

Közben Matild néni laká
sában csörög a telefon, Bog
dán Béla telefonál, és közli, 
hogy sajnálja, de nem tud

ma Oroszlányba jönni, mert 
részt kell vennie egy konfe
rencián.

A kihangosított készülék 
körül heten-nyolcan zsúfo
lódnak össze a szűk konyhá
ban.

-  ... amennyiben az 
oroszlányi cigány önkor
mányzat nem akarja képvi
selni a helyi romák érdekeit, 
megbízólevelet adok egy 
vagy két embernek, hogy 
tárgyalásokat kezdeményez
zen az önkormányzat és a ci
gányság között -  magya
rázza Bogdán úr Orosz Ár
pádnak. -  Mindenről szeret
nék tudni a jövőben, ami 
Oroszlányban történik -  
folytatja.

Folytatás a 3. oldalon



Folytatás az 1. oldalról

Környezetkímélő beruházásra szerződtek
Farkas Károly 

most a Becs -  Budapest versenyre készül
Múlt heti számunkban interjút olvashattak Farkas Károllyal. Az oroszlányi sport
ember elmondta, hogy 16 évvel ezelőtt kezdte komolyan a futóedzést. Munkahe
lyére mindig futva érkezik, ami 14 km-t jelent, s ha csak teheti, ezt a távot növeli 
naponta 4 km-s körökkel. Háromhetente pedig 24 órás edzést tart.

A Holcimmel kötött hitelszerződés 
alapján ekkor épült meg az Oroszlá
nyi Erőmű 3-as és 4-es számú 
blokkjának szárazpernye-kinyerője. 
Azóta a Holcim évente mintegy
60.000 tonna száraz pernyét szállí
tott el a Vért-tői, felhasználva azt 
adalékanyagként fő tevékenysége, a 
cementgyártás során.
A most létrejött együttműködés lé
nyege, hogy az említett két blokk le
állása esetén is biztosított lesz a 
szárazpernye-szállítás az Oroszlányi 
Erőműből.

Ezért 26,5 millió Ft-os keretössze
gű hitelszerződést kötött a két cég az 
erőmű másik kettő, 1-es és 2-es ka
zánjában képződő pernye leválasz
tására és elszállítására. Emellett a 
szerződés kitér a zagytéri salakper- 
nye-hasznosításra is, évi átlag 2.000 
tonna elszállításával. Ez a zagytéri 
lerakó a hasznosítható anyaga kö
vetkeztében a jövő külszíni bányájá
vá is válhat.

Az együttműködési szerződés az 
aláírás napján életbe lépett, a Vértesi 
Erőmű Rt. haladéktalanul megkezdi 
a szárazpernye-kinyerő megvalósí
tását. A beruházás várható befejezé
se tíz hét.

Az együttműködés jelentősége 
abban rejlik, hogy a Holcim Hungá
ria Rt. által évi mintegy 125.000 ton
nára tervezett pernye megvásárlása 
és elszállítása csökkenti a zagytéri 
salaklerakás mennyiségét, ezzel 
csökkenti a diffúz porzás környezet- 
védelmi terhét és kockázatát, amely 
erős szél esetén terheli Oroszlány -  
Kecskéd környezetét. A Holcim Hun
gária Rt. pedig az eddig lerakásra 
kerülő pernyéből környezetet kímélő 
módon értékes cementtermékeket 
állít elő Lábatlanban -  ezzel óvja a 
természetes ásványi vagyon, - és a 
hagyományos tüzelőanyag-készle
teket, valamint csökkenti a cement
gyártási szén-dioxid kibocsátását.

Az együttműködés stratégiai je
lentősége, hogy a Vért a jelenlegi 
szerződéses állapot alapján 2003. 
december 31-éig, de a retrofit beru
házás megvalósulása esetén 
2014-ig fogja biztosítani a száraz 
pernye kért mennyiségét a Holcim 
részére.

Az együttműködés előnyeiről saj
tótájékoztató keretében adtak tájé
koztatást a szerződő felek.

Panyi László elnök-igazgató 
(Holcim Rt.) elmondta: számukra 
igen fontos a pernyeszállítás, hiszen 
a cementgyártásban minél környe
zetkímélőbb megoldást választanak, 
s ez a módszer eddigi céljaik megva
lósítását segíti. Arra számítanak, 
hogy ezzel az elkötelezettséggel 
hosszú távon meg tudják oldani per
nyeellátási feladataikat, részt véve 
így a Vért ezirányú, pernye-elhelye

zési feladatának megoldásában is. 
Kiemelte: a pernyeszállításon túl - a 
technikai feltételek megvalósulása 
esetén - megcélozták egy jövőbeli 
lehetőségét az ún. REÁ gipsz (kénte
lenítő gipsz) hasznosításának is. Ez 
azt jelenti, hogy kedvező ajánlat ese
tén, az Oroszlányi Erőmű kéntelení
tőjének megépítése után az 
üzemeléshez szükséges mészkő
lisztet a Holcim szállítaná a 
Vért-nek, majd a keletkezett gipszet 
visszaszállítaná saját tevékenységé
hez további felhasználásra.

Ezt az elképzelést támasztotta alá 
hozzászólásával Nagy István terme
lési igazgató (Holcim Rt.) is.

- Az együttműködési szerződés a 
jövő felé mutat. Ez a jövő a kéntele- 
nítés termékeinek a felhasználását 
jelentheti - mondta.

Takács Károly vezérigazgató 
(Vért) hangsúlyozta: a Vértesi Erő
mű Rt. célul tűzte ki, hogy a jövőben 
minden keletkező és felhasználható 
hulladékot továbbhasznosításra el
szállítson az erőműveiből, csökkent
ve ezzel a környezetterhelését. Ezért 
a két rt. között létrejött együttműkö
dés jelentőségét inkább környezet
védelmi, mint pénzügyi szempont
ból kell értékelni.

- Nem elsősorban kereskedelmi 
ügyletnek tekintjük ezt a megállapo
dást. Bár természetesen mind a hi
telt adó Holcim Rt., mind az, 
üzemeltető Vért pozitív kereskedel
mi mérleggel kell, hogy zárja ezt a 
beruházást, de ezen kívül az együtt
működésnek rendkívül nagy a kör
nyezetterhelés-csökkentési 
eredménye -  hangsúlyozta a vezér- 
igazgató.

- A pernye olyan hasznosítható 
anyag, amely depóniákra került évti
zedekig és a kezdeti, 70-es, 80-as 
évekbeli kísérletek után most már 
iparszerű méreteket ölt a hasznosí
tása. Hiszen olyan tulajdonságú 
elektrofilter pernyéről van szó, 
amely biztonsággal felhasználható 
az építőiparban, így például az autó
pálya-, út- és gátépítések során -  
magyarázta, hozzátéve:

- Legalább ilyen fontos a megálla
podásunkban egyelőre egy záradék
ponttal jelzett kéntelenítő gipsz
hasznosítási irány, illetve mészkő- 
liszt-beszállítási lehetőség, amivel 
azt kívánjuk elérni, hogy lehetőleg 
ne kelljen tárolni az erőmű füst
gáz-kéntelenítő megépítése után az 
ipari méretekben hasznosítható, 
esetleg több százezer tonna/éves 
ún. REÁ gipszet.

A jövő feladata ennek az együtt
működésnek a kidolgozása, de ígé
retes, hogy már most van rá 
szerződési pont.

Lovasi Andrea

Hogy ehhez milyen táplálkozási 
szokás társul?

- A C vitamint szedem, az 1000 
mg-osból 3 db-ot, ha 24 órás edzést 
csinálok, valamint káliumot, kálci- 
umot. De inkább természetes vita
minanyagokat szoktam használni. 
Ugyanazt eszem, mint az átlagos 
ember. Húsból kevesebbet, mint a 
többiek, de az is fontos, mert tartal
mazza a B 12 vitamint. A futáshoz 
rengeteg kalória kell. Annyit eszem, 
mint az egész család, ha egész nap 
edzem. Nem szabad megvárni, hogy 
az ember futás közben megéhezzen, 
folyamatosan kell enni és pótolni a 
folyadékveszteséget is. így is több 
kilót le tud fogyni az ember egy-egy 
versenyen.

-A gyerekei m it szólnak ehhez a 
hobbihoz? Próbálják követni a 
példáját?

- A kisfiam másfél éves, ő termé
szetesen még nem, de a 10 éves lá
nyomat el szoktam vinni 30 km-es 
biciklitúrára. Nagyszerűen elviseli.

-Mely eredményeire a legbüsz
kébb?
Sorolom a legemlékezetesebbeket:

-Első hely Ausztriában: ez 100 
km-es verseny volt. Azért is érde
kes, mert előző nap biciklivel men
tem ki, mert nem volt pénzem 
utazási költségre. Aludtam és más
nap lefutottam a 100 km-t.

-24 órás Európa Bajnokság, Sze
ged. 3. lettem kategóriámban, ab
szolútban pedig 10.

-Nyíregyháza-Budapest 264 
km-es táv, Európa legjobb futóival.
5. helyezést értem el. Ez pénzdíjas

verseny volt, abból vettem szobabú
tort, tehát sikeres volt a család 
szemszögéből is.

-  Ez volt a leghosszabb tá v, amit 
eddig futott?

- Amit egyhuzamban kellett futni, 
igen. De a Bécs - Budapest több na
pos verseny. Az első két nap 120 
km-t kell futni, a harmadik-negyedik 
nap 63 km-t. Az a nehézsége, hogy 
naponta fel kell állni a lefutott táv 
után és megint elindulni.

-Ez nem csak fizikai, hanem ko
moly agymunka is. Hogyan küzdi 
le a fáradtság érzését futás köz
ben?

- Ezt is be kellett gyakorolni, hogy 
tudjam irányítani a gondolataimat, 
kellemes élményekre koncentráljak, 
ne a fájdalomra. Ha így sem múlik a 
fájdalom, akkor már az akarat kell.

-  Mi az a határ, az a táv, amit 
még biztosan bírna ?

- Amikor az ember a verseny vé
gére ér, pszichológiailag mintha egy 
nagy követ levennének a melléről. 
Feloldódik, szinte friss és úgy érzi, 
hogy tudna még futni. Volt már rá 
példa: vége volt a 24 órás verseny
nek, egy óra múlva elmentem tán
colni.

-  Mi a következő cél?
- A Bécs - Budapest verseny. Ok

tóber 19-től 23-ig tart. Közben lehet, 
hogy indulok a szeptemberi Athén - 
Spárta 243 km-es versenyen. 
(Farkas Károly rangos, nemzetközi 
versenyekre való kijutásában nagy 
segítség fő támogatója, a Vértesi 
Erőmű Rt.) Lovasi A.

Folytatás az 1. oldalról

Vastap s a z O p e ra g á lá n
Megnyitójában Nagy Ferenc, a Magyar Állami Operaház karmestere méltat
ta az Énekes Mesterkurzus jelentőségét. Mint mondta, most már évek óta 
nagy népszerűséggel működik nyaranta a kurzus, melynek végén - minden 
alkalommal - egy gálaest keretében a legjobb növendékek számot adnak ar
ról, hogy hol tartanak, mit tanultak, mit tudnak.

-Nem csak Magyarországról és a szomszédos államokból, hanem igen 
messziről is érkeznek már hozzánk hallgatók. A Távol-Keletről tavaly is vol
tak résztvevők. Idén jöttek Tajvanból, sőt, chilei és svájci növendékünk is 
van már. Nagyon sokan és lelkesen vesznek részt ebben a programban.

A kurzus énekmesterei az élvonalba tartoznak. Nagy Ferenc őket név sze
rint is külön köszöntötte. Megköszönte munkáját Bokor Jutta, Csenged Ad
rienn, Misura Zsuzsa, , Laki Krisztina, Maria Terézia Űribe, Keönch 
Boldizsár, Gulyás Dénes és Ionéi Pantea művészeknek, akik irányításával két 
héten át folyt a munka azért is, hogy a zárókoncert jól sikerüljön.

Az Operagála repertoárja Mozarttól Johann Straussig igen színes képet 
mutatott, a növendékek felkészültségére, a közönség tetszésére pedig a 
minden darab után felhangzó vastaps volt a bizonyíték.

Lovasi A.

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2. _______________



Folytatás az 1. oldalról

„Válsághelyzet Oroszlányban”?
Romák a levelüket megírták

„Oroszlány arcai és harcai”
Andrássy Antal beszélgetése Sunyovszki Károly polgármesterrel 

A Népszabadságban megjelent több mint féloldalas cikkből 
emeltünk ki néhány részletet

... - A gazdasági szerkezetváltás, az arculatváltás végül is miként ha
tott a városra, módosítja-e például a népesség összetételét, számát?
- Egyelőre nem. A város érdemi fogyatkozás nélkül viselte el a szénbányá
szat visszafejlődésének tíz-tizenöt és az új ipari struktúra megjelenésének 
három-négy évét. Az elkövetkező években viszont már számolunk azzal, 
pontosabban szeretnénk, hogy négy-ötezer emberrel növekedjen a város 
népessége. Egyrészt, hogy az ipari park igényeit kielégítsük, most már szak- 
képzettebb munkaerővel is, másrészt, hogy újabb lendületet kapjon a város 
fejlesztése.
-  Vagyis minden feltétel adott a település fejlődéséhez?
- Ezt azért nem mondanám, bár kétségtelen, hogy Oroszlány a maga két és 
fél kilométeres átmérőjű körében egy nagyon összeszedett, teljesen közmű
vesített, olcsón üzemeltethető város, ami egy nagyon sikeres településfej
lesztés eredménye.
. . . A  népesség bővüléséhez elengedhetetlen, hogy hosszú távon ezer új la
kás is épüljön, a mintegy félezer önkormányzati bérlakás mellett magánerő
ből, vállalkozói tőkéből is. A különböző városfejlesztési teendők költsége 
együttesen mintegy kétmilliárd forintot tenne ki. Ám megvalósításukkal 
együtt sem várható a város gyökeres átalakítása. Erre ugyanis véleményem 
szerint nincs is szükség. Oroszlány annak idején szerkezetében, struktúrájá
ban jól ki lett találva, jól meg lett építve. Most már csak a minőségi színvona
lat kell emelnünk.”

(MF)

-  Eljuttatok hozzátok, egy pályázati 
kiírást is, amit mintegy 17 milliós 
összegben közmunkaprogramra 
vagy állandó munkahelyteremtésre 
lehetne felhasználni. Szeretnék talál
kozni a polgármester úrral is, hogy 
megtaláljuk a közös hangot annak 
érdekében, hogy ezek a családok ne 
kerüljenek ki az utcára. Ez senkinek 
nem lenne jó a jelenlegi politikai 
helyzetben.

A riporter kérdése:
-  Mível keresték meg önt a ro

mák?
-  Simon Istvánná hívott fel, és el

mondta, hogy több roma kilakoltatá
sára készülnek Oroszlányban. Az 
ügy, úgy érzem, hogy érinti az Or
szágos Cigány Önkormányzatot. Le 
kellene üljünk Sunyovszki úrral, 
megbeszélni a problémát, mert nem 
tudom, hogy mekkora hátralékokról 
van itt szó. Valahogy kompro
misszumra kell jutni a helyi önkor
mányzattal. Bevonom a megoldás 
keresésébe az OCÖ szervezetnek a 
válságkezelő bizottságát is.

-  Úgy érzékeli válsághelyzet van 
Oroszlányban?

-  Igen.
Újra Orosz Árpád a telefonnak 

ezen a végén:
- Javaslom elnök úr, hogy Simon 

Istvánnének adjon képviseleti meg
bízást. Úgy tapasztalom, hogy ben
nük van a romáknak a bizodalma. A 
helyi cigányönkormányzat vezetői 
hitelüket vesztették.

Orosz képviselő szavait helyeslő 
morgás követi.

Közben egy lepecsételt lakáshoz 
megérkeznek a lakáskezelő ügyinté
zői.

-  Azt állítják a romák, hogy 
önöktől származik az információ, 
miszerint negyven család kerül 
hama-rosan az utcára -  közli a ri
porter.

-  Szó sincs ilyesmiről. Mi külön
ben sem adunk ki ilyen adatokat. 
Egyébként pedig mindenki tudja, hol 
tart a bíróságon az ügye, és kell-e 
számítania a hurcolkodásra. Kilakol
tatások a továbbiakban is lesznek.

Rövid szóváltás a lakáskezelők és 
a csoportba gyűlt romák között.

Lakáskezelő ügyintézője:
-  Kibontják a bejárati ajtót, már 

szedik fel a mozaikokat. Minden ál
dott nap változik a helyzet, és egyre 
rosszabb. A házfelügyelő elmondta, 
hogy sajnos már takarítani sem tud,

mert a szipusok megfenyegették. 
Hát meddig lehet még elmenni?

Egy roma fiatalasszony:
-  Én aláírom, hogy jogos a köve

telés a hátralékra, de azért mert 
két-három ember rendetlen, nem a 
többinek kéne meginni a levét! És 
miért van az, hogy az egyiknek lehet 
ezer forintjával fizetni, a másiknak 
meg nyolcszor annyit rónak ki?

Egy asszony a második emeletről: 
- Á  legnagyobb gond a szipusok. 

Csoportosan jönnek, néha harmin
cán is, fiatalok, gyerekek. Fenn ran
dalíroznak a padláson. Most 
festettem ki a szobát, de már hullik a 
vakolat a mennyezetről. A rendőr
ségnek meg hiába szólunk.

Egy középkorú roma férfi:
-A  pincéket évek óta nem lehet 

használni, a tüzelőt mindenki a la
kásban tartja. Végül is egy kisebb
ség terrorizálja itt a többséget. Nem 
lehet velük szemben fellépni, mert 
megfenyegetnek, hogy kitörik a nya
kunkat. Ez van.

Orosz Árpád képviselő is úgy érté
keli, hogy a Petőfi udvarban lakók
nak egy kisebb hányada okozza a 
problémákat és a nagyobb rész vál
tozást akar. Szerinte ennek a jele az 
is, hogy ezt az aláírásgyűjtést beindí
tották.

A fejleményekről későbbi lapszá
mainkban beszámolunk.

Forgács J.

A petíció szövege
(Az eredeti levélnek a stilisztikailag javí

tott változatát közöljük.)

A Petőfi udvar 1-7. számú épületek az 
1970-es években voltak utoljára tataroz
va. Bármilyen külső javítások vannak, a 
lakóknak kell megoldani, ha tudják. Sok
szor még a lépcsőházi világítással sem 
foglalkoznak, a lakbért meg már nem 
tudják, hogy mennyit kérjenek. Holott 
szem előtt tarthatnánk, hogy nagyon so
kan a létminimum alatt élnek. Önhibáju
kon kívül kerültek ebbe a helyzetbe, s 
ezeket az embereket fel kéne emelni, nem 
pedig rúgni rajtuk kettőt, hogy még job
ban a mélybe süllyedjenek. Ha már egy
szer van állatvédő egyesület, a kivert 
kutyáknak menedéket adnak, akkor pró
báljanak meg a romákon is segíteni, 
hogy emberhez méltóan és a társada
lomba illően tudjanak élni.

A Petőfi udvar 3a-ban nagyon magas 
lakbéreket fizetnek, legalább 5 négyzet- 
métert, anélkül, hogy azt használni tud

nák. Nevezetesen a pincéről van szó, 
amit legalább 15 éve nem lehet használ
ni. Állandóan csőrepedés van, a szenny
vízelvezető csatornák elavultak, de evvel 
senki nem foglalkozik. Az egész Petőfi 
udvar el van gettósítva. Amit idáig elron
tottak, azt egyszerre akarják helyrehozni, 
olyan módon, hogy több romacsaládot 
még lehetetlenebb helyzetbe taszítanak.

A városi tanács idején, a mostanihoz 
képest szinte fillérek voltak a lakbérek. Az 
mégis megoldotta, hogy a valamikori ba
rakksort és a város összes épületeit 
évente renoválta, kívül-belül, valamint 
évente felülvizsgálta a lakások belső álla
potát. Ha valami olyan hibát talált a la
kásban, amit a bent lévő lakó tett tönkre, 
akkora bérlőt kötelezte, hogy hozza hely
re. Most a lakások állapotával -  se kívül, 
se belül - ,  nem törődik senki, csak a lak
bérekkel vannak elfoglalva, holott ezen is 
lehetett volna segíteni. Mert ha a romák
nak szerszámot adtak volna a kezükbe, és 
ha ide szállították volna az anyagot, a ro
mák összefogtak volna, és közös erővel 
feltudták volna újítani -kívül is belül is -  
az egész roma negyedet. És akkor már 
valamit tettek volna hátralék fejében.

Vagy pediglen ingyen telkeket! Mert 
minden roma családban legkevesebb a 
három gyerek, és igénybe tudták volna 
venni a szociálpolitikai kedvezményt. De 
itt nálunk, Oroszlányon senki nem próbál 
tenni azért, hogy a romák is érvényesülni 
tudjanak.

Számukra munkahely nincs, csak köz
hasznú munka, ami negyvenezer forinton 
alapszik, s mire kézhez kapják csak hu

szonötezer lesz. Ha pediglen nincs köz
hasznú, marad a szociális segély, a gyes, 
a családi pótlék meg a nevelési. Ez csak 
éppen arra elég, hogy nem halnak éhen.

A Polgármesteri Hivatalnak és a lakás
kezelési osztálynak ezeknek az emberek- 
neka segítésén kéne gondolkodnia, hogy 
itt, ahol a gyökereik vannak, talpra tudja
nak állni. Ne arról kérdezgessék Danó 
Ibolyát, a szociális gondozót, hogy a Pe
tőfi udvari romák nem akarnak-e még 
Franciaországba menni?

A romák már arra is gondolnak, hogy 
az oroszlányi romákat így akarják kiűzni 
hazájukból.

Miért csak a romák hátralékaival fog
lalkoznak, hiszen az egész városrészen 
vannak hátralékosok? Milliós nagyság
rendben is. A nagy összegű lakbérrel tar
tozó magyarokat nem piszkálja senki. Ők 
fizethetik a hátralékot ezer forintjával. A 
romáknál a legmagasabb hatszázezer fo
rint, és húszezer forintnál kezdődik. Ha 
van olyan, aki ezt ki tudja fizetni, az hóna
pokon keresztül csak száraz kenyeret 
eszik.

Jó lenne, ha az illetékesek elgondol
kodnának azon, hogy a romák a rend
szerváltásnak eléggé megitták a levét, és 
ne alázzák meg őket még jobban. Próbál
ják meg a lakbérhátralékosok részletfize
tését az erejükhöz mérten kiróni, hogy ki 
tudják fizetni a tárgyhavival együtt, s 
megélhetésre is maradjon pénzük.
Ez a levél több ember nevében készült 
2001-07-24.

Simon Istvánná
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Petőfi Sándor út 29.
V á ro sk a p u  után 

@361-111

A K C I Ó !

(I. oszt.) akciós áron! 
1990 .it/m 2

K i b ő v ü l t  á r u k é s z l e t t e l
PADLÓSZŐNYEG ÉS PVC VÁSÁR!

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

Választékunkat k e r e s i 
a Padló Centrumbanf

fií'hi’i-pttr' ’i'H 
hptnfolt ZMdi\ :;tí;
tél HH'lawtlldtl

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kár

^Oroszlány, Alkotmány utca részleges útfelújítására, 
>0roszlány, Alkotmány u 80-84. számú épületek előtti, 
1326/3 hrsz-ú területen lévő játszótér engedélyezési 

dokumentációnak megfelelő teljes felújítására 
=>0roszlány, Ó-falu, Erzsébet liget 

engedélyezési dokumentációnak megfelelő felújítására 

Az ajánlati dokumentációk megvásárolhatók 
=>útfelújításra: bruttó 10.000,- Ft-ért 
=>játszótér, Erzsébet liget felújításra: 

egyenként bruttó 20.000,- Ft-ért 
Az oroszlányi Polgármesteri Flivatal 

ügyfélszolgálati irodáján 2001. július 23-tól.
Az ajánlattételi határidő:

2001. augusztus 0 6 .1330 óra 
Az ajánlatok nyilvános felbontása:

2001. augusztus 06. -  útfelújítás 1330 óra
^  -játszótér 14°° óra -  Erzsébet liget 14dU óra j30 a.

Ajánlattételi felhívás 
Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot 

hirdet a tulajdonában lévő' 
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 80. szám alatti 
298 m2 összterületű, szolgáltatóház megne
vezésű ingatlanában 73 mz nagyságú helyi

ség bérbevételére.
Az ajánlati dokumentáció az oroszlányi Polgármesteri Fli
vatal földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján vásárolható meg 

bruttó 3.000,- Ft áron, 2001. július 17-én 9.00 órától.
Az ajánlattétel határideje:

2001. augusztus 15. szerda, 15.00 óráig. 
Eredményhirdetés postai úton történő értesítéssel: 

2001. augusztus 21-én.

O R O S Z L Á N Y  V A R O S  P O LG Á R M ES T ER I 
H IV A T A LA  felvételt hirdet a szervezési osz
tályra S Z E R V E Z É S I Ü G YIN T ÉZŐ I munkakör 

betöltésére.
Feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
középiskolai érettségi, számítógép-kezelői ismeretek, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai ön
életrajz, oklevél-bizonyítványmásolat(ok)

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül: aki gyors- és 
gépírói, közigazgatásban szerzett gyakorlattal, OKJ-s szá

mítástechnikai szakképesítéssel rendelkezik.
Az ellátandó feladat: a szervezési osztályon jegyző

könyv-vezetési, titkársági, szervezési feladatok ellátása. 
Részletes felvilágosítás: Molnár Ildikó titkársági cso
portvezetőnél, telefonon: 34/361-444, 202-es mellék.
A munkakört 2001. év szeptember hó 1. napjától lehet 

betölteni.
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján.

A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez lehet 
benyújtani: 2841 Oroszlány, P f.: 9 ., 

vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78. sz. 
Jelentkezési határidő: 2001. augusztus 10.

Czermann vendéglő
HETI MENÜ AJÁNLATUNK 07.30-08.05.

Csontleves

Karalábéleves

Csontleves 

Tavaszi leves

Hétfő

1. ) Zöldborsó főzelék, rántott párizsi
2. ) Búbos pulykamell, rizs
3. ) Csőben sült padlizsán

Kedd

1. ) Pacalpörkölt, sósburgonya
2. ) Rockfortos csirkemell rántva, rizs
3. ) Töltött paradicsom, saláta

Szerda
Csontleves 

Kolbászos bableves

1. ) Lyoni marhaszeiet, burgonya
2. ) Rántottgomba, rizs
3. ) Mákosmetélt

Csütörtök
Csontleves

Frankfurti leves

1. ) Bácskai rizseshús
2. ) Marokkói csirke, tészta
3. ) Brokkoli felfújt

Péntek

Csontleves

Krémleves

Csontleves

Csontleves

1. ) Sertésszelet jóasszony módra, burgonya
2. ) Pulykapaprikás, tészta
3. ) Rakott juhtúró

Szombat (Csak előfizetőknek!)

Tűzdelt sertéscomb, petrezselymes burgonya 

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)

Töltött káposzta

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS
A hirdetéseket a MON1ÁZS 

PRESS Kft. nyomdájában lehet 
teadni minden hél szerdájá 
ig, és a hétvégén köze. dzez 

len olvashatják!

‘ Egyetemista lány albérletet ke
res Oroszlányon vagy környékén 
2 egyetemista társámmal együtt. 
Irányár 15.000-20.000 Ft+rezsi. 
Telefon: 06-20-4454579 
‘ Eladó Oroszlányon a Táncsics 
úti tízemeletesben 2. emeleti, 2 
szoba hallos, lakás szép állapot
ban. Érd.: 06-30-999-3100 
‘ Tanulási képességfejlesztés 
10-14 éves gyermekeknek.
Érd.: 364-485
* Egyéni fejlesztés, korrepetálás 
kisiskolások részére.
Érd.: 364-485

8. 000, Ft befektetéssel 
duplázza meg jövedelmet1 

@34/360-991: 
30/355-45 28

CITIBANK
Oroszlány, 

Rákóczi F. u. 47. 
® 364-566 

30/9720-612
H U B ER  FES T ÉK B O LT
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Palma fix 
Palma tex 
Sziloplaszt 
Palma tex 5I 
Tapéta 
CMC 1 kg

1320.-Ft 
1500.-Ft 

366-979.-Ft 
9000.-Ft 

610-1280.-Ft 
370.-Ft

Csemperagasztó
1035-1098.-Ft 

Fúgázó 5 kg 960-2445.-Ft 
Purhab 923-1053.-Ft 

FESTÉKÁRÚ A 
LEGKEDVEZŐBB 

ÁRON!
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rstpoho:,'. ih.sriai'j Apotmáay y itt. 
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OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Pctmska Tibornc ügyvezető. S366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: LovasiAndrea A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány. Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
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200L 31 hí! VIIIM-VIILTO.
Szó 04. Domonkos, Dominika
V 05. Krisztina
H oe. Berta, Bettina
K 07. Ibolya
Sze 08. Lászkó
Cs 09. Ernőd
P 10. Lőrinc

O R ^ o s z l ^ N g i http://www.araszlanyi-kronikas.hu

KróniKAs NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ' ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

Ili. évfolyam, 31. szám 2001. augusztus 04. S366-524

Rákóczira emlékeztek Majkon
Rockenbauer Zoltán miniszter volt a fővédnök A Távhő Kft. vezetőjéről és

A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Rákóczi 
napot a Majki Műemlékegyüttesben.

Az oroszlányi Rákóczi Szövetség meghívására az ünnep
ség részt vett a Szövetség országos elnöke, dr. Halzl József.

A július 27-ei programot stílusosan a Rákóczi indulóval 
nyitotta meg az Oroszlányi Bányász Koncert Fúvószenekar, 
majd köszöntőt mondott Nagy Elemér Attila, a helyi szerve
zet elnöke.

Az érdeklődők palotás táncot is láthattak a Kék Duna Tánc- 
együttes előadásában, s meghallgathatták Oroszlány Város 
polgármesterének üdvözlőbeszédét.

Ünnepi beszédet mondott Várkonyi Gábor egyetemi tanár 
és Szabó László, a HTMH főosztályvezetője.

A rendezvényt a szlovákiai Léva „Juhász Gyula Irodalmi 
Színpada” és a vajdasági Magyar Művelődési Szövetség mű
sora, illetve koszorúzás zárta a Rákóczi Emléktáblánál. L.A.

kitüntetettekről is döntenek
Jövő hét kedden tartja munkaterv szerinti 
ülését az oroszlányi képviselő-testület.

Az ülésen tájékoztató hangzik el a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről, 
majd meghatározásra kerülnek a vagyonnyi
latkozat-tételre kötelezett köztisztviselői 
munkakörök.

Szó lesz azokról a pályázati lehetőségek
ről is, melyek a Közép-dunántúli Regionális

Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált 
területfejlesztési pénzügyi források elnyeré
sére vonatkozhatnak.

Zárt ülésen megválasztják az Oroszlányi 
Távhőszolgáltató Kft. igazgatóját és könyv- 
vizsgálóját, valamint elbírálják azokat a ja
vaslatokat, melyek az augusztus 19-ei Szt. 
István napi ünnepségen átadásra kerülő vá
rosi kitüntetésekre érkeztek.

Új cég az Ipari Parkban

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

.1. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)___________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 fékszer, műszaki, porcelán, stb.)_______
TATA, Ady E. u. 4. SZC1MBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Jövőre indul a festékgyártás
Dr. Sunyovszki Károly polgármester és A tervek szerint a MIPA még az idén megkez- 
Berndt Fritzsehe, a MIPA Coatings Kft. kép- di a festékgyár építését. A gyártás jövőre in
viselője e hét elején szerződést írt alá 1,8 dúl, 25 munkavállaló alkalmazásával, 
hektárnyi földterület megvásárlására az 
oroszlányi Ipari Parkban.

Hátralékosok
Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások száma 392 db.

A lakásállományt terhelő lakbér- és vízdíjhátralék összege 25.249.903 Ft, amely 244 bér
lő kisebb-nagyobb tartozásából tevődik össze. (PH)

Az oroszlányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és 
társszerveinek reagálása a KRÓNIKÁS 

2001. július 28-án megjelent 
„Ki képviseli a romákat?” című cikkre

Bordás József: mint a cigány CKÖ elnöke 
teljes mértékben rágalom hadjáratnak tar
tom az egészet, mivel segítettünk a rászorul
takon, és irodánk mindenki előtt nyitva áll. 
Mindenki problémáján megpróbálunk segí
teni.

Ezzel szemben mégis vannak olyan em
berek, akik szeretnék lejáratni önkormányza
tunkat. Kijelentjük, igenis működik az 
önkormányzatunk! Például a legutóbbi 
programunk a IV. Regionális Romanap volt, 
melyet önkormányzatunk, az MCDSZ és a 
Művelődési Központ szervezett meg. Sajnos 
a lakossági Fórumra kevesen jöttek el, pedig 
a városban lakó cigányság és a rászorultak 
problémájáról volt szó.

Radics Barnabás: a Magyarországi Ci
gányok Demokratikus Szövetségének Elnök
ségi tagja kijelentem, hogy több ízben 
megkerestem a rászorultakat, hogy problé

májukat országos szinten is képviseljem. Eh
hez kértem az V. számú választókörzet kép
viselőjének segítségét, de Ő elhatárolta 
magát. Az oroszlányi CKÖ és az MCDSZ kö
zött együttműködési megállapodás és szer
ződés jött létre, hogy a rászorultakon 
hatékonyabban tudjunk segíteni, mert érde
keink közösek.

Novák János: a LUNGODROM helyi el
nöke kijelenti, hogy a CKÖ, LUNGODROM, 
MCDSZ munkahelyeket biztosított a rászo
rultak részére a polgármester úr segítségé
vel, amit a három szervezet elnökei 
ismételten szeretnének megköszönni. A kö
zeljövőben is szeretnénk együttműködni a 
kitűzött célokért.

Bordás József CKÖ elnök 
Radics Barnabás 

MCDSZ Országos Elnökség tagja 
Novák János LUNGODROM helyi elnöke



2001: A megújulás éve
Folytatódik a közterület-szépítés

Új parkokkal, korszerű játszóterekkel gazdagodik Oroszlány

Városunk a korszerűsítési mun
káknak köszönhetően az elmúlt 
időszakban is számos értékkel 
gyarapodott. Ám a fejlesztések
nek még közel sincs vége. Az 
önkormányzat több, látványos
nak ígérkező beruházást tervez 
még az idei évre is.

Ilyen például a Fürst Sándor 
utcai park újjáépítése (Huber 
üzletházzal szemközt), a 
Népekbarátsága u. 33. sz. előtti 
közterület megújítása (SPAR 
mögött), az Erzsébet-liget át
építése (evangélikus templom -  
Rákóczi Klubkönyvtár közötti 
terület), valamint a Táncsics ud
var és a Mester utca kereszte
ződésében lévő játszótér 
korszerűsítése.

Távolabbi célkitűzés az 
Arany János Általános Iskola 
előtti tér rehabilitációja, a Fürst 
Sándor úti játszótér felújítása 
(kis városkapu mögött), a Szep

tember 6. utcai játszótér újjáva
rázsolása (Borbála-telepi felül
járó mögött) és a Majk 
Műemlékegyüttesért Alapítvány 
művészeti telepének megépíté
se.

Spitzner Csaba város- 
fenntartási osztályvezető a
legaktuálisabb kérdésről, az Er
zsébet-liget és az Alkotmány úti 
játszótér megújításáról tájékoz
tatott.

Az osztályvezető elmondta: 
az Erzsébet-liget Oroszlány ún. 
falusi részének a főtereként te
kinthető, ezért is fontos újjáala
kítása. A terv illeszkedik abba a

programba is, melynek során, 
Oroszlány fennállásának 300 
éves évfordulója alkalmából, 
megszépül az evangélikus 
templom -  Liget presszó közötti 
terület. A fejlesztési elképzelé
sek így az egész környéket át
fogják.

A beruházás folyamán az 
Erzsébet-ligeti egykori busz
megálló helyén új épül, mégpe
dig fából, jól illeszkedve a tér 
hangulatához. A Tűzoltószertár 
elbontásra kerül. Helyén és a 
mögötte lévő, jelenleg is füves, 
sík részen parkolóhelyeket ala
kítanak ki, s helyet kapna itt egy

nézőtér-jellegű terület, így ez a 
rész falusi rendezvények hely
színe lehetne. A tervezők nem 
feledkeztek meg a járóutak fel
újításáról, cserjék kiültetéséről 
és egyéb kapcsolódó terepren
dezésről sem. A kivitelezés vár
ható költsége 33 millió forint.

Az Erzsébet-ligettől felfelé 
haladva utunk elvezet az Alkot
mány úti játszótér mellett, mely 
szintén megújításra vár. 20 mil
liós beruházás keretében, te
reprendezéssel, faragott fa 
játszóeszközökkel, szépen fü
vesített labdapályával szolgál
ná nemsokára a gyermekek 
igényét.
(A fejlesztésekkel kapcsolatos 
látványképek megtekinthetők a 
www.oroszlany.hu internetes 
oldalon.)

Lovasi Andrea

F elh ívás
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Falu- Hagyományőrző Kulturá

lis Egyesület felhívással fordul a város lakóihoz.
Emlékezzünk méltón településünk 300. évfordulójára!

Tegyük emlékezetessé utódaink számára is az eseményt egy EMLÉKKÚT 
felállításával!

Kungl György szobrászművész alkotását 2001. szeptember 22-én szeret
nénk felavatni a Liget Kávéház Étterem és az evangélikus templom közöt

ti parkban.
Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet, jogosult adóigazolás kiállí

tására is.
Bízunk abban, hogy segítő támogatásával hozzájárul a szobor megvalósí

tásához!
Szabó Istvánná Kis Imréné

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
____________ elnöke__________________________________ elnöke_____________;

Augusztus 1 .:  Anyatejes Világnap
Ez ünnep alkalmából Oroszlányban július 27-én 
bensőséges hangulatú, családias ünnep kereté
ben köszöntötték a szoptató és tejet adó édes
anyákat a Védőnői Szolgálat dolgozói.

A Polgármesteri Hivatal ajándékát és vendég
látását élvezhették az ünnepségen megjelent 
anyukák és gyermekek, ahol zene, próza és meg
ható élménybeszámoló hangzott el.

Dr. Hegedűs Ferenc gyermekorvos előadásá
ban hangsúlyozta az anyatej fontosságát, jelentő
ségét.

Mit is jelent a szoptatás?
Az anyatej az, amire az ember gyermekének 

szüksége van, amiről a természet gondoskodott, 
és amit a civilizáció nyújtotta anyagok nem tud
nak egyenrangúan biztosítani.

Az anyatej mindent tartalmaz és mindenből 
annyit, amennyire a babának szüksége van: fo
lyadékot, fehérjét, szénhidrátot, ásványi sókat és

a „D” vitamint kivéve az összes vitamint. Ezért tö
kéletes táplálék.

Az anyatejjel ellenanyagok jutnak a baba 
szervezetébe, így véd a fertőzésekkel szemben.

Az anyatejet a csecsemő tökéletesen haszno
sítja, mert könnyen emészthető és segíti az 
egészséges bélflóra kialakulását.

Mikrobiológiailag tiszta és hőmérséklete ép
pen megfelelő.

A szoptatás segíti a későbbi helyes beszédfej
lődést és az egészséges fogak kialakulását. A 
szoptatás a babának igen erős érzelmi igényeket 
elégít ki. Igényt a magzati élet után is megmaradó 
szoros testi kapcsolatra az édesanyával. Nagyon 
fontos a szoptatás a gyermek lelki fejlődése és 
későbbi harmonikus, szoros anya-gyermek kap
csolat szempontjából.

Az anyaság talán legszebb percei ezek.
Malomvölgyi Tiborné

'  S A K K O Z N I  
S Z E R E T Ő  

G Y E R M E K E K  
F IG Y E L M É B E !

A Vértesi Erőmű Sportegye
sület Sakk Szakosztálya au
gusztus 25-én, szombaton 

reggel 9 órától az oroszlányi 
Bányász Klubban vár minden 
olyan sakkozni szerető gyer
meket, aki másik sakkegye

sülethez nem igazolt 
versenyző.

A találkozó célja új tehetsé
gek felkutatása!

Igény és kellő számú érdeklő
dő esetén pedig egy szakkör 

beindítása, működtetése.

Tóth József 
szakosztályvezető

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 . _________________________________________________________________________________________________



Az ORTRI
Császári Csemege 

hírei
Július 7-én rendezték meg Tatán, az 
Öreg-tónál az immár hagyományossá 
vált Flóra-futófesztivált, amelyen az 
ORTRI Császári Csemege versenyzői 
kitűnően szerepeltek a 7 km-es távon. 

A fiúknál Kostyál Tamás abszolútban 3., korcsoportjában 1. helye
zést ért el. Németh Tamás korcsoportjában 3. lett. A lányok verse
nyében a III. korcsoportban Kostyál Ágnes, Vattai Nikoletta, 
Csornai Erika végeztek az 1-3 helyeken Erdélyi Dóra , a 15 évesek 
korcsoportjában ugyancsak az 1. helyen ért célba.

Nem ért el helyezést, de jól szerepelt még :
Csernák Kitti és e hírek szállítója, Szalai Imre.
A versenyen még több oroszlányi sportember is szerepelt: Ju

hász Szilvia, Halász Krisztián, Vasi Csaba, Csűrös Róbert.
Július 8-án Fonyódon rendezték meg a triatlon középtávú Or

szágos Bajnokságot (2500 m úszás, 80 km kerékpár, 20 km futás), 
ahol Erdős Ibolya 7. helyen ért célba. Közepes teljesítménnyel 4 
óra 50 perc alatt teljesítette a távot.

A versenyen még több oroszlányi sportember is szerepelt: Vasi 
Csaba és Léhárt János.

A július 14-15.-én Balassagyarmaton megrendezésre kerülő 
Palóc triatlon versenyen is szép eredmények születtek. Erdős Ibo
lya a sprinttávú ranglista versenyen kategóriájában 3.helyezést ért 
el.

Ezen a versenyen a szintén oroszlányi, de a tatai Megalódusz 
színeiben versenyző Bakonyi Fruzsina 4. lett.

A két nap során rendezték meg a váltó országos bajnokságot is, 
ahol az egyesület felnőtt női csapata megvédte tavalyi 3. helyezé
sét, idén is a bronzérem került a nyakukba. A csapat összeállítása: 
Csikós Emőke, Konrád Rita, Erdős Ibolya. A gyermek leány csapat 
7. helyezést ért el. A csapat összeállítása: Csornai Erika, Vattai Ni
koletta, Kostyál Ágnes.

Július 29.-én Kiskörére utazott ranglista pontokért illetve OB he
lyezésért a csapat. Amiért utaztak 450 km-t a kánikulában azt el is 
érték. Alábbi eredmények születtek:

Gyermek lányok kategóriában értékes ranglista pontokat sze
reztek lányaink mivel Kostyál Ági 12., Csornai Erika 14., Vattai Ni
koletta 17., Csernák Kitti 27. helyezést ért e l.

Erdélyi Dóra 13.helyezése a serdülő leány kategóriában szintén 
említést érdemel.

Az igazán értékes eredményt az egyre magabiztosabban ver
senyző Erdős Ibolya hozta, aki a rövidtávú felnőtt OB.-n a minősíté
se és az egyesületi pontverseny szempontjából is értékes 6. helyet 
szerezte meg .

Gitárest
A  XIV. Nemzetközi Gitárfesztivál keretében az oroszlányi 

római katolikus templomban gitárkoncertet rendeznek 
augusztus 11-én, szombaton este 7 órától.

• . * S ■*' " *■. • _

: \  Fellép: j
■ ' Csáki András és Jan Skryhan (Belorusszia)

A  gitárest augusztus 15-én,' szerdán este 7 órakor folytató
dik. Szintén a, katolikus templomban koncertet ad Oksana  
Sehelyazénko (Ukrajna) és Sérgej,Uryupin (Oroszország)

Jegyek igényelhetők a Művelődési Központ mformációjá- 
bán 8 és 15 óra között, illetve vásárolhatók a helyszínen. y

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kár

=>Oroszlány, Alkotmány utca részleges útfelújítására, 
=>Oroszlány, Alkotmány u 80-84. számú épületek előtti, 1326/3 hrsz-ú 

területen lévő játszótér engedélyezési 
dokumentációnak megfelelő teljes felújítására 

=>Oroszlány, Ó-falu, Erzsébet liget 
engedélyezési dokumentációnak megfelelő felújítására 

Az ajánlati dokumentációk megvásárolhatók 

=>útfelújításra: bruttó 10.000,- Ft-ért 
=>játszótér, Erzsébet liget felújításra: 

egyenként bruttó 20.000,- Ft-ért 
Az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálati irodáján 2001. július 23-tól.
Az ajánlattételi határidő: 2001. augusztus 0 6 .1330 óra 

Az ajánlatok nyilvános felbontása:
2001. augusztus 06. -  útfelújítás 1330 óra 

- játszótér 14°° óra -  Erzsébet liget 1430 óra y

KÖZLEMÉNY
A törmeléklerakás 2001. július 31-ével megszűnt az 
eddigi lerakóban (0296/6 helyrajzi számú terület).
A továbbiakban törmelék elhelyezésére a városi 
szeméttelepen (hulladék-lerakó) nyílik lehetőség. 

Polgármesteri Hivatal

/  Ajánlattételi felhívás \
Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévő 
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 80. szám alatti 298 m2 

összterületű, szolgáltatóház megnevezésű ingatlanában 
73 m2 nagyságú helyiség bérbevételére.

Az ajánlati dokumentáció az oroszlányi Polgármesteri Hivatal földszinti 
Ügyfélszolgálati Irodáján vásárolható meg bruttó 3.000,- Ft áron, 2001. 

július 17-én 9.00 órától.
Az ajánlattétel határideje:

2001. augusztus 15. szerda, 15.00 óráig. 
Eredményhirdetés postai úton történő értesítéssel:

2001. augusztus 21-én.

O R O S Z L Á N Y  V Á R O S  P O LG Á R M E S T E R I H IV A TA LA  felvé
telt hirdet a szervezési osztályra S Z E R V E Z É S I 

Ü G Y IN T ÉZŐ I munkakör betöltésére.
Feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, középiskolai 

érettségi, számítógép-kezelői ismeretek, 3 hónapnál nem régebbi erköl
csi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, oklevél-bizonyítványmásolat(ok)

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül: aki gyors- és gépírói, köz- 
igazgatásban szerzett gyakorlattal, OKJ-s számítástechnikai szakképesí

téssel rendelkezik.
Az ellátandó feladat: a szervezési osztályon jegyzőkönyv-vezetési, 

titkársági, szervezési feladatok ellátása.
Részletes felvilágosítás: Molnár Ildikó titkársági csoportvezetőnél, 

telefonon: 34/361-444, 202-es mellék.
A munkakört 2001. év szeptember hó 1. napjától lehet betölteni. 

Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján.

A  pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez lehet benyújtani: 
2841 Oroszlány, P f.: 9 ., 

vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78. sz. 
Jelentkezési határidő: 2001. augusztus 10.

y A  pályázatok elbírálásának határideje: 2001. év augusztus hó 31. napja./

AZ ÍU ÉVEZREDBEN IH  A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!
TORONY TAXI @ 361-700
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C sak egy gom bnyom ás és bármikor elérheti internetes oldalunkat, ahol 
eladásra kínáljuk a társaságunk használaton kívüli földjeit, épületeit, építményeit. 
Az ország egész területét lefedő adatbázisunkat folyamatosan frissítjük, így bár
mikor rátalálhat az Önt érdeklő ingatlanra.

HUBER FESTÉKBOLT
Oroszlány, FiirstS. u. 13.

Pálmafix 1320.-Ft 
Palmatex 1500.-Ft 
Sziloplaszt 366-979.-Ft 
Palmatex 5I 9000.-Ft 
Tapéta 610-1280.-Ft 
CMC 1 kg 370.-Ft
Csemperagasztó

1035-1098.-Ft 
Fúgázó 5 kg 960-2445.-Ft 
Purhab 923-1053.-Ft 

FESTÉKÁRU A 
LEGKEDVEZŐBB 

ÁRON!

CITIBANK
Oroszlány 

Rákóczi u. 47.

^  364-566

30/9720-612

C IT IB A N K

etőfi
S á n d o r  út 29.
Városkapu után

A K C I Ó !
HDF laminált parketta

(I. oszt.) akciós áron! 
i a a n : p » / m o
•  W W V |  dk

Kibővült árukészlettel
PADLÓSZŐNYEG ÉS PVC VAS ÍRÍ

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

Eladó összkomfortos lakások, házak: 2 szobás, erkélyes, I. eme
leti Tópart utcai felújított lakás (igényesnek); 2 szobás, erkélyes, I. 
emeleti Kossuth utcai felújított összkomfortos lakás; 3 szoba + hal
los 68 m2-es összkomfortos Bánki D. utcai lakás; 2 szintes, kétge- 
nerációs, külön bejáratú, központi fűtéses Borbálán; Egyszintes, 3 
szoba + étkezős, központi fűtéses, garázzsal, műhellyel 850 m2-es 
telekkel Kecskédi úton. Érd.: 30-9869-761

Czermann v e n d é g lő
HETI M EN Ü  A JÁ N L A T U N K  08.06-08.12.

Hétfő

Csontleves 1.) Sajttal, almával töltött csirkecomb, pir. burg., desszert

Gombaleves
2.) Sertés szelet friss lecsóval, galuska, desszert
3.) Oriy cukkini, desszert

Kedd

Csontleves 1.) Borsós marhatokány, snidlinges burgonya, desszert
Zöldborsós palócle- 2 .) Rakott pulykamell, parmezános rizs, desszert
vés 3.) Vargabéles, desszert

Szerda

Csontleves 1.) Kelkáposztafőzelék, pörkölt, desszert

Francia hagymaleves
2.) Rántott tonhalfilé, majonézes burgonya, desszert
3.) Zöldségpaella, desszert

Csütö rtök

Csontleves 1.) Töltött dagadó, vegyes köret, desszert
2.) Cigány pecsenye, petrezselymes burgonya, desszert

Kukorica krémleves 3.) Rakott karfiol, rizs, desszert

Péntek

Csontleves 1.) Húsos ravioli, sajtmártás, desszert
Vörösboros 2.) Töltött paprika, sós burgonya, desszert
málnakrémleves 3.) Zöldségropogós, rizs, desszert

Szom bat (Csak e lő fizetőknek!)

Csontleves Brassói aprópecsenye, pirított burgonya

Vasá rnap  (Csak e lő fizetőknek!)

Csontleves Rántott pulykamell, rizs

INGYENES

LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉS

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában lehet 
leadni minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel tízezren 
________ olvashatják!________

*Áron alul sürgősen eladó a 
Rákóczi úton komfortos, 
egyedi fűtéses, földszinti 
nagykonyhás lakás. Csak ko
moly szándékúaknak!
®  06-20-424-1210 
‘ Eladnám vagy lakásra cse
rélném a Nyíres-dűlőben lévő 
600 nöl-es kertemet télen is 
lakható házzal. Gyümölcsfák, 
szőlő, két kút, ólak, rendezett 
kert. S06-20-3759-566 
‘ Oroszlányon takarítást, 
gyermekfelügyeletet vállal 38 
éves gondozónő. ®478-255 
‘ Eladó fekete nappali szek
rénysor, 3+2+1 nem kihúzha- 
tós ülőgarnitúra, valamint 
IKEA világos nappali szek
rénysor. Ugyanitt eladó 63 
m2-es teljesen felújított la
kás. ®06-30-234-46-05

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS 

ISSN: 1419-4805

Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. S366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: LovasiAndrea A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-mail: okr@axelero.hu Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu 

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.
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Szó 11. Zsuzsanna, Tiborc
V 12. Klára
H 13. Ipoly
K 14. Marcell
SZG 15. Mária
Cs 16. Ábrahám
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KróniKAs NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS K ft. 
Alkotmány u. 10.

III. évfolyam , 32. szám 2001. a u g u s z tu s  11. 8366-524

Lazók Zoltán a 
Távhőszolgáltató Kft. új 

ügyvezető igazgatója
„Nem politikai

ajándéknak érzem a
győzelmemet”

Kedden, zárt ülésen döntést hozott a képvise
lő-testület a száz százalékban városi tulajdonú 
Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatói tisztségének betöltéséről. Ketten nyúj
tottak be pályázatot, a korábbi ügyvezető 
Kontschán Jenő, valamint Lazók Zoltán telepü
lési képviselő. Honatyáink 12 igennel, 4 tartóz
kodás mellett az utóbbit választották. 
Megbízatása 5 évre szól, és 2001. október else
jén veszi kezdetét.

Lazók Zoltán 44 éves, az 1998-as helyható
sági választásokon az MSZP színeiben nyert 
mandátumot a 8. számú választókerületben. 
Egy ideig a párt helyi elnöke volt, a jelenlegi tes
tületben a pénzügyi bizottság elnöki tisztét tölti 
be. Folytatás a 2. oldalon

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ! 

mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 
... mert választhat jeligés zálogjegyet is.
... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.
... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer. műszaKi. porcelánt
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓMBA I ON INN\ I  I \  A!
Telefon: 34/560-564) (ékszer, műszaki, porcelán, stb )_______
1ATA, Ady E. u. 4. SZÓMBA TÖN IS NYITV A!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

r

Ujj igazgatója van a 
Távhőszolgáltató Kft.-nek
Az oroszlányi képviselő-testület 

keddi ülése megszokott módon dr. 
Sunyovszki Károly polgármester 
tájékoztatójával kezdődött, mely az 
elmúlt hetek történéseit foglalta 
össze.

Szólta Semmelweis Napról és a 
Majki Zenei Hetekről, mely jellem
zésében „beépült az országos ren
dezvények körébe”, olyan szín
vonalon folyik itt minden évben az 
oktatás, amely határainkon túl is je
lentőséggel bír. A július 27-ei 
Rákóczi Napot igen színvonalas 
rendezvényként értékelte.

A közelgő események közül ki
emelendő az államalapítás ünne
pe. Az eredeti elképzelések szerint 
a programokat a városi kitünteté
sek átadásával együtt augusztus 
19-én, testületi ülés nélkül tartotta 
volna a város. Ennek az elképze
lésnek többek között megvolt az az 
előnye, hogy a kitüntetettek nem 
csak a testület, hanem az ünneplő 
közönség előtt vehették volna át el
ismerésüket. Ám az MSZP frakció 
javaslatára a képviselők többsége 
megszavazta, hogy a kitüntetések 
átadását augusztus 19-én ünnepi 
testületi ülésen bonyolítsák le.

Kisebb vita alakult ki a város 
pénzügyi likviditása miatt szüksé
ges készenléti hitelek felvételének 
nagyságáról. Juhász képviselő vé
leménye szerint magas a javasolt 
likvid hitel összege az ez évre ter
vezetthez képest. A polgármester 
is elismerte ezt, ugyanakkor felhív
ta a figyelmet arra, ha a város fej
leszteni akar, akkor a pályázatok
hoz szüksége van a városnak 
pénztartalékra. Mint mondta, az 
utóbbi években mintegy hárommil- 
liárd forintot fordított a város fej
lesztésekre, ebből egymilliárdnyi 
összeg folyt be pályá- zatokból.

Takács Károly képviselő megje
gyezte, a jelenlegi helyzetnek nem 
a Vért nem fizetése az oka, mert a 
cég időben befizette a környezetvé
delmi bírság önkormányzati rész
összegét, ugyanakkor a szabály
zók megváltozása miatt a központi 
alapból azt még nem utalták át a 
városnak.

A továbbiakban a testület meg
állapította a Polgármesteri Hivatal
ban a vagyonnyilatkozat tételére 
kötelezett köztisztviselői munkakö
röket. Erre az Országgyűlés közel
múltban hozott törvénymódosítása 
következtében volt szükség.

Harmadik napirendként megtár
gyalták a pályázati lehetőségeket a 
Közép-dunántúli Regionális Fej
lesztési Tanács által kezelt decent
ralizált területfejlesztési pénzügyi 
források elnyerésére. A Tanács el
készítette a régió állami forrásokból 
támogatott, 2001-2003. évekre 
szóló fejlesztési tervét, amiben 
meghatározta a régió számára elfo
gadható hosszú távú célt, valamint 
az eléréséhez szükséges stratégiai 
célokat. Ide tartozik például az érté
kek megőrzése, értékteremtés, fel
zárkózás: a régió előkészítése az 
eljövendő EU tagságra valamennyi 
érintett területen.

Az oroszlányi önkormányzat és 
intézményei számára a gazdaság 
igényeihez igazodó képzési progra
mok támogattatására látnak reális 
esélyt. A képviselők egyetértettek 
azzal, hogy a helyi gimnázium és a 
műszaki középiskola a gazdaság- 
fejlesztő Kht.-val pályázhasson leg
feljebb 4.500 E Ft önrész meg
jelölésével.

A minőségi élet feltételeinek 
megteremtése c. programon belül 
az önkormányzat a környezeti álla
potot javító fejlesztések és szemlé
letformáló tevékenységek ösztön
zése, a vonzóbb településkép ki
alakítása terén kíván támogatást 
igényelni.

Zárt ülésen személyi kérdések
ről döntöttek.

Megválasztották az Oroszlányi 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatóját. Két pályázó közül erre 
a tisztségre többségi szavazattal 
Lazók Zoltánt választották meg.

Döntés született arról is, hogy a 
beérkezett javaslatok alapján kik 
kapjanak kitüntetést augusztus 
20-án. Az elismerésben részesülők 
névsorát az ünnepség után közöl
jük, mivel az önkormányzat nem 
közli előre a kitüntetettek névsorát.



„Nem politikai ajándéknak 
érzem a győzelmemet”

Lazók Zoltán a Táv hőszol gáltató Kft. új 
ügyvezető igazgatója

Folytatás az 1. oldalról

A közéletben 1994 óta 
vesz részt, akkoriban a kép
viselő-testület gazdasági bi
zottságának külső tagja volt. 
Civilben vállalkozó, okleve
les villamos mérnöki vég
zettséggel.

Számos szakképesítés 
és bejegyzett informatikai, 
elektronikai szabadalom tu
lajdonosa.

- Eddig leginkább politi
kusi vénáját ismerhette 
meg a nagyközönség. 
Honnan a vonzalom a táv
hőszolgáltatás felé, vagyis 
miért vette a bátorságot, 
hogy induljon a vezetői ál
lásra kiírt pályázaton?

- Nekem ez a szakmám, 
1990 óta energiagazdálko
dással foglalkozom. Ez alatt 
az idő alatt igen sok nagyvál
lalatnak és rendszernek ol
dottam meg az energia
gazdálkodási problémáit. Az 
érdeklődésemet mégsem 
önmagában a távhőszolgál
tatás irányítása keltette fel, 
hanem a pályázati kiírás 
azon kitétele, miszerint az 
ügyvezetőnek a Kft. átalaku
lása esetén el kell vállalnia a 
részvénytársaság vezetői 
tisztségét. Én ehhez érzek 
ambíciót, kihívásnak tekin
tem, és úgy vélem megfelelő 
a szakmai felkészültségem 
is, ezért indultam.

- Nagy lehet az ambíció, 
ha ezért még a politikusi 
pályát is képes feladni, 
hisz az összeférhetetlen
séget szabályozó jogsza
bály miatt jövőre nem 
indulhat a választáson.

- Aki egyszer a politikába 
belekóstol, az elég nehezen 
adja föl. Az biztos, hogy nem

indulhatok és nem is 
szándékozom indulni a kö
vetkező önkormányzati vá
lasztáson.

- Miután a cége a maj
dani részvénytársaság po
tenciális partnere lehet, 
gondolom úgy etikus, ha 
megválik vezetésétől.

- A magyar alkotmány 
rögzíti a vállalkozáshoz való 
jogot, tehát önmagában vál
lalkozni nem egy különleges 
dolog. Inkább az a különle
ges, hogy vannak olyan 
munkakörök, beosztások 
meg felelősséggel betöltött 
választott funkciók, ahol ezt 
a törvény tiltja. A jelenlegi 
forma, illetve a létrejövő 
részvénytársaság esetében 
nincs ilyen. Egyébként úgy 
vélem, kifejezetten előny, ha 
egy ilyen társaság vezetője 
vállalkozó szellemű, vállal
kozói múltja van. Az más 
kérdés, hogy cégem és a Kft. 
-  a majdani Rt. -  között 
visszaélésre lehetőséget 
adó üzleti kapcsolat nem le
het. Ebben a tekintetben 
tiszta helyzetet fogok terem
teni. Még friss a megbízatás 
ténye, ezért keresem a lehe
tőségeket, hogy hogyan. 
Egy biztos, olyan döntést ho
zok, ami nem ad lehetőséget 
semmilyen támadásra.

- A képviselők jelentős 
arányban támogatták Önt 
és a pályázatát, képviselő

társukat. Minek tudja be 
ezt?

- Azt hiszem, hogy a pilla
natnyi körülmények között 
lehet, hogy kívülről lehetett 
olyan gondolatokat hozni, 
amik a távhőszolgáltatóban 
belülről talán nem látszottak. 
Nyilván előnyöm is volt, hi
szen én járom az országot 
és rengeteg energetikai 
rendszert ismertem meg. 
Arra gondoltam, hogy a ta
pasztalataimra alapozva 
megpróbálok a pályázatom
ban olyan ötleteket hozni, 
amelyek az energiatakaré
kosság, a hatékonyság nö
velése irányába mutatnak. 
Ennek a végeredménye 
vagy a költségcsökkenés, 
vagy az, hogy magasabb 
színvonalú szolgáltatás ke
letkezik, a korábbihoz ha
sonló áron.

A kérdésében megbújó 
utalásra, hogy politika is le
het a megválasztásomban, 
azt válaszalom: igen.

De inkább a saját oldala
mon. Pártom fórumain meg
ismertettem, és igyekeztem 
elfogadtatni a terveimet. 
Hosszú-hosszú munka volt 
ez, de a végén kaptam egy 
párttámogatást. Ez szerin
tem nem baj, hiszen szakmai 
érvek, meggyőzés alapján 
építkeztem. Ellenszavazatot 
nem kaptam a testületi ülé
sen, s talán ez azt mutatja, 
hogy a párttársaimnál széle

sebb kört győztek meg az el
képzeléseim. Magyarul, tü
körbe tudok nézni, nem 
politikai ajándéknak érzem a 
győzelmemet.

- A régi ügyvezetőnek 
szán-e szerepet a társa
ságban?

- Jeleztem neki, hogy én 
nem az ő munkakörét aka
rom betölteni. Mint az elején 
mondottam, engem a rész
vénytársaság vezetése am
bicionál. Szívesen dolgozom 
Kontschán úrral, de nyilván
valóan ez rajta múlik, és er
ről még nem tárgyaltunk.

Az interjú folytatását kö
vetkező számunkban olvas
hatják. Ebben Lazók Zoltán 
a majdani városüzemeltető 
részvénytársaság céljairól, 
lehetőségeiről beszél.

Forgács J.

SAKKOZNI
SZERETŐ

GYERMEKEK
FIGYELMÉBE!

A Vértesi Erőmű Sportegye
sület Sakk Szakosztálya au
gusztus 25-én, szombaton 

reggel 9 órától az oroszlányi 
Bányász Klubban vár minden 
olyan sakkozni szerető gyer

meket, aki másik sakkegyesü
lethez nem igazolt versenyző.
A találkozó célja új tehetsé

gek felkutatása!
Igény és kellő számú érdeklő
dő esetén pedig egy szakkör 

beindítása, működtetése.

Tóth József 
\_____ szakosztályvezető )

Felhívás
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a 
Falu- Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

felhívással fordul a város lakóihoz.
Emlékezzünk méltón településünk 300. évfordulójára!

Tegyük emlékezetessé utódaink számára is az eseményt 
egy EMLÉKKŐT felállításával!

Kungl György szobrászművész alkotását 2001. szeptember 22-én 
szeretnénk felavatni a Liget Kávéház Étterem és az evangélikus templom 

közötti parkban.
Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet, 

jogosult adóigazolás kiállítására is.
Bízunk abban, hogy segítő támogatásával hozzájárul 

a szobor megvalósításához!
Szabó Istvánná Kis Imréné

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat______Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület >

A  d o h á n y z á s , és  a  ro s s z u l b e á ll íto tt  d ie s e l g é p já rm ű v e k  k á ro s ít já k  a z  Ö n  és  k ö rn y e z e té n e k  e g é s z s é g é t!



„Merjünk álmodni!”
Rákóczi-kultusz és összetartozás

MÚLTIDÉZŐ

Az utolsó boszorkány üldözés 
Oroszlányon

(részlet Serényi György: Kamaszváros c. könyvéből)

6. alkalommal rendezte meg 
a Rákóczi Szövetség Orosz
lányi Szervezete emléknap
ját, névadója tiszteletére. A 
Majki Műemlékegyüttes bel
ső udvarán tartott, koszorú
zással egybekötött ünnep
ségen határon túli vendégek 
is részt vettek.

A tisztelgőket Nagy 
Elemér Attila, a szövetség 
helyi elnöke köszöntötte:

- Az emlékezés szá
munkra egyben kötelessé
get is jelent. Fejet hajtva 
tisztelgünk névadónk, II. Rá
kóczi fejedelem születésé
nek 325. évfordulója 
alkalmából, emlékezve a ki
váló európai műveltségű, 
több nyelvet beszélő főne
mesre, a függetlenségi har
cok egyik legkiemelkedőbb 
személyiségére, a köznépre 
támaszkodó nagy hazafiúra. 
Másrészt emlékeznünk kell 
a II. világháborút követő, fel
vidéki magyarság kitelepíté
sére. Emlékezni az azonos 
gondolatokat álmodó, az 
édes anyanyelvet megtartó, 
kisebbségben élő, mintegy 5 
millió, más népek zászlaja 
alá kényszerült magyar hon
fitársakról.

Nagy Elemér Attila gon
dolatait dr. Halzl József, a 
Rákóczi Szövetség orszá
gos elnöke fűzte tovább. 
Hangsúlyozta: a Szövetség
nek nem csak a Rákóczi kul
tusz kibontakoztatása, ha
nem a határon túli magya
rokkal való kapcsolattartás 
is a feladata.

- A határon túli magyar
ság sorsa európai normák 
szerint rendeződjék: ez a 
szándékunk.

A szervezet egyik fő cél
kitűzésének, a határon túli 
magyarokkal való kapcsolat- 
tartásnak a helyi szervezet 
az elmúlt években igyeke
zett eleget tenni.

- A Rákóczi Szövetség 
Oroszlányban olyan munkát 
végzett, amit senki el nem 
várt és senki nem remélt. 
Minden évben történelmi ve
télkedőt rendeznek, ahol 
azokat a gyerekeket tanítják,

akik ezeket az ismereteket 
talán otthon sem találhatják 
meg. S mivel nem csak hatá
ron belülieknek, hanem ha
táron kívülieknek is szer
veznek programokat, ezzel 
erősítik az egységes nem
zethez való tartozást -  érté
kelte elismerően munkájukat 
dr. Sunyovszkí Károly pol
gármester. Arra kérte a szer
vezetet, hogy „most, amikor 
a városnak egy kicsit jobban 
megy, ne hagyjanak fel ez
zel a munkával, és minél in
kább kapcsolják be az 
ifjúságot saját tevékenysé
gükbe, ezzel lehetőséget 
adva arra is, hogy együtt le
gyünk és gondolatokat cse
réljünk”.

Várkonyi Gábor, az Eöt
vös Loránd Tudományegye
tem tanára is biztató 
gondolatokat adott át nagy
számú hallgatóságának. Rá
kóczi fejedelem példáját 
idézve, nagyságát méltatva 
lelkesített:

- „Lehetetlen helyzetben 
is muszáj és kell arról álmod
nunk, hogy tudunk országot 
építeni.”

A mintegy két és fél órás 
ünnepség kiemelkedő része 
volt az a kulturális blokk is, 
melyet a szlovákiai Léva 
„Juhász Gyula Irodalmi 
Színpada” és a vajdasági 
Magyar Művelődési Szövet
ség adott.

KÖZLEMÉNY
A törmeléklerakás 
2001. július 31-ével 
megszűnt az eddigi 

lerakóban 

(0296/6 helyrajzi 

számú terület).
A továbbiakban 

törmelék elhelyezésé
re a városi szeméttele

pen (hulladék-lerakó) 
nyílik lehetőség. 

Polgármesteri Hivatal

S. Józsefné, idősebb orosz
lányi asszony sonkát adott el 
K. l.-nénak, egy bányász fia
tal feleségének.

A sonkából többen ettek 
a családban, s egyikük, egy 
Piri nevű leány estére 
rosszul lett. Elvesztette esz
méletét, de amikor a házi
asszony bal kezét a beteg 
fejére tette, annak állapota 
láthatóan enyhült. A család 
egyetértőén megállapította, 
hogy a leányt rontás kínoz
za. K. l.-né másnap reggel 
átsietett barátnőjéhez, Cs. 
M.-néhoz s figyelmeztette, 
ne érintkezzék S. 
József névéi.

Ezen a napon Cs. 
M.-éknél is rosszul lett vala
ki: a háziasszony sógornője, 
akit nemrégiben S. Józsefné 
tetőtől talpig végignézett s 
csinos szép teremtésnek ne
vezett.

Most már mindkét család 
bizonyosra vette, hogy bo
szorkánysággal van dolguk. 
Az éjszakát -  minthogy a fér
fiak műszakra mentek a bá
nyába -  az asszonyok az 
egyik lakásban összebújva, 
rettegésben töltötték.

Másnap reggel valami
lyen ürüggyel maguk közé 
csalták S. Józsefnét. Az 
egyik férfi torkon ragadta az

idős asszonyt, ütlegelni 
kezdte s megfenyegette: ad
dig nem hagyhatja el a la
kást, amíg a betegeket meg 
nem gyógyítja.

Ollóval belenyírtak a ha
jába, szoknyáját felhasítot
ták, annak rojtját S. Józsefné 
kezébe adták, követelve, 
hogy gyújtsa meg s füstölje 
vele körül az egyik beteget. 
Odakint esett, az idős 
asszony megázott az utcán, 
emiatt hajszálai nem gyul
ladtak meg. A két család je
lenlevő tagjai ebben végső 
bizonyítékát látták annak, 
hogy boszorkány áll előttük.

Ekkor egy óvatlan pilla
natban, S. Józsefné az er
kélyre ugrott, segítségért 
kiáltott az utca járókelőinek, 
akik végül is kiszabadították 
fogságából.
(...)

Az eset 1959-ben történt. 
S a járókelők közbelépése, 
de még a rendőrség beavat
kozása sem vetette végét 
teljesen. Továbbra is akad
tak emberek, akik fenyege
tésekkel árasztották el a 
boszorkánysággal vádolt 
asszonyt, gyanakvóan fi
gyelték minden lépését, el
kerülték vele a találkozást az 
utcán, bevásárláskor az üz
letekben.

Ajánlattételi felhívás 
Oroszlány Város Önkorm ányzata pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévő 
O roszlány, Rákóczi Ferenc út 80. szám  alatti 298 m2 

összterületű, szolgáltatóház m egnevezésű ingatlanában 
73  m2 nagyságú helyiség bérbevételére.

Az ajánlati dokumentáció az oroszlányi Polgármesteri Hivatal földszinti 
Ügyfélszolgálati Irodáján vásárolható meg bruttó 3.000,- Ft áron,

2001. július 17-én 9.00 órától.
Az ajánlattétel határideje:

2001. augusztus 15. szerda, 15.00 óráig. 
Eredményhirdetés postai úton történő értesítéssel:

2001. augusztus 21-én. 
i___  y

m
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Nyomdai Szolgáltató Kit.

Levetem. 2948 -romiénv P̂főfi $ u 20. 
tfeffiapHQfy? © fo sz lá n y . A  d o lm á n y  u  ÍO. 
Telefon#** f&U (34) M -Ü 2 4Möbii. ,20) mm-áh (2o. 4444-121
E - m a i l :  p.i b “ f i 0  s x t f f e f o  . h  u
W &b  http //wéb ax«f#f tf.í'tuípiíssskfl

Vállaljuk
A/3-as méretig 

újságok, 
ügyviteli 
nyomtat
ványok, 

levélpapírok, 
borítékok, 
könyvek 
nyomdai 

előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti 
munkáit.

Országgyűlési képviselők 
vagy on ny i latkozatai 

2000 -es állapot

Keleti György
Lakás- és lakótelektulajdon: 50 rrr 
Személygépkocsi: VW Golf 1600 
(értéke összesen) 5.165.000 
Lázár Mózes
Lakás- és lakótelektulajdon: 1995-ben vásárolt 
96 m2-es oroszlányi lakás fele 
Személygépkocsi: 1992-ben vásárolt 1990-es 
évjáratú VW Passat
Egyéb gépjármű: Yamaha motorkerékpár 
(értéke összesen) 2.000.000

Forrás: internet

FIGYELEM AUTÓVERSENY!

Autóverseny kerül megrendezésre 2001. augusztus 20-án városunk

ban, Oroszlány Város Nagydíja néven, amatőr versenyzők részére. 
Ezen a napon teljes lezárásra kerül az Oroszlányi Ipari Park környéke 

-  Mester út, Koloman Handler út, Mindszenti út és a Táncsics Mihály 

út egy része reggel 8.00 és délután 17.00 óra között.

Az itt lakók szíves megértését kérjük, az érdeklődőknek pedig 

kellemes szórakozást kívánunk!
Rendezőség

H U B E R  F E S T E K B 0 L T
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Palma fix 
Palma tex 
Sziloplaszt 
Palma tex 5I 
Tapéta 
CMC 1 kg

1320.-Ft 
1500.-Ft 

366-979.-Ft 
9000.-Ft 

610-1280.-Ft 
370.-Ft

Csemperagasztó
1035-1098.-Ft 

Fúgázó 5 kg 960-2445.-Ft 
Purhab 923-1053.-Ft

FESTÉKÁRU A
LEGKEDVEZŐBB

ÁRON!

C IT IB A N K

Oroszlány 
Rákóczi u. 47.

K 364-566 

30/9720-612

CITIBANK©

’etőfi
Sándor út 29.
Városkapu után

AKCI Ó!
HDF laminált parketta 

IX. oszt.) akciós áron! 
1990,«Ft/m2

Kibővült árukészlettel 
PADLÓSZŐNYEG ÉS PVC VÁSÁR!

M e g le p e té s :
1 0 .0 0 0 ,-  P t  f e l e t t  a j á n d é k  l á b t ö r l ő !

Eladó összkomfortos lakások, házak: 2 szobás, erkélyes, I. eme
leti Tópart utcai felújított lakás (igényesnek); 2 szobás, erkélyes, I. 
emeleti Kossuth utcai felújított összkomfortos lakás; 3 szoba + hal
los 68 m2-es összkomfortos Bánki D. utcai lakás; 2 szintes, kétge- 
nerációs, külön bejáratú, központi fűtéses Borbálán; Egyszintes, 3 
szoba + étkezős, központi fűtéses, garázzsal, műhellyel 850 m2-es 
telekkel Kecskédi úton. Érd.: 30-9869-761

Czermann vendéglő
HETI MENÜ AJÁNLATUNK 08.13.-19.

Hétfő

Karalábé leves 1.) Stefánia vagdalt, tört burgonya, desszert

Kedd

1.) Hentestokány, rizs, desszert

Csontleves 1.J Norlandi pulyka, burgonyapUre, desszert

Gyümölcsleves

Csütörtök

G ombakrémleves 1.J Csirkepörkölt, galuska, desszert

Péntek

Húsgaluskaleves 1.) Párizsi szelet, vegyes köret, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Rántott gomba, rizs

Augusztus 10-17 között az Alkotmány úton áramszünet lesz, ezért 
csak egyfajta menüt tudunk felszolgálni. Szívás elnézésüket kérjük!

Nyári vásár!

10 % kedvezmény!
Bútor, Bonanza 

garnitúra, fagyasz
tószekrény és butik 

jellegű felnőtt és 
gyermekruha a 

Ságvári iskolával 
szemben. 

Amíg a készlet tart! 
Nyitva: 1000-1630 

S06/30/252-1510

" N 8000,- Ft-os 
befektetéssel dupláz
za meg jövedelmét! 

834/360-991 
30/355-45-28

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS

A IrrrdetósBket a MONTÁZS 
PBESS Kft. nyomdájában lehet 
leadni minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel llzezren 
olvashatják!

=>Eladó Oroszlányon, a 
Táncsics úton 2 szobás, 
nagyerkélyes összkom for
tos lakás. 365-243, 
70/31-32-102 
^O ro sz lá n yo n  3 szobás, 
erkélyes 3. emeleti össz
kom fortos lakás sürgősen 
eladó. 364-115,
06/30/373-8961 
=>Gyulán a Hőforrás üdü
lőben másfélszobás apart
manban üdülési jogom at 
átadom az alábbi időpon
tokban: 09 .13 -2 0 , decem
ber 28.-január 10-ig.
360- 407
=>l\lagyméretű német 
franciaágy fenyőből, vala
m in t sokelemes (Konvoj) 
szekrénysor olcsón eladó. 
490-059
=>210x90-es erkélyajtó, 
ablak keret nélkül 
(150x150), spo rt babako
csi eladó. Á r megegyezés 
szerint. 30/316-84-28 
=>Eladó poroterm  30-as 
tégla, 2 és fél raklap (200 
db) 190,- Ft-os áron.
361- 568

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja : MONTÁZS PRESS K ft Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tibomé ügyvezető. S366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: LovasiAndrea A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20,

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-mail: okr@axelero.hu Internet: hUp://www.oroszlanyi-kronikas.hu 

ISSN: 1419-4005 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.



2001. 33. tiél VIII.18.-VIII.24.

Szó 18. Ilona

V 19. Huba
H 20. István, Állami ünnep
K 21. Sámuel, Hajna
Sze 22. Menyhért, Mirjam
Cs 23. Bence
P 24. Bertalan

O R O S Z l A N  y  1 http://www.orgszlanyi-kronikas.hu

kRÓNlkÁS NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
H A TÁ r'D O V EL. KEDVEZD ÁRON! 

MONTÁZS PRESS K ft. 
Alkotmány u. 10 .

Ili. évfolyam , 33. szám 2001. augusztus 18. 8366-524

„Nem csak a pénzért 
kellene sorban állni”

A civil szervezeteknek nem 
csak akkor kellene aktívak
nak lenniük, amikor a társa
dalmi célú támogatásért 
lehet jelentkezni az önkor
mányzatnál -  véli Nagy 
Elemér Attila, a helyi Rákó
czi Szövetség elnöke.

Hogy példát mutassa
nak, az amúgy is aktív szer
vezet tagjai ismét össze
fogtak Oroszlány Város ar
culatának szépítéséért.

Múlt hét pénteken szor
gos kezek munkája során 
megújult a katolikus temp
lom melletti terület. Az elnök 
elmondása szerint most 
mintegy 800 m2-es részen 
végeztek tereprendezést, ko
rábban pedig ennél jóval na
gyobb terület rendbetételén 
serénykedtek.

A munka célja volt, hogy 
az augusztus 19-ei városi 
programok helyszínét mél
tóvá tegyék az ünnepség 
megrendezésére. A terület- 
szépítésbe bekapcsolódtak 
a Rákóczi Szövetség frissen 
alakult Ifjúsági Tagozatának 
tagjai, s részt vállalt a mun
kából Kutschi András plébá
nos, valamint Lazók Zoltán 
képviselő is.

Nagy Elemér Attila véle
ménye szerint: ha minden, 
Oroszlányban bejegyzett ci
vil szervezet vállalna hason
ló tevékenységet, tehát egy 
adott területet rendszeresen 
gondozna, igen szép ered
ményeket lehetne elérni, s 
nem kellene az ehhez hason
ló feladatok elvégzését fel
tétlenül az önkormányzattól 
elvárni. L.A.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénz re van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb Hókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... m eil megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon 33/500-333 (ékszer, műszaki porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON tSNVJTV 4!
Telefon 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, slli ) -_____
TA1 4 , Ady F. u. 4. SZÓMBA TÓN IS N \ ÍTVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Tclefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Újabb park és játszótér átadását 
tervezik Oroszlányban

A közelmúltban tájékoztattuk olvasóinkat, 
városunkban -  bár eddig is több, látványos 
fejlődésnek lehettünk tanúi -, nem állt meg 
az élet. A közterület-szépítés folytatódik.

Az önkormányzat tervei között szerepel 
a Fürst Sándor utcai park újjáépítése (Huber 
üzletházzal szemközt), az Arany János Álta
lános Iskola előtti tér rehabilitációja, a Fürst 
Sándor úti játszótér felújítása (kis Városka
pu mögött), a Szeptember 6. utcai játszótér 
újjávarázsolása (Borbála-telepi felüljáró mö
gött) és a Majk Műemlékegyüttesért Alapít
vány művészeti telepének megépítése.

Nemsokára tanúi lehetünk az Erzsé- 
bet-liget átépítésének is, hiszen ennek a be
ruházásnak a szeptember 22-ei városi, 
jubileumi ünnepségre, az új köztéri alkotás 
felavatásának idejére be kell fejeződnie.

Az idei évre tervezett feladat a 
Népekbarátsága u. 33. sz. előtti közterület 
megújítása.

Ezen, a SPAR mögötti területen (a zöld
séges és a virágbolt között) jelenleg mind
össze két ping-pong asztal található, néhány 
pad társaságában. A Polgármesteri Hivatal 
városfenntartási osztályvezetője a Krónikás 
kérdésére elmondta: a terv az, hogy a két

asztalt elviszik, az aszfaltot feltörik és szebb 
burkolóanyaggal fedik le az utcarészt.

Spitzner Csaba tájékoztatott arról az el
képzelésről, miszerint a már meglévő közle- 
kedő-utakat meghagyják, közepére 
növénycsoportot telepítenek, körben pedig 
padokat helyeznekel. A burkolt terület köré is 
fák, cserjék, bokrok kerülnek. Mindez 6 millió 
Ft-os beruházást jelent.

S hogy a park hosszú távon is kellemes 
pihenőhelyül szolgáljon, a tervezők bíznak 
abban, hogy a virágok és apróbb növények 
gondozását, locsolását felvállalják a környé
ken élők.

A jövőre nézve terv a tízemeletes mögött 
lévő liget és játszótér rendbe hozása is.

A Táncsics udvar és a Mester utca ke
reszteződésében lévő játszótér megújítását 
viszont még az idei évben szeretnék megva
lósítani. Az elképzelések szerint a korszerűsí
tés hasonló lenne, mint a nemrégiben átadott 
Kertalja úti és Népekbarátsága úti játszóté
ren. Bár a játszóeszközök nem lennének pon
tos másai az említett kétterületen lévőknek, a 
kivitelezésben ugyanolyan igényességre tö
rekszenek majd.

Lovasi Andrea

A Rákóczi Szövetség felhívására takarítják a Haraszt-hegy egy részét



A u gu sztu s 19. (vasárnap)

Szent István napi 
ünnepség, 

az új kenyér 
megszegése

H elyszínek:
Római k ato lik u s tem p lom  

Millenniumi Emlékmű  
Fő tér

Emlékfa ü ltetése — 
dr. Sunyovszki 
Károly polgárm ester 
és Nagy Elemér 
Attila, a Rákóczi Szö
vetség elnöke 
Az ünnepi kenyér 
m egszentelése — 
Kutschi András pré
post
Az új kenyér m egsze
gése -  dr. Sunyovszki

Károly polgárm ester, közrem űködnek a Falu-
Hagyományőrző Egyesület tagjai
Szózat
11.30 Zenés felvonulás a  kulturális rendezvé
nyek helyszínére: Haraszthegyi u tca -  Rákóczi 
Ferenc út -  Mészáros Lajos u.
Fő tér:

P olgárm esteri Hivatal
Program:

9.00  Szent m ise a római katolikus tem p
lomban
Celebrálja Borbelitz Pál egyetem i tanár, a  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora 
és Kutschi András prépost
10.00  A Bányász Koncert Fúvószenekar és a 
m azsorettek  zenés felvonulás a Bányász Klub
könyvtártól a Millenniumi Emlékműig
A Millenniumi Emlékműnél 
10.30 Himnusz
Ünnepi beszédet mond Rajnai Gábor al
polgármester
A Millenniumi Emlékmű felszentelése -  közre
m űködik a Karácsony Imre kam arakórus 
(Bátorkeszi -  Szlovákia)

12.00 Ünnepi kulturális m űsor 
Közreműködik: a  Bányász Koncert Fesztivál 
Fúvószenekar és a  m azsorettek , a K ecskééi 
N éptánccsoport, a tatabányai KPVDSZ szalon- 
tánccsoport

Polgármesteri Hivatal:
16.00  Ünnepi képvi
selő-testületi ülés, 
városi k itüntetések 
á tadása  
Fő tér:
17.00  Nádas György 
hum orista
szórakoztató m űsora
18.00  A M.É.Z. együt
tes  koncertje  (ír és 
skó t népzene)
20.00  Utcabál

Felhívás
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a 
Falu- Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

felhívással fordul a város lakóihoz.
Emlékezzünk méltón településünk 300. évfordulójára!

Tegyük emlékezetessé utódaink számára is az eseményt 
egy EMLÉKKÚT felállításával!

Kungl György szobrászművész alkotását 2001. szeptember 22-én 
szeretnénk felavatni a Liget Kávéház Étterem és az evangélikus templom 

közötti parkban.
Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet, 

jogosult adóigazolás kiállítására is.
Bízunk abban, hogy segítő támogatásával hozzájárul 

a szobor megvalósításához!
Szabó Istvánná Kis Imréné

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesiilel j

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 . _ _ _ _



Egy erős társaság motorja lehet a városi beruházásoknak

Beszélgetés az oroszlányi 
“ stadtwerk” -ről

Előző számunkban bemutattuk Lazók Zoltánt, az Oroszlányi 
TávhőszolgáItató Kft. -  tisztségét október elsejétől betöltő -  új ügyvezető 
igazgatóját. Interjúnk első részében kinevezésének politikai vetületeit jár
tuk körül. A folytatásban a társaságot érintő jövőbeni terveiről faggatjuk. 
(A társaság feladatait dióhéjban, a jelenleg működő üzletágak felsorolásá
val foglaljuk össze: távhőszolgáltatás, szennyvíz-csatorna és tisztítás, vá

rosi uszoda és strand üzemeltetése és 2001. július 1-től a bérlakások 
kezelői feladatai.)

- Melyek a főbb irányvonalak, 
tennivalók, amiket az elkövetkező 
időszakban kitűzött a jövőre már 
feltehetően részvénytársasági 
formában működő cég számára?

- Ez a gazdasági környezet, ami
ben ma élünk, két féle perspektívát 
nyújt: az egyik a fejlődés, a másik a 
tönkremenetel. Minden cég célja 
egyértelműen csak a fejlődés lehet. 
A legfontosabb, a távhő üzletág ese
tében direkt módon látható lehető
ségei vannak a fejlődésnek. Foly
tatni kell, lehetőleg felgyorsítva, a 
lakások rendszerbe bekapcsolását a 
régi városrészben. Itt rögtön meg
említem, hogy célszerűnek tartom a 
bokodi erőműi lakótelep átvételét a 
Vértesi erőmű Rt.-től. Nagy lehető
ségek rejlenek az ipari parki fo
gyasztók rákötésében is. Emellett 
azonban éppoly fontos a meglévő 
piac megtartása. Olyan energiahaté
konysági programok kidolgozására 
gondolok, melyek az egyes korsze
rűtlen panellakásban élők fűtési 
költségeinek csökkentésére irányul
nak, például nyílászárók cseréjével, 
hőszigetelés javításával. Ehhez 
megfelelő pénzügyi konstrukciót 
szükséges kidolgozni. Fontos, hogy 
a még meglévő régi rendszereknél 
eljussunk a mérés szerinti elszámo
láshoz: mindenki valóban annyit fi
zessen, amennyit fogyaszt.

- Hogyan kívánja erre ösztönöz
ni a fogyasztókat, a távfűtés kor
szerűsítésének segítésére létre
jö tt alapítvány lehetőségein túl?

- Azt gondolom, ahogy az önkor
mányzatnál, itt is azt kell keresni, 
hogy hol vannak olyan pályázati le
hetőségek, amelyek megsokszoroz
zák a pénzügyi lehetőségeket. Ha 
alaposan körülnézünk sok-sok ilyen 
forrás tárható fel. Ezekből kell olyan 
projekteket kialakítani, amik a lakos
ság számára vonzóak. Azok a lakó- 
közösségek, ahol az anyagi erő 
elegendő mértékben rendelkezésre 
állt, már léptek a fejlesztés irányá
ban az alapítvány segítségével. 
Most a kisebb pénztárcájúak számá
ra kell megfelelő pénzügyi konstruk
ciókat keresni.

- Mi a helyzet a szennyvíz-, csa
torna üzletággal?

- Oroszlány igen fejlett ebből a 
szempontból, mert az ingatlanok 
döntő többsége -  nagyjából száz ki
vételével -  rákötött a hálózatra. Jó 
lenne elérni, hogy a jövőben a 
kimaradottak is csatlakozzanak. 
Ugyanakkor az ipari park nyilvánva
lóan itt is piaci lehetőségeket jelent. 
De pályázatomban is kiemeltem, 
hogy az üdülőterületek bekapcsolá
sa ennél is fontosabb. Ahogy köze
ledünk az Európai Unióba lépés felé, 
törvény fogja kötelezni a hétvégi ház 
tulajdonosokat, hogy zárt rendszerű

szennyvíz és szeméttárolást old
janak meg. Erre időben fel kell ké
szülni. A szennyvíz és a vízszolgálta
tás ilyen szempontból összefügg. 
Ma is érvényes EU-s előírás, hogy a 
vízvezeték-hálózat fejlesztésekor az
zal együtt kell kiépíteni a szennyvíz 
csatornát. Ez is egy érv amellett, 
hogy a társaság hosszú távú célkitű
zései között a vízszolgáltatási üzlet
ág felvétele is szerepeljen. 
Hangsúlyozom, mindez a jövő egy 
lehetséges terve s nem én fogom 
egy személyben eldönteni.

Szeretném még ehhez hozzáten
ni, hogy nagyon fontosnak tartom a 
szennyvíztelep környezetvédelmi re
konstrukcióját, a hiányzó utolsó fo
kozat megvalósítását. El kell kezdeni 
a lassan ötven éves városi csatorna- 
hálózat rekonstrukcióját is. Renge
teg nagy léptékű feladat van.

- Nézzük a bérlakások kérdés
körét! Talán ez a legfogósabb az 
összes közül.

- Az önkormányzatnak előbb- 
utóbb el kell döntenie, hogy hosszú 
távon mennyi szociális bérlakást kí
ván egy ekkora település. Atöbbi üz
leti típusú bérlakás kell legyen, 
elsősorban a fiatal generáció azon 
tagjainak, akiknek a mai lakásépítési 
lehetőségek elérhetetlenek. A szoci
ális és üzleti bérlakások szétválasz
tása után a kereslet pontos 
felmérésével beindulhat egy üzleti 
típusú bérlakás építési program. Ez 
persze ugyancsak a jövő zenéje és 
az önkormányzat döntési jogköre.

Ami a szociális bérlakásokat illeti, 
azok felújítása elodázhatatlan, mert 
már nagyon rossz állapotban van
nak. Ha húzzuk-halasztjuk, bekövet
kezhet az a bizonyos “zöldtömb 
szindróma” , vagyis olyan mérték
ben lepusztulnak, hogy utána nem 
lehet gazdaságosan felújítani.

Úgy látom, hogy most az állam 
szándéka is meg van, hogy az ön- 
kormányzatok ezzel a kérdéssel ha
tékonyan tudjanak foglalkozni, tehát 
nyerhető erre a célra támogatás. Az 
alapgondolatom az, hogy építeni

vagy vásárolni kell egy szükségla
kásokból álló épületet, ami legalább 
egy háztömb kiváltására lehetőséget 
ad a teljes felújítás időtartama alatt, 
így épületről épületre haladva, né
hány év alatt megszépülhetne a régi 
városrésznek ez a legkritikusabb te
rülete.

- Azt hiszem a felújítási igény 
találkozik a bérlakásokban élők 
(többségében romák)szándékával 
is, amint azt nyílt levelükben nem
rég megfogalmazták. Csak remél
ni lehet, hogy a felújítás után nem 
kerülnek vissza régi állapotukba, 
hiszen az elmúlt évtizedekben volt 
már erre példa. Hogy mi lehet a 
megoldás, az több szereplőn is 
múlik. Ellenben nézzük a hátralé
kok problémáját. A polgármester 
a közelmúltban megfogalmazta“ 
egy testületi ülésen, hogy erélye
sebb fellépést vár el a kezelőtől. 
Hogyan fog eleget tenni a cég en
nek a kívánalomnak?

- Erre rövid a válaszom. A társa
ság köteles a törvényes lépéseket 
megtenni és a meghozott döntése
ket végrehajtani, annak érdekében, 
hogy az önkormányzat vagyonát ne 
lehessen pazarolni. Ez mindannyi
unk érdeke.

- Pályázatában felvetette a tár
saság profiljának bővítését egy 
helyi közlekedési üzletággal. Ki
fejtené, hogy mire gondol?

- Már az előző képviselő-testület 
is megfogalmazta a város térségi 
központtá fejlesztésének igényét. Ez 
akkor sikerülhet, ha a környező tele
püléseken élő emberek el tudják érni 
városunk intézményeinek szolgálta
tásait. Ez a mai közlekedési rend
szer, a menetrend, nem feltétlenül 
ehhez igazodva lett kialakítva. Nem a 
Volánnal szeretnénk versenyezni, de 
talán három kisebb busz megvásár
lásával a fenti célt tudnánk segíteni. 
Arról pedig nem is beszélek, hogy 
intézményeink kihasználtságára 
mindez igen jó hatással lenne.

- Ismertetné, hogy milyen érvek 
szólnak egy nagy városfenntartó

társaság létrehozása mellett, 
amivé az önkormányzat e céget 
fejleszteni kívánja ?

- Szerintem a lényeg a következő. 
Egy erős társaságnak, amelynek je
lentős vagyona van, megnő a hitel- 
felvevő képessége. Ezzel a 
fejlesztési kérdések gyakorlatilag 
függetlenné válhatnak az önkor
mányzat aktuális pénzügyi gondjai
tól. Az önkormányzat egyik leg
nagyobb problémája ma még min
dig az, hogy a bevételei nem egyen
letesen folynak be, hanem igen 
hullámzóan. Éppen a nyári időszak
ban a legalacsonyabb, pedig ilyen
kor kellene az intézményeket 
felújítani. Mit tud tenni? Vagy fel
adatokat hagy el, vagy a vállalkozó
kat hozza nehéz helyzetbe, mert 
hónapokig nem tud fizetni nekik. Na 
most, egy ilyen száz százalékosan 
önkormányzati tulajdonú társaság
nak az önkormányzat mondhatja: 
“ nesze itt van a lista, csináld meg! 
Aztán ha majd decemberben folyik 
be a pénz, decemberben kapod 
meg!” Egy gazdasági társaságnak 
egész egyszerűen nagyobb a moz
gástere. De egy megerősödött cég 
alkalmassá válhat egészségügyi
szociális beruházások megvalósítá
sára, gondolok itt például a szakren
delőre vagy a Gárdonyi iskola 
épületére.

Mindehhez azonban tőkét kell be
levinni, s e tőkebevonásnak két, ál
talam lehetségesnek vélt útját a 
pályázatomban is felvázoltam. Ha a 
feltőkésítés az átalakulás előtt törté
nik, akkor önkormányzati apport le
hetséges (kommunális hulladék- 
lerakó és a hozzátartozó géppark, 
sportvagyon?). A részvénytársa
sággá alakulás után a VÉRT tulajdo
nában lévő távvezetékek és 
hőközpontok, illetve a bokodi lakó
telep fűtési rendszere jelenti a tőke
bevonás lehetőségét, szintén 
apporttal. Ebben az esetben a VÉRT 
a tőkebevonás mértékéig részvé
nyekhez jut. Amennyiben készpénz 
tőke bevonására van szükség, meg
felelő mennyiségű, biztos hozamot 
ígérő részvények kibocsátására ke
rülhet sor. Itt is a tulajdonviszonyok 
átrendeződése jelenti a legfőbb koc
kázatot.

Nyugaton a nagy városüzemelte
tő társaság már bevett dolog, német 
nyelvterületen úgy nevezik: 
stadtwerk. Hogy épp a Távhő Kft. 
lett az a cég, amire ma ezt Oroszlá
nyon rá lehet építeni, azt a véletlen 
hozta így.

Ez maradt egyedül tisztán önkor
mányzati tulajdonban. Azt gondo
lom, hogy járható út, amin elin
dulunk, és hosszú távon egy ilyen 
társaságot csak támogatni lehet.

Forgács J.
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Oktatás, 
könyvellátás 
vizsgáztatás egy helyen!

Mérlegképes 
könyvelő 

tanfolyam indul 
szeptember 18-án, 

kedden 16 órától 
Oroszlányon a

Művelődési Központban
Kérje ingyenes tájékoztatónkat az MKK információjában. 

Telefon: 361-327, vagy a Perfekt Iv.-E. Megyei 
Igazgatóságán. Telefon: 384-461.

Színházkedvelők figyelem!

Autóbusz indul Budapestre, a felújított Operett Színház 
„Marica grófnő” 

című operett előadására,
2001. szeptember 23-án (vasárnap) 12.30 órakor 
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 

Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál a 363-623-as 
vagy a 06-30-994-0336 telefonszámon. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A boltban elköltött pénz nem kamatozik.
Vagy mégis?

________ üf 34/360-991; 30/355-45-28________

Ajánlattételi felhívás

íBÁNYÁSZ- ÉS VILLAMOS NAPOK
2001. 08. 31. - 09. 02.

I

P R O @
OMOnÜÜlY-FŰTto
fi2e>TCMB£R 1. - SZOMBAT

10.00 Játszóba?, gyermektánc csoport

13.00 Westergom Country zenekar

15.00 Pi nők kió Bábcsoport

16.00 Minik és Tinik musical együttes

17.00 „Humorban nem ismerünk tréfát" 

Sztárvendégek: Ihos József,

Éles István, Varga Ferenc József, Ayaia

20.00 Geri-Betli Duó 

nosztalgia koncertje

7.00 Zenés ébresztő

10.00 Játszöház, gyermektánc csoport

13.00 Sörzene

14.30 Bányász Népdalkor 

Kék Duna táncklub 

15.00Gánti Fúvószenekar

16.00 KPVDSZSzalontanc együttes 

Jászai Mari Színház

Show formációs Táncegyüttes

17.00 Oroszlányi Bányász Fesztivál 

Fúvószenekar, majorettek

18.00 „Dallamok szárnyán"

Sztárvendég: Aradszky László,

Szandi, Csocsesz

21.00 Zenés tűzijáték

Verebety szobor
aî asms-31

ÉsOÖars

Máikushogyi
Aknauzem

jogász! üs 3L 
8  30 éra

Vértanúk tere
augusztus 31

15.00 óra

Főtér -Oroszlány
aiigjsfes 31

'.SCO cm

Bányászati Emlékhely
(vragethelvezesi
szeptemberi

15.00 éra

a tf» iVr
mérj flMStJ

i wn wv •osKíuíí' o - giftwiíiiii.

VÉBőfT tm s A m m  - BÁNKBA
szo m bat

11.00 Pinokkió Bábcsoport
13.00 Zenés gyermekműsor
14.00 Oroszlányi Bányász Fesztivál 
Fúvószenekar, majorettek
15.30 Fakir show
16.00 KPVDSZ Szalontánc együttes
17.00 Ayaia műsora
18.00 MayCrame paródia együttes
19.00 Tombola
19.30 ..Hófehérke és Dezsőké" 
Pécsi Ildikó, Straub Dezső, 
zongora kísérő
20-30 Utcabál
22.30 2enés tűzijáték

B8K0»-L«Ké!EU P

11.00 Zenés gyermekműsor
13.00 Pinokkió Bábcsoport
14.00 Jászai Mari Színház 
Show-formációs Táncegyüttese
15.00 Ayaia műsora
16.00 Oroszlányi Bányász Fesztivál 
Fúvószenekar, majorettek
17.00 Fakír show
18.00 „Hófehérke és Dezsőké" 
Pécsi Ildikó, Straub Dezső, 
zongorakísérő
19.00 Tombola
19.30 May Crame paródia együttes
20.30 Utcabál
21.30 Zenés tűzijáték

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér 
Oroszlány, Fiirst Sándor utcai 597/33 hrsz-ú park 

Oroszlány, Népek barátsága u. 33. előtti 
2002/3 hrsz-ú közterület 

Oroszlány, Táncsics M. u. 23-29. mögötti 
583/43 hrsz-ú játszótér 

engedélyezési tervdokumentációnak 
megfelelő felújítására.

Az ajánlati dokumentációk megvásárolhatók egyenként 
bruttó 20.000,- Ft-ért az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján 2001. augusztus 21-étől 
Az ajánlattételi határidő: 2001. szeptember 3.15.00 óra 
Az ajánlatok nyilvános felbontása:

^2001. szeptember 3.15.00 óra

Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

A K C I Ó !
MDF laminált j 

Cl. ászt.) akciós áron! 
1990,Fíi/iu2

Kibővült árukészlettel
PADLÓSZŐNYEG ÉS PVC VÁSÁR!

10.000,- Ft lelett ajándék lábtörlő!

/ ^ B
Czermann vendéglő

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 08.20-26.

Hétfő

Csontleves 1.) Magyaros sertésszelet, rizs

Kedd

Csontleves 1.) Szezámos pulykamell, zöldséges köret, desszert
Erdélyi paradicsomlé- 2.) Majoránnás tokány, tarhonya, desszert
vés 3.) Szilvásgombóc, desszert

Szerda

Csontleves 1.) Töltött paprika, főtt burgonya, desszert
2.) Pulyka finom falatok, hagymás burgonya,

desszert
Krémleves 3.) Zöldséges rizottó, desszert

Csütörtök

Csontleves 1.) Rakott burgonya, desszert

Aratóleves
2.) Rozsdás marhaszelet, galuska, desszert
-3.) Spagetti Napoletana, desszert

Péntek

Csontleves 1.) Chilis bab (Chili con carne) desszert
Szabolcsi fehér búr- 2.) Részeges csirke, főtt burgonya, desszert
gonya leves 3.) Zöldséges ropogós, rizs, desszert

Szom bat (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Szalonnás csirke, rizs

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Rántott szelet, vegyes köret

V i)  i

I  FIGYELEM ' 
AUTÓVERSENY!

Autóverseny kerül 
megrendezésre 
augusztus 20-án 
Oroszlány Város 

Nagydíja 
néven, amatőr 

versenyzők részére. 
Ezen a napon teljes 
lezárásra kerül az 

Oroszlányi Ipari Park 
környéke -  Mester út, 
Koloman Handler út, 

Mindszenti ütés a Tán
csics Mihály út egy 
része reggel 8.00 és 
délután 17.00 óra 

között.
Az itt lakók szíves 
megértését kérjük, 
az érdeklődőknek 

pedig kellemes 
szórakozást 

kívánunk! 
Rendezőség

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: M O N T Á Z S  P R E S S  Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Pelruska T ibornc ügyvezető, S 3 6 6 - 5 2 4  Fele lős szerkesztő: M olnár Ferenc 
Szerkesztő: L ovasiA ndrca A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 O roszlány, Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-m ail: okr oaxelero.hu; moluar.f@axelero.hu Internet: http.VAvww.oroszlanyi-kronikas.hu 

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.



2001. 34. hói VIII.25.-VIII.31.
Szó 25. Lajos, Patrícia
V 26. Izsó
H 27. Gáspár
K 28. Ágoston
Sze 29. Beatrix, Erna
Cs 30. Rózsa
P 31. Erika, Bella

o f l o s z L A n  y  1 http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

KróniKAs NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10 .

III. évfolyam , 34. szám 2001. augusztus 25. S366-524

Taprogge az Becsengetnek!
Oroszlányi Erőműben

A német Taprogge cég szakemberei augusztus 24-én Orosz
lányba látogattak, hogy a vendéglátókkal, a Vért cégvezetői
vel értékeljék a közelmúltban végrehajtott, nagy jelentőségű 
beruházás eredményét.

Sikeresen befejeződött a Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi 
Erőművében a kondenzátortisztító telepítésének utolsó fázi
sa. így jelenleg az erőműnek mind a négy blokkja rendelke
zik azzal az igen korszerű - technikával, aminek ered
ményeképpen a kondenzátorok folyamatos üzem közben 
tisztántarthatóak.

A berendezéseket szállító német Trappoge cég nem isme
retlen a szakemberek körében, hiszen több évtizede van már 
jelen termékeivel az iparban. Mára már elterjedten alkalmaz
za gyártmányait több hazai erőmű is. Maga a berendezés ka- 
ucsukból készült szivacsgolyók áramoltatásával tartja 
tisztán a hőátadó csövek belső felületét, megakadályozva ez
zel a vízkő lerakódását.

Mostani rendezvényünkön, az Oroszlányi Erőműben a 
Vért szakemberei és partnerei közösen értékelték a beruhá
zás végrehajtását és eredményeit. Számításaink szerint az 
elért 2,5 %-os hatásfokjavulás eredményeképpen a beruhá
zás alig egy év alatt megtérül. Az értékelő megbeszélés után 
a résztvevők a helyszínen is megtekintették az üzemelő be
rendezéseket.

A Vért vezetése ezzel a rendhagyó rendezvénnyel kívánta 
megköszönni az eredményes együttműködést a munkában 
résztvevőknek.

Tisztelettel köszöntök minden D iákot, Pedagógust és Szülőt 
a 2001/2002-es tanév kezdetén!

Ismét előttünk áll egy új tanév. Az oktatási miniszter rendelkezése értelmében 2001. augusz
tus 29-én becsengetnek minden iskolában és megkezdődik a tanítás- tanulás időszaka. 
Oroszlányban 2080 általános iskolás és 790 középiskolás tanuló veszi kezébe az iskolatás
kát, hogy nap mint nap mintegy 250 tanító, tanár, gyógypedagógus segítségével gyarapítsa 
tudását a város valamelyik oktatási intézményében.

Óvodáink szeptember 3-ától fogadják az idén beiratkozott gyermekeket, és velük együtt 
749-en kapnak 62 óvónőtől teljes körű ellátást és nevelést.

Az előttünk álló tanév újabb feladatokat, változásokat hoz az iskolák életébe. Bevezetésre 
kerül az első és ötödik osztályokban a kerettanterv, mely még inkább segíti az általános isko
lák sajátos arculatának kialakítását.

A tanuló ifjúságnak olyan kihívásokra kell válaszolnia, amely már a XXI. század emberének 
szól. Olyan példát kell kapnia a szülőtől, a pedagógustól, amelyből felkészülhet a tudás mel
lett az értelmes és egészséges életmódra, az erkölcsiségre és a tiszteletre.

Akkor tudjuk korszerű tudáshoz juttatni gyermekeinket, ha gondolkodni tanítjuk őket, és a 
tudás, a gondolkodás a döntés képességeinek birtokában hagyják el majdanán az iskolapa
dot.
Kívánom, hogy az előttünk álló tanév minden napja hasznosan és tartalmasán eltöltött le
gyen.
„Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mintáz, hogy tanítjuk. Amit 
az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó  
oktatási rendszer szellemi tevékenységeinkre gyakorol, megmarad. "

/Eötvös József/
Oroszlány, 2001. augusztus 25.

Tisztelettel
Dr. Sunyovszki Károly 

Oroszlány város polgármestere

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
SlÖliTTR AZONNAL KÉSZPÉNZ! 
i. mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
. .  mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.
.. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
. .  mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
.. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
. .  mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.
.. mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
.. mert gyors, diszkrét, biztonságos és olesá.
.. mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉI’JÁRMŰVEKRF.. számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon' 13/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)____________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34.560-560 (ékszer, műszaki, porcelán stb.)
TATA, Ady E. u.4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telcfon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-te! szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Augusztus 20. üzenete: 
van remény, fejlődik a település

Emlékmű ás 
kenyérszentelés

A római katolikus templom
ban tartott délelőtti szentmi
sével vette kezdetét az egy 
nappal korábban megtartott 
Szent István nap oroszlányi 
programsorozata.

A millenniumi emlékmű
nél a Bányász Fesztivál Fú
vószenekar csendítette fel a 
himnusz dallamait, majd 
Rajnai Gábor alpolgármes
ter mondott ünnepi beszédet 
a rekkenő hőségben össze
gyűlt ünneplő közönségnek. 
Kiemelte, hogy a település 
alapításának'300-ik évfordu
lója alkalmából az elkövetke
ző egy hónapban minden 
héten lesz ünnepi program 
az oroszlányiaknak. A mil

lenniumhoz kapcsolódva a 
következőket mondta.

„Hogy mi az ezeréves ha
gyomány, amit a mai nap je
lent azt műveltségétől, 
világnézetétől, pártállásától 
függően, mindenki másként 
fogalmazhatja meg. S ez 
nem baj, hiszen így válhat az 
ünnep mindenki számára 
személyessé, bensőséges
sé, meghitté.

De kell lenni valami kö
zösnek, mindenki számára 
fontosnak is. Ez pedig álla
miságunk, magyarságunk 
kérdése. Itt, ebben az or
szágban, ezen a földön, eb
ben a közösségben kell 
élnünk és halnunk, ahogy a 
költő mondta: „Itt, egy nem
zetnél sem alávalóbbként, de 
egy nem nemzetnél sem ma
gasabb rendűként!”

Ezt akkor is hangsúlyozni 
kell, ha a történelem viharai 
talán többet ártottak nekünk, 
mint mi a szomszédainknak.

Magyarnak lenni nem szé
gyen, de nem is a sors külö
nös kegye. Magyarságunk
ra büszkék vagyunk, de ma
gyarságunk természetes ál
lapot, amit nem kell naponta 
emlegetni.”

A szónok úgy vélte Szent 
István ténykedésének üze
nete a ma számára legfő
képp az, amit II. János Pál 
pápa is írt a korona ünnepé
re küldött üdvözlő soraiban: 
Szent István koronáját nem 
kitüntetésnek, hanem szol
gálatnak tekintette. Korának 
körülményei között mindig a 
rábízott közösség javát igye
kezett keresni.

Folytatás a 2. oldalon



Folytatás az 1. oldalról

Rajnai Gábor úgy vélte, településünk 
döntéshozóinak is erre kell töreked
nie.

Az alpolgármesteri köszöntő után 
Borbelitz Pál egyetemi tanár, a Páz
mány Péter Katolikus Egyetem Hittu
dományi karának professzora 
felszentelte a millenniumi emlékművet. Beszédé
ben Magyarországot Isten országának, lakóit Is
ten népének nevezte, akiknek királynője Szűz 
Mária. Neki, Nagyboldogasszonynak ajánlotta fel 
halála előtt István király a koronáját. Úgy vélte, 
magyarnak lenni, egyet jelent a kereszténység vál
lalásával.

Dr. Sunyovszki Károly polgármester abban bi
zakodva szegte meg a Kutschi András prépost 
szentelte új kenyeret, hogy egy évre ismét bizto
sítva van a gabonánk. Ezt követően a Falu Hagyo
mányőrző és Kulturális Egyesület tagjai kínálták 
körbe a megszentelt jelképet. Végül a magasztos 
pillanatok mementójául a polgármester és Nagy 
Elemér Attila, a helyi Rákóczi Szövetség elnöke 
emlékfát ültettek a millenniumi emlékparkban.

Mazsorettek és a M .É .Z
A program kulturális műsorral folytatódott délben 
az MKK és a Polgármesteri Hivatal között felállított 
színpadon. A csekély számú érdeklődő ellenére is 
színvonalas műsort adtak a fellépő helyi-megyei 
együttesek. Elsőként a nagy múltú Bányász Fesz
tivál Fúvószenekar és a mazsorettek mutatták be 
félórás, pergő programjukat. Feltétlenül meg kell 
említeni, hogy a mazsorettek az idei országos baj
nokságon második helyezést értek el, és ezzel ki
vívták a jogot, hogy részt vegyenek az Angliában, 
szeptember végén megrendezendő Európa Baj
nokságon.

A Kecskédi Német Nemzetiségi Néptánc- 
együttes népviseletben, rakott szoknyában, ropta 
a táncot, látszólag meg sem kottyant nekik a 40-ik 
fokot ostromló meleg és a tűző nap. A legnagyobb 
tetszést popsipaskolós molnártáncuk váltotta ki.

Augusztus 20. üzenete: 
van remény, 

fejlődik a település
A tatabányai KPVDSZ Társastánc klubjának be

mutatója végleg meggyőzte a közönséget, hogy 
ebédidőben is érdemes volt ide kijönni. A fellépő 
versenytáncos párok könnyed kecsességgel előa
dott műsorában szerepelt chalston, tüzes paso 
double, latin-amerikai mix és a görög hagyo
mányt idéző szirtaki.

A színpad előtti parkoló természetesen a dél
utáni programra telt meg igazán. Nádas György 
humorista nevetőizmokat próbára tevő, kissé pi
káns, ámde nyúlfarknyi haknija után a M.É.Z. 
együttes aratott hatalmas sikert. A hattagú -  saját 
meghatározásuk szerint ír és skót alapokon nyug
vó világzenét játszó -  banda a fuvola, a cselló, a 
dobok és gitárok virtuózának bizonyult. A csapat 
talán legjellegzetesebb alakja, a frontember Kuklis 
Péter fuvolás, aki csaknem végig egy lábon fújta 
át a koncertet, gesztusaival szüntelen átélve és 
mintegy vizualizálva a többségében talpalávaló, 
lüktető zenét. Kezdeti nehézségeiket jelző mozaik
szó-nevük (a Meg nem Értett Zenekar) már egyál
talán nem illik erre a profi és valószínűleg nagy 
karrier előtt álló együttesre. A több száz fős orosz
lányi közönség még az együtténeklésre is kapható 
volt, s a végén visszatapsolta a M.É.Z.-et.

A helyi fiatalokból álló T-style-együttes mo
dern- és breaktáncot bemutató előadása után éj
szakába nyúló utcabál helyszíne volt a zsúfolásig 
telt parkolótér.

Ünnepi testületi ülés

Délután 16 órakor a televízió is közvetítette a ha
gyományos ünnepi képviselő-testületi ülést, ahol 
a városi kitüntetések átadására került sor.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester az ünnep egy

nappal korábbi megtartásának ma
gyarázatául a következőket adta:
-  Szerencsésen esett egybe a katoli
kus egyház és a Rákóczi Szövetség 
millenniumi emlékművet megáldó 
ünnepsége a Szent István nappal, 
ezért -  figyelembe véve azt is, hogy 
augusztus 20-a másnapja már mun
kanap -  célszerűbbnek tartottuk va

sárnap tartani az államalapító királyunkra 
emlékező helyi rendezvényeket.

A polgármester a kereszténység és Szent István 
államépítő munkásságának jelentőségét méltatta, 
majd hangsúlyozta:

-  A mai ünnepség a jövőbeni fejlődés reményé
ben telt el Oroszlányban. Úgy látom, hogy a város 
többsége most úgy értékeli helyzetünket, hogy 
van reményünk, településünk fejlődik, és igenis ez 
a fejlődés lesz a meghatározó és folyamatos az el
következendő években is.

Hiszem azt, hogy sok előrevivő vita, határozott 
és felelős döntések után, a városban továbbra is 
megmarad a megteremtett együttműködés. 
Őszintén megköszönöm a város közösségének, 
hogy adójával, akarásával, hitével lehetővé tette 
azt, hogy egy fejlődési szakaszba kerüljünk, s azt 
kívánom, hogy megteremtődjön annak a lehető
sége, hogy gyerekeink, unokáink legalább ilyen 
vagy még jobb életkörülmények között nőhesse
nek fel és élhessék életüket.

Kitüntetések
Az emelkedett gondolatok után átadták a 2001. év 
oroszlányi kitüntetéseit.

Az „Oroszlány város díszpolgára” címet Varga 
Istvánnénak, az „Oroszlányért” vésetű aranygyűrű 
kitüntetést Kutschi Andrásnak adományozta a 
képviselő-testület. „Oroszlányért” kitüntető dísz
oklevél elismerésben Cseh Béla, Danis József, Dr. 
Mátics István, Nagy Elemér Attila és Vörös 
Dezsőné részesültek.

A kitüntetetteket és a megjelenteket Keleti 
György országgyűlési képviselő is köszöntötte.

- fó r

Tavaly előtt egy szomszédos telepü
lés Szent István napi ünnepségéről 
tudósítottam az egyik megyei lap
nak. Hogy melyikéről, az maradjon 
titok.

A külsőségek szokásosak voltak, 
nemzeti színek, emlékmű, só és ke
nyér, himnusz, szózat, emelkedett 
versek és ünnepi beszédek. Az egyik 
szónok, -  már nem emlékszem, 
hogy a polgármester volt-e -  azzal 
kezdte beszédét, hogy szeretettel 
köszönt mindenkit az alkotmány ün
nepén. Egy pillanatra elbizonytala
nodtam. Vártam, hogy esetleg 
fölhördül a tömeg, hogy kérem, az 
még az előző rendszerben volt, de 
semmi. Még egy összesúgó arcpárt 
sem láttam, hogy ejnye-ejnye, miért 
is emlegetik itt tíz évvel a rendszer- 
váltás után azt a bizonyos népköz- 
társasági (sarlós-kalapácsos) alap
törvényt. Nem hiszem, hogy meg
győződésből hallgatattak. Inkább

Húszadikai szösszenet a szomszédból
azt gondolom, oda se figyeltek a 
szónoki beszédre. Túlságosan is 
sok alkalommal álltak már a ma
gasztos, sokszor semmitmondó ün
nepi szónoklatok emelvénye előtt, 
hogy a fülükön túl az értelmükbe is 
hatoljon a mondanivaló -  ha van. 
Biztosan ezért nem tűnt fel senki
nek. Lehet, hogy még a szónoknak 
sem. Talán Marx és Engels, Lenin 
nevére már felkapták volna a fejü
ket...

A minap ugyanezen a településen 
jártam. Üzleti ügyben a November 7 
utcát kerestem. (Nálunk még az aka
démia által jóváhagyott Ságvári is
kolanév is irritál egyeseket, nem 
beszélve Fürstről és Sallairól elneve
zett közterületekről.)

-  Hogyan lehetséges, hogy ebben 
a községben a NOSZF napját (ma

már kommunista államcsínyként 
tanítják) még utcanév viselheti? -  
kérdem partneremet.

-  Egyszerű a magyarázat! -  le
gyint lebecsülve a kérdés komolysá
gát a fiatalember. -  A testület valami 
Posztolckiról...

-  Mármint Posztóczky Károly, a 
híres helyi csillagász?

-  Igen, igen, szóval arról akarta 
elnevezni az utcát. De ebben az utcá
ban legalább húsz, gyermekes csa
lád van. A kicsik ki sem tudják 
mondani a nevet, meg aztán 
könnyebb nekik megjegyezni a no
vember hetedikét! Szóval, ezért nem 
szavazták meg a névváltoztatást.

-  Fantasztikus! igazi Fókuszos 
téma! -  nevetünk együtt.

-N a  igen! Még az Április 4 utca is 
megvan -  tromfol az előbbiekre.

Nem kérdeztem rá, hogy abban az 
utcában milyen a népesség kor sze
rinti összetétele. A mi honatyáink 
salamoni bölcsessége jutott az 
eszembe. Oroszlányon egyszerűen 
osztották néggyel az Április 4 utca 
nevét, és az eredményt hagyták meg 
az utókornak. Hogy a gyerekeknek 
azóta nehezebb-e a dolga, ha vala
hol be kell mondani a címüket, azt 
nem tudom...

F.J.

CITIBANK
Oroszlány 

Rákóczi u. 47.
S364-566

30/9720-612

c it ib a n <g

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az ön és környezetének egészségét!



H ALLG ATN I 
(NÉHA) A R A N Y

Hallgatni beleegyezés, tartja a szó
lás.

„A civil szervezeteknek nem csak 
akkor kellene aktívaknak lenniük, 
amikor a társadalmi célú támogatá
sért lehet jelentkezni az önkormány
zatnál" -  nyilatkozta Nagy Elemér 
Attila, a helyi Rákóczi Szövetség el
nöke a Krónikás előző számában.

Mint a Halley Csillagászati Egyesü
let titkára határozottan visszautasí
tom ezt a félreérthető, ezért vala
mennyi helyi civil szervezetet sértő 
kijelentést.

Hadd hívjam fel a T. elnök úr f i
gyelmét, hogy az egyesületek alap
szabályukban meghatározott célok 
érdekében végeznek (többnyire ja- 
vadaJmazás nélküli) tevékenységet. 
Ha „pénzért állnak sorba” , azt az ön- 
kormányzat által is fontosnak ítélt 
társadalmi feladatok megvalósítása 
érdekében teszik, és nem a maguk 
zsebére játszanak. De ezt Önnek is 
nagyon jól kellene tudnia!

Városunkban számos igen aktív 
civil szervezet van, ami annak elle
nére is aktív, ha nem kap vagy nem 
is kér támogatást (amint ez évben 
például mi sem pályáztunk). Az ő te
vékenységük legalább olyan fontos, 
mint az Önök szervezetéé. Tisztelem 
ezeknek az embereknek a munkáját, 
hisz szabadidejüket áldozzák (az idő 
pedig pénz!) értelmes, valamennyi
ünket gyarapító dolgok érdekében. 
Az Önét is tisztelem. Ma kevesen 
vannak ilyenek.

Úgy vélem azonban, hogy az akti
vitás mércéje nem az, hogy hány 
négyzetméter területet takarítunk ki 
a városban. Én azt gondolom, hogy 
ez igenis az önkormányzat feladata. 
Az egyesületé pedig az, amit alapító 
okiratában felvállalt.

Ennek ellenére jó kezdeményezés
nek tartom, hogy oroszlányi civil 
szervezetek vegyenek részt a város 
szépítésében. De ezt a kiváló ötletet 
nem úgy kellene tálalni, amit a cikk 
félreérthetetlenül sugallt, ti. hogy 
„lám csak mi Rákóczi Szövetség te
szünk is valamit, ébredjetek már fel 
ti lusta többiek is!” Egy ilyen kezde
ményezést a megfelelő helyen és 
formában illenék felvetni.

Megértem, hogy a fárasztó terep- 
rendezés közben, az ember hajla
mos úgy érezni, hogy egyedül csak 
őt és társait érdekli ez a magasztos 
cél, mások meg ptthon gubbaszta
nak a tévé előtt. Én is éreztem már 
ilyet, amikor szemetet gyűjtöttünk. 
De erre talán egy másik szólás lehet 
a válasz: „Hallgatni (néha) arany.” 

Forgács József, a HCSE titkára

Füstölgő kerekek az Ipari Parkban
Negyedik helyezés, jogosítvány nélkül

Augusztus 20-án meghívásos au
tós sprintversenyt rendezett 
Oroszlány város nagydíjáért a 
Spindler Autósport Egyesület 
amatőrök részére, az Ipari Park és 
a sporttelep közötti területen. Több 
mint nyolcvanan neveztek a veze
tési ügyességet próbára tevő im
már tizenegyedik alkalommal 
lebonyolított lóerőcsatára.

Délben rajtoltak el az első sze
mélyautók a Dominó áruház elől. 
Mitsubishi, Ford, Peugeot, Suzuki, 
Lada, Trabant, mindenféle típus 
képviseltette magát. Az izzasztó 
kánikula, és a kipufogógázzal telt 
levegő ellenére több százan gyűl

tek össze a kanyarokban, útszéle- 
ken, hogy végigkísérjék a három 
futam dübörgő, csikorgó négyke
rekűit. A dobhártyaszaggató zajjal 
tépő járművek időnként szikrákat 
szórtak, ahogy az alváz az aszfalt
hoz súrlódott, az éles kanyarokban 
el-elsodorták a gumiabroncs aka
dályokat, s e száguldás nyomán 
egy-két autó az árokban kötött ki. 
Személyi sérüléses baleset szeren
csére nem történt, a rajtnál várako
zó mentő beavatkozására nem volt 
szükség. A biztonságra az egyesü
let aktivistái, rendőrök, polgárőrök 
és a bokodi önkéntes tűzoltók 
ügyeltek. Folytatjuk!

MÚLTIDÉZŐ

BÁNYÁSZNAP ELŐTT OROSZLÁNYON
Dolgozók lapja 1957. aug. 31.

Oroszlányon most, a VII. bányász
nap előtti napokban idegen nem 
igen tud tájékozódni. Mindenfelé 
lezárt útszakaszok, felbontott utak. 
Csatornáznak, utat építenek. Az új 
házak körül egyengetik a talajt, te
metik a gödröket.

Rendkívül mozgalmas a város. 
Autók árut hordanak, a Petőfi kul- 
túrotthonban a fúvószenekar pró
bál. A munkásőrség tagjai a 
bányásznapi-zászlószentelésről be
szélgetnek a pártbizottság székhá
zában.

A XVI-o.s akna üzemi bizottságá
nak irodájában nagy a forgalom. Iz
gatott hangú férfi lép be.

-  Mondd Jancsi, van már sarló? 
-  kérdi az ÜB elnököt.

-  Még nincs, de mindjárt szerzek 
egyet -  feleli Németh elvtárs, s 
máris emeli fel a telefonkagylót.

A XVI-os udvarán virágágyás kö
zepén egy emlékoszlop áll. A má
sodik világháború idején elhurcolt 
és meghalt kommunista bányá
szok emlékére állították. Minden 
bányásznap előtt megkoszorúzzák. 
A sarlóval az emlékoszlop körüli vi
rágágyást akarják rendbehozni.

(...)
A háztartási boltban Lincmayer 

Márton XVII-es aknai vájár kerék
párt vesz. Felesége viszont már azt 
nézegeti, mit vehet a gyerekeknek a 
vásáron. Van a boltban motorke
rékpártól kezdve a nagy világvevő 
rádiókig, csillárokig, edényekig 
minden. A gyönyörű oldalkocsis 
motorkerékpárok iránt igen nagy 
az érdeklődés. Az asszonyok azért 
egy kicsit bosszúsak, mert a mosó
gépből nem érkezett elegendő.

A két ruházati boltban egymás 
tetejére rakják a rengeteg árut. (...) 
Gyönyörű bundabéléses műbőrka
bátok kaphatók, mindössze 1100 
forint az ára. (...) Az üzletház tehát 
felkészült, most már minden a bá
nyászokon múlik, hogy a kifizetés
re kerülő 6 millió forint hűségpénzt 
el is költsék.

A hűségpénzt azonban nem 
mind az üzletházban költik el. Már 
150 bányász jelentkezett házvétel
re. A Borbála-telepen ez évben 150 
BSH-lakást adnak át. Hogy ne le
gyenek viták, azt mondják a bá
nyászszakszervezetben: majd
kisorsolják a házakat. (...)

Az „Aranycsille" étteremben 
nagy örömmel vizsgálgatják a dol
gozók az „Aranycsillét", az étterem 
szimbólumát. Az oroszlányi szén
bánya vállalat most küldte el az el
készült csillét. Egyelőre még nem 
csillog aranyosan, majd egy kis 
festék segít ezen. A csillébe villanyt 
szereltek fel, az világítja meg az ol
dalán lévő feliratot. A bányászna
pon már ott fog díszelegni az 
étterem bejárata fölötti sínpáron.

( . . . )
A díszemelvényt, a nagygyűlés 

színhelyét sok önkéntes segítőtárs 
készíti. Főleg sok a gyerek. Pelleg 
Lajos és Rózsa Péter ácsok hegye
zik a karókat, rakják egymás tetejé
re a rudakat. A gyerekek meg 
tartják, persze nem ingyen. Azt 
mondják a lefaragott forgács, kell 
nekik játszani.

Már csak néhány nap s elérkezik 
a nagy-felkészülés értelme, vasár
nap vígan ünnepli minden oroszlá
nyi a bányásznapot.

A  Topolya fa Emlék-kút felállításé-
ra az alábbiak fizettek be eddig.

Köszönet a támogatásért!
Oroszlányiak Méhes Kft.
“Oroszlán Patika" Mészáros Béláné
Barassevich Jenő Montán - Coop Kft.
Benedek Elek Ált. Nagy Albertné
Isk. és Élők S. Németh Attila
Böröndi Gyuláné Özv. Szmilek Pálné
BúrJánosné Paksa László
Búr Józsefné Pálenik János
Búr Mária Papp Lajosné
Csík József Péter Józsefné
Dr. Magyar Henrikné Pusztai Miklósné
Drábóczi Sándorné Rimár Zoltán
Dudás - Trans Bt. Schaffer György
Elekes László Somlói József
ÉTA KKt. /Mészáros Somogyi Józsefné
Pál/ Szabolcs és Társa
Fidrich András Bt.
Fülöp Attila ' Szakács Gyuláné
Fülöp Ferencné Szedlák János
Gál Domonkos Szendrei Sándor
Gulyás Pál Szmilek Mihály
Gurzó József és csal. Sztrapon József
Gyuga János Takács János
Határ Lászlóné Targocontroll Bt.
Határ Pál Tóth Ambrusné
Határ Pálné Tóth József
Hegyalja Büfé Tóth Mihály
Hlotyák János Túri Lászlóné
Illeg Pál Varga Istvánná
Izsó János Vas Ede
Jakab Andrásné Vas János
Karasz Gyula Végh János
Klausz Istvánná Viczena Miklós
Kostyál János Viczena Pálné
Kostyál Mihályné Vince Mihályné
Kostyál Pálné Wéber Ernő
Kubicza István
KuriSfmre Vidékiek
Lévai Károlyné Kis Márta
Likerecz János Végh Márta
Likerecz Mihályné Havasi Márton
Majorovits Mihályné

Felhívás
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

és a
Falu- Hagyományőrző Kulturális 

Egyesület 
felhívással fordul a város lakóihoz. 
Emlékezzünk méltón településünk 

300. évfordulójára!
Tegyük emlékezetessé utódaink 

számára is az eseményt 
egy EMLÉKKŐT felállításával! 

Kungl György szobrászművész alko
tását 2001. szeptember 22-én 

szeretnénk felavatni a Liget Kávéház 
Étterem és az evangélikus templom 

közötti parkban. 
Egyesületünk kiemelten közhasznú 

szervezet, 
jogosult adóigazolás kiállítására is. 

Bízunk abban, hogy segítő 
támogatásával hozzájárul 

a szobor megvalósításához!

Szabó Istvánná Kis Imréné 
\_________________________________ /



PERFEKT. Mérlegképes
A PÉNZÜGYI könyvelő

SZAKOKTATÓ tanfolyam indul

Oktatás, 
könyvellátás 
vizsgáztatás egy helyen!

szeptember 18-án,
kedden 16 órától

Oroszlányon a
1 Művelődési Központban

Kérje ingyenes tájékoztatónkat az MKK információjában. 
Telefon: 361-327, vagy a Pcrfekt K.-E. Megyei 

Igazgatóságán. Telefon: 384-461.

Színházkedvelők figyelem!

Autóbusz indul Budapestre, a felújított Operett Színház 
„Marica grófnő” 

című operett előadására,
2001. szeptember 23-án (vasárnap) 12.30 órakor 
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 

Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál a 363-623-as 
vagy a 06-30-994-0336 telefonszámon. 

Mindenkit szeretettel várunk!

8 .0 0 0 ,-  Ft befektetéssel duplázza meg  
jövedelm ét!

Érdeklődni: 3 4 /3 6 0 -9 9 1  vaav  0 6 /3 0 /3 5 5 -4 5 -2 8

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér 

Oroszlány, Fürst Sándor utcai 597/33 hrsz-ú park 
Oroszlány, Népek barátsága u. 33. előtti 

2002/3 hrsz-ú közterület 
Oroszlány, Táncsics M. u. 23-29. mögötti 

583/43 hrsz-ú játszótér 
engedélyezési tervdokumentációnak 

megfelelő felújítására.
Az ajánlati dokumentációk megvásárolhatók egyenként 
bruttó 20.000,- Ft-ért az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján 2001. augusztus 21-étől 
Az ajánlattételi határidő: 2001. szeptember 3.15.00 óra 
Az ajánlatok nyilvános felbontása:
2001. szeptember 3.15.00 óra

Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

A K C I Ó !
HDF laminált parketta (I. oszt.) 

akciós áron!' 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel
P A D LÓ SZ Ő N Y EG  É S  PV C  V Á SÁ R !

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlői

A b á n y á s z - é s  v i l l a m o s  n a p o k

2001. 08. 31. - 09. 02.

[p [K? © © [Ml ©
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10.00 Játszóház, gyermektánc csoport
13.00 Westergom Country zenekar
15.00 Pinokkió Bábcsopnrt
16.00 Minik és Tinik musical együttes
17.00 .Humorban nem ismerünk tréfát" 
Sztárvendégek: Ihos József,
Éles István, Varga Ferenc József, Ayala
20.00 Geri-Betl! Duó 
nosztalgia koncertje

onmziÁMr-riita
I 2 . - W 1 Á M W

7.00 Zenés ébresztő
10.00 Játszónáz, gyermektánc csoport

13.00 Sörzene
14.30 Bányász Népdalkor 
Kék Duna táncklub 

lS.OOGánti Fúvószenekar
16.00 KPVDSZ Szalontánc együttes 
Jászai Marí Színház 
Show-formációs Táncegyüttes
17.00 Oroszlányi Bányász Fesztivál 
Fúvószenekar, majorettek
18.00 .Dallamok szárnyán' 
Sztárvendég: Aradszky László,

Szandi, Csoesesz 
21.Q0 Zenés tűzijáték

Vwobélyuobor
augusztus 31.

12.00 óra

Márkushegyl
Aknaüzem

augusztus 31.
13.30 óra

Vértanúk tere
augusztus 31.

15.00 óra

Főtér - Oroszlány
augusztus 31.

18.00 óra -

Bányászati Emlékhely
(virágelhelyezés) 
szeptember 1.

15.00 óra

A ainyfe*- és Villamos Napok 
snrvezfii az érintettek megélését kárik, 

amiért a hagyományoktól eltérően 
idén a múzeum kettőzés miatt 

nem tesz koszorúzás a múzeumnál.

vta rin w A M A - báím ba
IL -IMIIKír

11.00 Pinokkió Bábcsoport
13.00 Zenés gyermekműsor
14.00 Oroszlányi Bányász Fesztivál 
Fúvószenekar, rnajorettek
15.30 Fakir show
18.00 KPVDSZ Szelontánc együttes
17.00 Ayala műsora
18.00 MayCrame paródia együttes
19.00 Tombola
19.30 .Hófehérke és Dezsőké" 
Pécsi Ildikó, Straub Dezső, 
zongora kísérő

20.30 Utcabál
22.30 Zenés tűzijáték

MMBMB-iflimffiinin —
ti-azt

11.00 Zenés gyermekműsor
13.00 Pinokkió Báhcsaport
14.00 Jászai Mari Színház 
Show-formációs Táncegyüttese
15.00 Ayala műsora
18.00 Oroszlányi Bányász Fesztivál 
Fúvószenekar, majorettek
17.00 Fakír show
18.00 .Hófehérke és Dezsőké" 
Pécsi Ildikó, Straub Dezső, 
zongora kísérő
19.00 Tombola
19.30 May Crarne paródia együttes
20.30 Utcabál
21.30 Zenés tűzijátékEm 1

Czermattn vendéglő
HETI MENÜ AJÁNLATUNK 08.27-09.02.

Hétfő
Csontleves 1.) Szerb rizses gomba, desszert

Burgonyaleves
2. ) Spagetti Carbonara, desszert
3. ) Pirítitt csirkemell Marengo m., desszert

Kedd
Csontleves 1.) Rántott sajt, tartár, desszert

Borscsleves
2. ) Csikós tokány, desszert
3. ) Kaszinó marhaszelet, desszert

Szerda
Csontleves 1.) Tonhalfilé Dórii módra, rizs, desszert

Karfiolleves
2. ) Székelygulyás, desszert
3. ) Pulykamell Beatrix, desszert

Csütörtök
Csontleves 1.) Zöldségfelfújt, burgonyapüré, desszert

Húsgaluskaleves
2. ) Tökfőzelék, sertés vagdaltrudak, desszert
3. ) Rizsfelfújt, desszert

Péntek
Csontleves 1.) Töltött sárgarépa htb., desszert

Brokkolileves
2. ) Csirkenyárs, toj. rizs, desszert
3. ) Óvári sertésszelet, burgonya, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!)
Csontleves Rántott szelet, burgonya

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)
Csontleves Sertéspörkölt, galuska

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. Nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják!

=>Eladó lila, két irányban 
tolható, kétfunkciós baba
kocsi, alig használt Graco 
Mirage kétfunkciós baba
kocsi lábzsákkal. 
06/20/372-94-08 

=>Oroszlányon a Táncsics 
Mihály úton 3. emeleti er- 
kélyes, összkomfortos 
öröklakás sürgősen eladó. 
365-115 vagy 
06/30/373-8961 
=>Kertes házat vásárolnék 
9 M Ft-ig. 06/60/374-700 
=>Garázst bérelnék a 
TÜZÉP soron. 
06/30/363-1521 

=>Eladó! 21 01 Gorenje hű
tőláda. 34/362-659 
06/20 367 9381

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tibomé ügyvezető. S366 -524  Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 
Szerkesztő: LovasiAndrea A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-mail: okr@axelero.hu; molnar.f@axelcro.hu Internet: http://www.oroszlan.vi-kronikas.hu

ISSN: 1410-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.
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2001. 35.h it IX.01.-IX.07.
Szó 01. Egyed, Egon
V 02. Rebeka, Dorlna
H 03. Hilda
K 04. Rozália
Sze 05. Viktor, Lőrinc
Cs 06. Zakariás
P 07. Regina

o n o s z U N g i http://www.oruszlanyi-kronikas.bu

KróniKAs NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
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A nemzetközi művészek zsűrije szerint az 
oroszlányi rajz a világ legjobbja!

Falunap szlovák vendégekkel, 
Kertész Zsuzsával

Kuris Zsuzsanna oroszlányi 
gimnazista, rajzával meg
nyerte az amerikai székhelyű 
Planetary Society (Bolygó- 
kutató Társaság) által hirde
tett nemzetközi Mars-rajz
verseny második életkori ka
tegóriájának (11-18 év) első 
helyét. A Föld számos orszá
gából érkezett alkotások kö
zül a Csillagászati Művészek 
Nemzetközi Társaságának 
tagjai választották ki az 
„arany éremre” érdemese
ket.

Lapunkban júniusban tu
dósítottunk arról, hogy a ha
zai bírálók az ő munkáját 
tartották érdemesnek a nem
zetközi megmérettetésre. 
Június 15-i számában az 
Élet és Tudomány bemutatta 
Zsuzsanna két, olajpasztell
krétával készített rajzát, 
amelyek az 1997-ben Mar- 
sot ért Pathfinder űrszonda 
leszállóegységének környe
zetét ábrázolják akkor, és 
száz múlva.

Interneten még lehet ra szavazni
Zsuzsanna a hír hallatán 

(Pasadena-ból érkezett a Né
pek barátsága útra az angol 
nyelvű levél) majd’ kiugrottá 
bőréből örömében.

-  El sem akarom hinni! 
Nagyon boldog vagyok! -  
mondja őszinte örömmel a 
16 éves ifjú hölgy, akinek a 
csillagászat éppúgy hosszú 
évek óta hobbija, mint a kép
zőművészet. -  Eleinte volt 
egy kis bizonytalanság, hogy 
hogyan is értelmezzük a le
vél szövegét, de most már 
biztos, hogy az én rajzomat 
ítélték győztesnek ebben a 
kategóriában.

-  Mi okozta ezt a bizony
talanságot?

-  A levélben szavazásról 
is írnak, és először úgy vél
tük, ez még nem a végleges 
döntés. Mint kiderült a világ
hálós szavazás a világ há
rom, kategóriánkénti leg
jobb munkájára vonatkozik, 
melyek között az enyém is 
ott van. Ezek közül immár
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egyetlen (Grand Prize) győz
test választ ki a világ közvé
leménye.

-  Hogyan és meddig le
het rád voksolni?

-  A internetes oldalon, 
egészen szeptember végéig. 
De még nincs feltöltve. Erre 
várunk, és figyeljük a világ
hálót.

-  Mivel jutalmazták a 
győzelmedet?

-  A levélben egy csodála
tos Mars-panoráma posztert 
kaptam, kitűző társaságá
ban. Ezen kívül elnyertem a 
Planetary Society egy éves, 
ingyenes tagságát. Hogy ez 
mivel jár, még pontosan 
nem tudom, de remélem, 
hogy szép csillagászati-űr
kutatási kiadványokat külde
nek majd. Rajzaim fel
kerülnek egy CD-lemezre, 
amit a világ összes jelentős 
űrkutatási intézményében' 
(csillagvizsgálók, planetári
umok, múzeumok) ki fognak 
állítani. Nagyon büszke va
gyok a sikeremre! -  fejezi be 
a felsorolást izgatottan. -  
Feltétlenül szeretnék köszö
netét mondani a rajztanár
nőmnek Pfiszterer Ilonának. 
Nagyon sokat köszönhetek 
az ő segítségének, tanácsai
nak! De szeretném megkö
szönni a LEJÓ Tehetséges 
Diákokért Alapítványának a 
támogatását is. Ha tőlük 
nem kapok krétát, egész 
egyszerűen nem tudtam vol
na elkészíteni a rajzokat.

► F.J.

Idén hetedik alkalommal ren
dezte meg a Falunapot a 
Szovák Kisebbségi Önkor
mányzat és a Falu Hagyo
mányőrző és Kulturális Egye
sület az elmúlt hétvégén. Hely
színül ezúttal csak a Tájház ud
vara szolgált, mert a 300. 
évforduló megünneplése kap
csán javában zajlik az Alkot
mány utca felújítása.

A tényleges program a bog
rácsos főzőversennyel vette 
kezdetét szombat délben, de a 
pajtában már délelőtt összeállt 
a hagyományos kerlészeti ter
mékbemutató és képzőművé
szeti kiállítás. Háromtagú zsűri 
(Ócskái Simonná, Kristyák 
Viktorné és Bíró József) bírálta 

.el a kiállított tárgyakat, úgy, 
hogy mind a 28 résztvevőt ok
levéllel jutalmazta és 3-3 fődí
jat osztott ki. A kertészeti 
termékek versenyének győzte
sei: dr. Magyar Henrik -  zöld
ség, virág, Illeg Pálné -  
sziklavirágok, Gibicz Ferenc- 
né -  zöldség, savanyúság. 
Népművészeti munkák: For
gács Béla -  fafaragások, Fel
földi Sándorné és Asper- 
mayer Ferencné -  kézimunka 
és góbiéin.

A zsűri végigjárta a falu ut
cáit is. hogy megkeresse és dí
jazza a legszebb elökerteket. 
Értékelésük szerint a Haraszt- 
hegyi u. 22., az Eszterházy u. 
62. és az Alkotmány u. 89-es 
házak lakói tartják legjobban 
rendben kertjeiket és házuk 
elejét,

Délután három órakor vette 
kezdetét a kulturális program, 
melynek vendége és műsorve
zetője, ahogy az elmúlt évek

ben mindig, Kertész Zsuzsa 
volt. A Magyar 1 televízió mű
sorvezetője elmondta, hogy 
minden évben szívesen jön 
ide, és várja a meghívást.

Szlovák nyelven mondott 
köszöntőt a rendezvényt létre
hozó két szervezet elnöke: 
Szabó Istvánná és Kis Im- 
réné. Külön ajándékokkal üd
vözölték Varga Istvánná, Mari
ka nénit, a város 2001. évi 
díszpolgárát és Danis Józse
fet, aki díszoklevél kitüntetés
ben részesült.

Vendégek voltak: Irena
Brocková, a szlovákiai Helsinki 
polgári szervezet vezetőségi 
tagja. Betka Vadkertiová a 
szlovákiai Udvardi általános 
iskola igazgatója, dr. Su- 
nyovszki Károly polgármester, 
Lázár Mózes a megyei közgyű
lés elnöke, Mária Kutenics 
Vértesszőlősről.

Számos együttes teremtett 
jó hangulatot a'zenés délután
hoz: az udvardi Zitavanka 
gyermek színjátszókor, a 
Brána táncegyüttes, a Vencsek 
gyermek énekcsoport és a 
Szlovákiából érkezett vendég
énekesnő Darina Lasciaková.

A szlovák klub tagjai finom
ságokkal várták a vendégeket, 
akik megkóstolhatták a külön
böző krumplis és kell tésztá
kat, süteményeket és betel
hettek egy jó hagymás-zsíros 
kenyérrel, zamatos italokkal. A 
Bányász Kisparti Fúvószene
kar késő estig gondoskodott a 
vii'ímsághoz kellő talpaláva- 
lóról. Mindenki nagyon jól 
érezte magát!

Szabó Istvánná - 1.

A Vértesi Erőmű Rt. a jövőt alapozza
„Társaságunk bizonyította, hogy alkalmas a továbbműködésre”

A Vértesi Erőmű Rt. több mint 3 éve folytatja 
jövőkép-előkészítési feladatát, amely alapve
tően két fő pilléren nyugszik. Az egyik az 
oroszlányi vertikum továbbműködtetését 
szolgáló fejlesztés, amely bányászati beru
házást jelent a Márkushegyi Aknaüzemben, 
illetve környezetvédelmi fejlesztést az Orosz
lányi Erőműben. Ez utóbbi, az ún. retrofit 
program fő részében egy füstgáz-kéntelenítő 
üzem felépítését, ezen kívül a négy fő beren
dezéscsoport megújításáttervezik.

Ezek mellett számtalan olyan élettartam-nö
velő és megújító részek szerepelnek, ame
lyek összegében ugyan nem akkora terje
delmet jelentenek, de lényegesek. Az össz- 
beruházási igény 2000. évi árszinten 18 mil
liárd forint költségigényt jelent: Ennek 30%- 
át saját tőkéből, 70%-át idegen forrásból: 
részben pályázati pénzekből, részben tulaj
donosi finanszírozással kívánják biztosítani.

Folytatás a 2. oldalon



A Vértesi Erőmű Rt. a jövőt alapozza Nyári-őszi felújítások 
a város intézményeibenFolytatás az 1. oldalról 

A retrofit program megkezdődött
- Az elmúlt évek során társasá

gunk bebizonyította, hogy a bezárás
2003. év végi ütemezése közel két
szeres költséggel járna a továbbmű- 
ködéshez szükséges beruházások 
megvalósításához képest. Ennek 
oka, hogy a cégnek a végkielégíté
sekre és a bezárás technikai költsé
geire fordított jelentős összege 
2003. végéig terhelné mind a cég, 
mind a tulajdonosainak, így az egész 
nemzetgazdaság költségeit. Ezen kí
vül az állam elesne olyan jelentős 
adóbevételektől, amely a 2014. vé
géig működtetés esetén fennáll. 
Mindezek egyenlege azt adja ki, 
hogy a társaság versenyképessége 
mindenképpen vizsgálandó és a ver
senyképesség megítélésében na
gyon fontos szempont az, hogy 
biztonságos, szénbázisú energiater
melésről van szó -  hangsúlyozta Ta
kács Károly, a Véri vezérigazgatója. 
Rendelkezésre áll a rendkívül nagy 
szénvagyon, amely garantálja a to- 
vábbműködést. Számtalan üzleti 
terv készült az oroszlányi retrofit 
ügyében, amelyekben történt számí
tások szerint társaságunk 10,86 Ft/ 
kWh’átlagáron tudná termelni a vil
lamos energiát. Ez az emelkedő 
szénhidrogénárak tükrében a közép
mezőnyben helyezkedik el. így olyan 
konkrét tervekkel rendelkezünk, 
amelyek alapján idén elkezdtük a 
retrofit programot. A szlovák SES 
Kazángyárral szerződést kötöttünk a 
2. sz kazán gépészeti felújítási mun
káira. Ezzel együtt • új, alacsony 
nitrogénkibocsátású égőrendszert 
és tűztéri tisztítórendszereket épí
tünk ki. Igen fontos, hogy az idén 
megkezdődött az 1 Mrd Ft-os saját 
beruházási kereten belül a füst
gáz-kéntelenítő tenderéztetése és 
alaptervezése, amin jelen pillanat
ban 5 cég vesz részt, s ez rendkívül 
nagy nemzetközi érdeklődést jelent.

20 évre biztosított a Tatabányai 
Erőmű működése

- A másik fő pólus a Tatabányai 
Erőmű fejlesztése -  folytatta Takács 
Károly. Összegében nem olyan volu
menű, mint az oroszlányi retrofit 
program, de nagy jelentőségű, mint
egy 729 M Ft-os forrásigényt jelent 
2000. évi árszinten. Tartalmazza a 
lűtőerőműben az irányítástechnikai 
korszerűsítését, egy széntüzelésű 
kazánjának olaj- és gáztüzelésre való 
teljes átalakítását és a meglévő négy 
olajtüzelésű kazán kiegészítését gáz
égős tüzelésre. Az erőmű és Tatabá
nya szempontjából meghatározó az 
a szerződés, melyet idén kötöttünk a 
város önkormányzatával. Ez a szer

ződés árképlettel garantálja a 21.000 
lakásnak a távfűtését. Az együttmű
ködés lényeges eleme az is, hogy 
legkésőbb 2004. december 3í-éig a 
jelenleg Tatabánya Önkormányzatá
nak tulajdonában lévő Komá- 
rom-Esztergom Megyei Távhőszol- 
gáltató Részvénytársaságot és a Ta
tabányai Erőművet közös társaság
ba integrálja.

Költségcsökkentés a hosszú távú 
működésért

Mindezek mellett a Vértesi Erőmű 
Rt. radikális költségcsökkentést hajt 
végre, aminek része az évenkénti kb. 
7-10%-os létszámcsökkenés. A tár
saság javítja a. pénzügyi kondícióit 
is, csökkentve a hiteleit.

Fő szempont: a környezet
terheléséhek csökkentése

A fő helyen természetesen a kör
nyezetvédelmi előírások vannak, 
amik betartása alapvetően fontos a 
számunkra -  hangsúlyozta a Vért 
vezérigazgatója. Ez nem csak a füst- 
gáz-kéntelenítésben nyilvánul meg, 
hanem a másodbulladékanyagok 
hasznosításán is intenzíven dolgo
zunk, kereskedelmi szerződésekkel 
rendelkezünk. így például a széntü
zelésű erőművek maradványanya- 
gait jelentő elektrofilter-pernye 
hasznosítására épp a napokban ír
tunk alá szerződést a Holcim Rt.-vel, 
mely a pernye közel 50%-á t fogja el
szállítani, hosszú távú szerződés ke
retében. Ugyanígy fontosnak tartjuk 
a más telephelyeinken lévő környe
zetvédelmi feladatoknak a maximá
lis megoldását. A társaság ezzel azt 
kívánja elérni, hogy környezetét 
szinte semmi módon ne terhelje a 
későbbiekben.

A Társaság alkalmas a 
továbbműködésre

Takács Károly kiemelten fontos
nak tartja, hogy a társaság menedzs
mentje és a munkavállalók teljes 
köre, a cég határozott stratégiája 
alapozza meg a jövőt, azt, hogy eb
ben a változó, rendkívül nehezen ter
vezhető, az uniós csatlakozás szab
ta normákat betartva, az új közgaz
dasági és jogi környezetben is le
gyen biztos jövője a Vértesi Erőmű 
Rt.-nek. A vezérigazgató így összeg
zett:
- Rendkívül nagy multinacionális cé
gekkel kell versenyezni, de mi jól is
merjük a jelenlegi környezetünket, 
ebben igen nagy értékek vannak, bí
zunk munkavállalóink képességei
ben. Mindezek alkalmassá teszik a 
társaságunkat arra, hogy tovább 
működjön.

Lovasi Andrea

A nyár általában a város intézmé
nyei rendbetételének időszaka. Már, 
ha elegendő pénz áll erre rendelke
zésre. Idén eddig valamivel több, 
mint 10 millió forintot költött az ön- 
kormányzat a felújításokra a terve
zett 50 milliós keretből. M i ennek az 
o k a ? -erről kérdeztük Spitzner Csa
bát, a Polgármesteri Hivatal Város- 
fenntartási osztályának vezetőjét.

-  Elég zaklatott módon bonyolód
nak idén a felújítások, aminek két fő 
oka van. Az egyik, hogy a helyi költ
ségvetés viszonylag későn döntött a 
megvalósítható feladatokról, a má
sik ok pedig az, hogy a területfej
lesztést támogató pályázatok bea
dási határideje lényegesen csúszott 
a korábbiakhoz képest és elbírálá
suk még mindig nem történt meg.

-  Milyen munkák vannak már ké
szen, és m i az, ami pályázati összeg
re vár?

-  Az V. számú böícsődében már 
megvalósult a sok gondot okozó 
szennyvízcsatorna kiváltása, ugyan
itt tetőszigetelésre is sor került. A 
képviselő-testület döntése nyomán 
és az OTTO Rt.-vel történt egyezte
téseket követően várhatóan szep
tember-októberben meg fog szé
pülni az Idősek Otthonának udvara. 
Jelenleg zajlik a tető és a homlokzat 
kijavítása és a különböző belső 
munkák.

A Táncsics úti óvodát egy kisebb 
átalakítás érinti. Eddig ugyanis.a Ne
velési Tanácsadó óvodai csoportok
nak átadott tetőtéri helységeit csak 
kívülrőUehetett megközelíteni. Most 
egy belső lépcsőfeljárót fogunk ki
alakíttatni, hogy a gyerekeknek ne 
kelljen az udvaron át kerülniük.

A legtöbb felújítás talán a Ságvári 
iskolában történik. Itt kicserélték az 
alsó tagozatosok vizesblokkjaiban a 
felszálló vezetékeket, valamint az el

következő hetekben a két épület
szárny folyosói ablakait fogják kivál
tani műanyag nyílászárókkal. Szó 
van még a tönkrement padlóburko
latok cseréjéről is, de ez attól függ. 
sikerül-e rá pénzt nyerni a Terület
fejlesztési Alapból. A döntés szep
temberben várható.

Teljes egészében korszerűsödik 
az Arany iskolában a fizika és kémia 
szaktanterem -  tájékoztatott Spitz
ner Csaba. Sajnos a bútorszállító 
vállalkozó késedelme miatt mindez 
belecsúszik a tanév elejébe, némi 
bosszúságot okozva a tanároknak, 
tanulóknak.

További pályázatfüggő munka 
még a gimnázium tornatermi öltö
zőinek és a József Attila iskola tor
natermének a renoválása. A József 
Attila iskola udvarának helyretétele 
jelenleg tervezési fázisban van. Ott 
egyébként a vakáció alatt padlóbur
kolatot cseréltek két teremben, az 
intézmény saját erejéből.

Szeretném még kiemelni, hogy 
ebben az évben tervezzük a Művelő
dési Központ öltözőinek és a szín
háztermi a hangtechnikának á 
rendbehozatalát is. Az intézmény 
hosszú felújítási listájából a Város- 
fejlesztési bizottság javaslatára eze
ket nyújtotta be pályázati tá
mogatásra a testület. Ha pozitívan 
bírálják, el, a moziba járók sztereó
ban, jobb hangminőségben és na
gyobb vásznon élvezhetik majd a. 
filmvetítéseket.

Nagyon várjuk 'már a pályázati 
döntéseket, ugyanis ettől függ az is, 
hogy a II. Rákóczi Ferenc Klub
könyvtár 10 millió forintot kitevő, 
komplex átépítése, felújítása meg
valósulhat-e. Érdemes lehet tehát 
ezekre a kérdésekre néhány hét múl
va visszatérni.

-for-

Már régóta borzolta a Borbála-telep lakóinak kedélyét a Bem J. u. 1. sz. 
alatt található, rossz állapotú, gazdátlannak tűnő épület. A tulajdonos 
felszámolását a Komárom-Esztergom megyei Bíróság rendelte el, egy
ben felszámolónak a szolnoki MHZ Kft.-t jelölte ki. A felszámoló Orosz
lány város vezetőivel közösen kereste a legjobb megoldást az építmény 
további sorsának megnyugtató rendezésére. A közreműködő felek pozi
tív hozzáállásának és sikeres együttműködésének köszönhetően a tör
vényben biztosított keretek között jött létre az a megállapodás, mely 
szerint augusztustól az épület egy helyi illetőségű gazdasági társaság tu
lajdonát képezi. A város vezetése bízik abban, hogy az új tulajdonos ré
vén az épület felújítása, és a gazdasági tevékenység megkezdése a 
közeljövőben megvalósul.

CITIBANK©C I T I B A N K
Oroszlány, Rákóczi u. 47. S364-566

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 . ___________________________________ -



Úttörő családi rendezvény Majkon
Ráfizetéses volt?

Az elmúlt hét szombatján benépesült a 
majki kastélypark a Művelődési Köz
pont által hagyományteremtő szán
dékkal, több nemzedék számára szer
vezett családi napon. Kétségkívül von
zó programok hívogattak az egész me
gyéből vendégeket váró, külföldi példa 
nyomán ,,dzsembori"-ként is emlege
tett rendezvényre. Fellépett a Trilla 
Bábcsoport, Baga Iván és Nacsa Olivér 
népszerű humoristák, több élőzenét 
játszó zenekar, a gyerekek pónin lova
goltak, agyagoztak vagy elszöszmö- 
röltek a gyöngyfűzéssel. A nagy 
attrakció azonban a Benkó Dixieland 
Bánd fergeteges ritmusú koncertje 
volt. Benkó Sándor, az együttes veze
tője éppen ezen a napon ünnepelte a 
61. születésnapját. A'dzsesszzenészt a 
szervezők ajándékával köszöntötték 
fel, akárcsak a nemrég városi kitünte
tést nyert, a napokban 85 éves Vörös 
Dezsőnét, a városi Nyugdíjas Klub fá
radhatatlan vezetőjét. Délután félszáz 
ember részvételével zajlott játékos 
családi vetélkedő, melynek győztese 
Kiss Ferencné dr. és családja lett, akik 
a fődíjjal egy ötfős egri utazást nyer
tek.

Nagyjából ez a nap dióhéjba foglalt 
krónikája. Az úttörő rendezvény hátte
réről Román Gézáné szervezőt, az 
MKK kultuiális menedzserét kérdez
tük.

-  Az intézmény igen régen fogott 
önállóan ilyen nagy, majd’ kétmilli
ós költségvetési] rendezvény szerve
zésébe. Mi volt a szándék?

-  Több évtizedet töltöttem el a szak
mában, a közművelődésben. Akik is
merik a kvalitásaimat, tudják, hogy 
mindig a tömegeket mozgató rendez
vények híve voltam. Azt gondolom, 
manapság különösen nagy szükség 
van olyan programokra, amelyek kö
zelebb hozzák egymáshoz az embere
ket. A céraz volt, hogy több generáció 
-  rokonok, barátok, ismerősök -  egy 
idilli környezetben, végre félretéve a 
hétköznapi gondokat, feliiőtelenül, jól 
szórakozva tölthessen el egy napot.

-  Sikeresnek ítéli a rendezvényt?

-  Feltétlenül! Elsőre pedig különö
sen. Fia csak a résztvevők számát te
kintem, akkor is, noha az egyik megyei 
lapban mindezt falsul 100-200 főre 
taksálták. El kell mondanom, hogy a 
nap folyamán 6-700 fő fordult meg a 
kastélyparkban és ez meghaladta min
den várakozásunkat.

-  Mennyibe került a családi nap a 
Művelődési Központnak?

-  Előrebocsátom, hogy jócskán si
került lefaragni az eredeti költségve
tést, a kiadási oldalt pedig jelentősen 
csökkentette a különböző cégek támo
gatása, valamint, hogy a rendezvényt 
segítő szolgáltatásokat tiszteletje
gyekre váltottuk. A végelszámolás 
még zajtik, csak nyers, előzetes adatot 
tudok mondani: úgy 7-800 ezer forint 
volt a ráfizetésünk. Már, ha jó szó itt a 
ráfizetés, amikor a bennünket nap, 
mint nap körülvevő igénytelenség, ni
hilizmus tengerében mindezt egy ní
vós kulturális rendezvényre áldoztuk. 
Egyébként egy színházi előadáson is 
elérheti a veszteség ezt a szintet. No, 
de az intézménynek az igényes kultúra 
közvetítése a dolga, reménykedve ab
ban, hogy mind többeket sikerül ehhez 
megnyernie. És büszke vagyok rá, 
hogy a Művelődési Központnak sike
rült nyitnia a környező településekre, 
megyei távlatokra.

-Jövőre?
-  Bízom benne, hogy a résztvevő 

képviselők és apolgármester úr felöl a 
helyszínen érkező elismerés nyomán, 
jövőre nagyobb támogatásra méltó
nak ítélik majd a rendezvényt. Mint 
ahogy abban is jó okkal reményke
dem, hogy a siker nyomán a tehetős 
vállalkozások adakozási csatornái bő
vebben nyílhatnak majd meg. De 
mindehhez nagy hangsúllyal kell hoz
zátenném, hogy az intézmény emberi 
erőforrásai igen szűkösek, magam, és 
néháhy segítőm hatalmas erőfeszíté
sébe került a megvalósítás. Ezt nem 
panaszkodásképpen mondom, hiszen 
kárpótolt-bonnünket, hogy a résztve
vők jól érezték magukat és tartalmas 
kikapcsolódásban lehetett részük.

A harcsa harca

Augusztus 7-én ismét szép rekord szü
letett az Erőmúi-tavon. A képen látható 
1,92 méter hosszúságú harcsa fél órás 
fárasztás után lett Nagy Attila (jobb ol
dalon) zsákmánya, az esti órákban.

Aznap a vízkivételi mű közelében, 
60-as damilra erősített hármas horgon 
várta egy 10 cm-es kis kárász, hogy rá
harapjon az óriás. A.kapást követő fél 
órás küzdelem majdnem a harcsa javá: 
ra dőlt el, ugyanis a hal bement az olaj
fogót tartó kötél alá, és rácsavarodott. 
A horgász erre nyomban vízbe ugrott, 
lecsavarta a zsinórt, majd egy kölcsön
kapott vágóhoroggal kiemelte a valami
vel több, mint 49 kg-ot nyomó kapitális 
példányt. „Mr. extralarge” derékbősége 
kitette a 86 cm-i!
Gratulálunk a horgászsikerhez a segítő 
Kunkli Zoltánnak is (a baloldalon)! 
Mindketten az Oroszlányi Horgász 
Egyesület tagjai, a harcsa pedig felte

hetően ■ egy kiváló paprikás alap
anyaga.

„a LÁB mindig KÉZnél van!”
Gyere el kedden
ként a tópartra a ka
jakház elé, pénte

kenként az Ipari Parkba a Koloman 
Handler elé 18 órára, és 19 óráig fuss 
annyiszor 2 km-t ahányszor csak ked
ved tartja. Augusztus 21-étől, novem
ber 10-éig 26-szor 1 óra áll rendel
kezésre, hogy teljesítsd a maratoni tá
vot (42 km), elfuss Budapestig (75 
km), vagy befuss a 100 km-esek tábo
rába. Amennyiben minden alkalom
mal teljesítesz két kört, azaz 4 km-t, 
könnyen teljesíthető a 100 km, ehhez 
csak elhatározás és kellő kitartás szük
ségeltetik. Ösztönzésként valamennyi 
szint elérése után emléklap és ajándék 
jár.

Azon résztvevőket, akik november 
2-áig teljesítik a maratoni távot, ven
dégeink egy rangos mezei futóver
senyre (nevezés, utazás), ahol min
denki egy pólóval lehet gazdagabb. A 
legtehetségesebb futóknak szervezett 
keretek között rendszeres edzési, ké
sőbb versenyzési lehetőséget biztosít 
a rendező, szervező egyesület, az 
ORTRi Császári Csemege.

Aki úgy érzi, feszül a nadrág, hasas a 
póló, itt az alkalom hogy elkezdje a 
rendszeres testmozgást, ráadásul a 
helyszínen táplálkozási tanácsokat is 
kaphat..

Kedves kuiyusok! Szóljatok a gazdi
nak, nehogy otthon hagyjon bennete

ket. mert a legtöbb km-t teljesítő eb ju
talma 5 rn virsli.
Az utolsó futást követő zárórendez

vényen adjuk át a különdíjat a legtöbb 
km-t teljesítő futónak, a legsporto- 
sabb iskolának és'munkahelynek, va
lamint kisorsoljuk a szponzorok által 
felajánlott mintegy 100.000 Ft összér
tékű nyereményeket, s közben min
denki jóízűen falatozhat a Kolcsár 
Pékség termékeiből.

Nevezési díj felnőtteknek 600 Ft, diá
koknak 300 Ft, kutyáknak ingyenes.

Információ: keresd szórólapjainkat, 
hívd alábbi telefonszámainkat: 

06/20/448-5404 
06/20/934-2370

Várunk benneteket: A.F.L. Hungary 
Kft., ÁGM Irodatechnika, Bagatel tele- 
fonszaküzlet, BEBUSCH Hungária Kft.. 
Császári Csemege, DÉLIA Fitt-Form, 
GELATO fagyizó, Heuréka könyvesbolt 
és galéria. Horoszkóp vendéglő, Jáki- 
Press, Kolcsár Pékség, Kostyál & Tár
sa Gazdabolt, Kiss-Kont Transport 
Kft., Koloinan Handler Kft.. MEGA- 
SPORT, Méhes Kft., Montázs Press 
Kft. , Oritel Kft.. Nagy és Társa Kft.. 
Speciál kerékpárszervíz, TOMI Foto- 
Papír-Játék, Túra Truck- Építőipari Ke
reskedés, Viktor szikvíz, Vértes Volán 
Rt., Vértesi Erőmű Rt., Oroszlány vá
ros Önkormányzata.
A szervezők várják további támoga

tók jelentkezését.

Füstölgő kerekek
Negyedik helyezés.

Augusztus 20-án meghívásos autós 
sprintversenyt rendezett Oroszlány 
város nagydíjáért a Spindler Autó
sport Egyesület amatőrök részére, az 
Ipari Park és a sporttelep közötti terű-  ̂
létén.Több mint nyolcvanan neveztek 
a vezetési ügyességet próbára tevő 
immár tizenegyedik alkalomn ni lebo
nyolított lóerőcsatára.

Az úgynevezett előfutó autók kö
zött, amik „letakárítják" a pályát a fu
tam kezdete előtt, (eltűnt egy 
autócsoda is, a kecskédi Schöfíer- 
család építette matuzsálem-utánzat. 
Az 1930-as évjáratú Mercedes külső
leg az eredeti tökéletes mása, bár be
iül a korabeli 7 literes helyett, l.7-es 
Ford-motor üzemel. A család na
gyobbik fia által vizsgamunkából élet
re keltett veterán valamivel több, mint 
5 perc alatt futotta végig a 3 és fél 
perces átlaggal teljesíthető majd’ 4 
km-es hosszúságú pályát. Pedig nem 
éppen versenyzési célokra építették.

Az amatőrök között abszolút sor-' 
rendben a dobogón végezlek: 1, Tóth 
Tibor, Mitsubishi, 2. Farkas Zoltán 
BMW, 3. Sarlós Norbert, Honda Civic,

A licencesek (profi versenyzők) har
cában első lett a Suzuki Swiftet kor
mányzó Zagyva Lajos, oroszlányi 
versenyző, aki jelenleg navigátor a

az Ipari Parkban
jogosítvány nélkül
Rallye I. osztályban. A harmadik hely 
is egy oroszlányié lett, a Rallye II. 
osztályban idén több érmes helyezést 
is gyűjtő Telek Zoltáné.

További oroszlányi eredmények. A 
H/3 kategória második helyét a 89-es 
rajtszámmal induló Trabantos ama
tőrpáros, Kovács István és Szikszai 
Zsolt szerezte meg. Az A/5 kategória 
3 helyén Gokovics Géza Suzukija vég
zett, 48-as rajtszámmal. Ő rneghívá-’ 
sós versenyeken vesz részt, igen szép 
eredményekkel:

Oroszi Andrea, a ieggyorsahb hölgy 
címét kiérdemelve különdíjat kapott, 
akárcsak a Dabasról érkezett legfiata
labb versenyző, a 13 éves, így kora 
miatt még vezetői engedéllyel sem 
rendelkező Kancsár Dániel. A kivéte
lesen tehetséges ifjúember édesapja 
engedélyével és kíséretében indult, 
saját felelősségükre. Trabantjával a 
H/3 kategória negyedik helyén vég
zett, maga mögé utasítva sok rutinos 
és jóval idősebb versenyzőt. Dani 
büszkén mondta el, hogy ezzel a kü- 
löndíjjal immár a 12-ik ilyen elisme
rést söpörte be. Tehetségére a 
Fókusz című népszerű televíziós mű
sor is felfigyelt, ahol néhány hete egy 
riporlfilmet sugároztak róla.

-f-
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INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kit. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják!

■ Kertes házat vásárolnék 9 
millió Ft-ig. 0 06/60/374-700

■ Garázst bérelnék a TÜZÉR 
soron. <2)06/30/363-1521

■ 8.000,- Ft befektetéssel 
duplázza meg jövedelmét! 
Érdeklődni: 34/360-991 vagy 
06/30/355-45-28 telefonon.

Tartalmas szeptember
A 2001. év szeptembere remél
hetőleg sokáig szép emlékként 
él majd Oroszlány lakóinak em
lékezetében. E hónapban ünne
peljük ugyanis településünk 
300 éves évfordulóját. A jubilá- 
lás alkalmából szeptember 
minden hétvégéje kínál progra
mot az itt élőknek.
■ 8-án, szombaton az evangé
likus templomba hívják azokat 
a művészeket, akik oroszlányi
nak vallják magukat, bár jelen
leg máshol élnek, alkotnak. 
Elhozzák kincseiket zenében, 
melyek este 7 órától hallhatóak 
majd.
• A koncert után, a templom 
előtti téren meglepetéssel vár
nak mindenkit!
■ 15-én várostörténeti vetél
kedőnek és bálnak ad helyet a 
II. 'Rákóczi Ferenc Klub, dél
után pedig látványos szüreti 
felvonulást rendeznek.
■ 22-én .kerül sor az Orosz
lányból elszármazottak találko
zójára, magyar-szlovák barát
sági szerződéskötésre, Zsom
bolyai Mária festőművész kiál
lítására és az emlékkút fel
avatására, majd a sokszínű kul
turális programra és tűzijáték
ra. (A részletes programot az 
ünnepségek előtt közöljük.)

<  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

NEVEZÉSI LAP A „TISZTA, VIRÁGOS OROSZLÁNYÉRT” AKCIÓRA

Részt veszünk az akcióban.....................................................................................................
a lakó, lakóközösség, intézmény, vállalkozás, civil szervezet stb. megnevezése.
Vállaljuk a következőket:.........................................................................................................
Az alábbi segítséget kérjük:.....................................................................................................
Díjat kívánok (kívánunk) felajánlani: nem - igen....................................................................
Képviselő neve, címe, telefonszáma:......................................................................................

Oroszlány, 2001...............................

Nevezési lap és információ kérhető az MKK-ban, telefonszám: 360-562 
Beküldési határidő: 2001. szeptember 10.

aláírás

PERFEKT,
A PÉNZÜGYI

SZAKOKTATÓ
Oktatás, 
könyvellátás 
vizsgáztatás egy helyen!

Mérlegképes 
könyvelő 

tanfolyam indul 
szeptember 18-án, 

kedden 16 órától 
Oroszlányon a 

Művelődési Központban
Kérje ingyenes tájékoztatónkat az MKK információjában. 

Telefon: 361-327, vagy a Perfckt K.-E. Megyei 
Igazgatóságán. Telefon: 384-461.

Pályázati felhívás
A METABONO Alapítvány (2840 Oroszlány, Fürst Sándor 
út 13.) célja, hogy azok a tanulók is részt vehessenek a 
felsőfokú képzésben, akiknek ezt szűkös anyagi lehető
ségeik nem tennék lehetővé.
Céljának megvalósítása érdekében az Alapítvány pályá
zatot hirdet nappali tagozaton felsőfokú oktatási intéz
ményben tanulmányokat folytató diákok támogatására. 
Támogatásban 2-4 fő részesülhet, 2001. szeptember 
Tjétől, havi rendszeres összegben. A támogatásról a 
beérkezett pályázatok alapján a kuratórium dönt. 
Mindazon tanulók jelentkezését várjuk, akik felsőfokú 
tanintézetbe már felvételt nyertek, azonban tanulmányaik 
megkezdése, vagy folytatása anyagi nehézségekbe üt
közik.
Pályázati feltételek: tanulmányi jogviszony igazolása,jó 
tanulmányi eredmény, eltartók kereseti igazolása, a rá
szorultság körülményeinek összefoglalása.
A pályázatok Oroszlány városban, vagy a környező köz
ségekben állandó lakhellyel rendelkező tanulók vehet
nek részt. A pályázatokat 2001.. szeptember 15-ig lehet 
benyújtani, az Alapítvány fenti címére.

Németh Attila a kuratórium elnöke

Czermanrt vendég iő
HETI MENÜ AJÁNLATUNK 09.03.-09.09.

I

Csontleves
ii
Daragaluskaleves

Hétfő
1. ) Svájci pulykamell, sonkás rizs, desszert
2. ) Hétvezér t Jkány, tészta, desszert
3. ) Rántott cukkini, desszert

S Kedd
Csontleves

r  ■ -
j Zöldbableves

1. ) Góbé pecsenye, sült burgonya, desszert I;
2. ) Almás csirkemell, rizs, desszert
3. ) Darás tészta, barack íz, desszert

Szerda
Csontleves 

Ii Fejtettbableves

1. ) Holstein szelet, petr. burgonya, desszert
2. ) Milánói sajtos makaróni, desszert
3. ) Töltött padlizsán, desszert

!. Csontleves 

: Brokkolileves

j

Csütörtök
1. ) Paradicsomos káposzta, vagdalt, desszert
2. ) Temesvári sertéssz., főtt burgonya, desszert
3. ) Juhtúrós galuska, desszert

■’éntek
Csontleves

Tojásleves

1. ) Rác tonhalfilé, zöldségköret, desszert
2. ) Fűszeres sertésoldalas, burgonya, desszert
3. ) Császármorzsa, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!)
■ Csontleves | Sertéspörkölt, tészta

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)
' 1 1 j Csontleves Töltött káposzta
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2011. 36. hit DL08.-IX.14.
Szó 08. Mária, Adrienn
V 09. Ádám
H 10. Nikolett, Hunor
K 11. Teodóra
Sze 12. Mária
Cs 13. Kornél
P 14. Szeréna, Roxána

o r . o s % L á n  y  i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

KróniKAs NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10 .
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OROSZLÁNYI IPARI PARK AZ 
ORSZÁGBAN AZ ELSŐ

Az oroszlányi Ipari Parkban 
(zöld- és barnamezős terüle
teken, a Vért kivételével) t i
zenhárom olyan cég találha
tó, amely ingatlannal rendel
kezik.

Ebből nyolc cég végez ter
melő tevékenységet, három 
vállalkozás a technológiai 
szerelésnél tart, ketten pedig 
még 2001-ben megkezdik a 
beruházásukat.

1998-ban mindössze két 
korábban épült cég végzett 
termelési tevékenységet az 
Ipari Parkban, mára pedig a 
62 hektáros zöldmezős terü
letből nem egészen 7 hektár 
maradt szabadon. Ez 90 %- 
os értékesítettséget jelent.

Azún. barnamezős terüle
teken (nagyrészt a Vértesi 
Erőmű Rt. tulajdona) három 
új cég végzett beruházást az 
utóbbi két évben, itt még kb. 
40-50 hektár hasznosítható 
terület van. Emellett hat hek
tárral bővítjük a zöldmezős 
területeket.

Az oroszlányi Ipari Park
ban eddig mindösszesen kö
zel 50000 m2 új csarnok 
épült meg, vagy építése fo
lyamatban van, az ez évben 
megkötött szerződések alap
ján a jövő év végéig további 
közel 20000 m2 csarnok épí
tése várható. Az Ipari Parki 
beruházások mértéke a jövő 
év végéig a prognózis sze
rint meghaladja a 30 MD fo
rintot, az Ipari Parkban mű
ködő társaságok éves árbe
vétele pedig -  valamennyiük 
teljes készenléte esetén -  
várhatóan meg fogja haladni 
a 40 MD forintot. Ez a telje
sítmény egyúttal 2000 fő 
foglalkoztatását feltételezi. 
Az Ipari Parki cégek jelentős 
tartalék területekkel rendel
keznek, melyek lehetőséget 
biztosítanak további saját 
beruházások, fejlesztések 
megvalósítására, ezek mér
téke a fentiekben vázolt 
összegző értékek 2-4 szere
sét tehetik ki az elkövetke
zendő 10-15 évben.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 
—= =  tapasztalattal rendelkezőt..
C T SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 
4 =  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

AZONNAL KÉSZPÉNZ!
... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 
. .. mert választhat jeligés zálogjegyet is.
... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.
... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓMBA ION IS NYITVA!
Telefon: 34/^60060 (éks/ei. műszaki, porcelán, síb.)
TATA, Ady E. u.4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/5X6-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉR l'-tel szemben 
Telefon:34/51 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

3 milliárdos beruházás,
100 munkahely

15 0 0 0  irtf-es csarn o kot é p íte n e k
2001. szeptember 6-án Oroszlány polgármestere és a ZEN 0 N  képviselői 

aláírták azt a szerződést, mellyel a ZEN 0 N  membrántechnológián alapuló 
víz- és szennyvízkezelő berendezéseket gyártó cég 3 milliárdos beruházással 
15000 m2-es csarnokot épít, mely 100 fő foglalkoztatását teszi majd lehetővé

Az alábbi információk a 
www.ingatlanbefektetes.hu 
11. számából lettek válo
gatva.

„A ZÉNÓN vállalatcsoport 
saját fejlesztésű, tervezésű 
és gyártású, korszerű 
membrántechnológián ala
puló víz- és szennyvízkezelő 
berendezéseket értékesít és 
szállít a világ minden részé
re. A világban tizenkét 
ZÉNÓN cég működik és ezek 
mindegyike a kanadai 
ZÉNÓN Environmental Inc. 
100 százalékos tulajdonában 
van. A központ és az önálló 
cégek lényegében lefedik az 
egész világot, hiszen Kana
da, az Amerikai Egyesült Ál
lamok, Dél-Amerika, Nyu
gat-, Dél- és Közép-Európa, 
a Közel-Kelet és Ázsia vásá
rolja a cég termékeit.

A magyar ZÉNÓN Sys
tems Kft. árbevételének 80 
százaléka exportértékesítés
ből származik. Az indulásko
ri elképzelés, amely szerint 
itt, Magyarországon egy kö
zép- és kelet-európai köz

pontot hoznának létre, 
annyiban valósult meg, hogy 
a ZÉNÓN Systems Kft. ma 
már a nyugat-európai négy 
ZÉNÓN cég, illetve a kö
zép-európai két ZEN0N cég, 
valamint a közel-keleti 
ZÉNÓN cég részére biztosítja 
a műszaki hátteret, a gépé
szeti, a villamos és technoló
giai tervezést, továbbá a 
gyártóhátteret is.

A kanadai befektető 
1991-92-ben jött Magyaror
szágra, határozott célja volt 
a már említett közép- és ke
let-európai értékesítési és 
gyártó központ létrehozása. 
A zöldmezős beruházáshoz 
irodaépületet és gyártócsar
nokot építettek.' Mindezek 
értéke hozzávetőlegesen el
éri az 500 millió forintot A 
magyarországi befektetés 
értéke pedig 1992-től napja
inkig tartó időszakban meg
haladja a 750 millió forintot.

A 2002-ig szóló tervek kö
zött hárommilliárd forintot 
meghaladó további befekte
tése szerepel, ezzel létrejön 
az európai membrángyártó

központ is. Az anyacég a 
megnövekedett piaci igé
nyekre való tekintettel hatá
rozta el a gyártómű 
létrehozását is és erre a tu
lajdonos ZEN0N Environ
mental Inc. a magyarországi 
bázisát találta a legalkalma
sabbnak.”

A mai napon az Oroszlá
nyi Önkormányzattal meg
kötött szerződés alapján -  
több település szoros ver
senye után -  eldőlt a ma
gyarországi beruházás pon
tos helyszíne is. A város 
örömmel fogadja a ZÉNÓN 
hárommilliárd Ft-ot meg
haladó, hozzávetőlegesen 
száz munkahelyet teremtő,
15.000 m2 ipari csarnok lé
tesítéséi is eredményező 
beruházását.

Az Oroszlányi Ipari Parkkal 
kapcsolatos további 
információk a 
www.oroszlany.hu aktuális 
címszó alatt megiekinthetök 
és letölthetők.

Cégek beruházásai az oroszlányi Ipari Parkban (M Ft)



Az eredmények a közösség 
összetartását dicsérik 

Bányász- és Villamos napi ünnepség 
Oroszlányban

Elnöki látogatás Márkushegyen
Lázár Mózes, az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága Energetikai Albi

zottságának elnöke látogatást tett a Vértesi Erőmű Rt. Márkushegyi Ak
naüzemében, hogy tájékozódjon a Kőhalmi beruházás jelentőségéről. A 
szeptember 07-ei bányajárás tapasztalatairól a Vért vezetőivel együtt 
sajtótájékoztatón informálta az érdeklődőket.

Immár hagyomány, hogy szeptember első hétvégéjén az ország bányái
ban, bányászati intézményeiben dolgozók közös rendezvényen méltatják 
szakmájukat, emlékeznek elődeik hősiességére, kifejezik összetartozá
sukat.
Oroszlányban az ünnepségek kezdetét a Művelődési Központ előtt álló 
„Bányászok" c. köztéri alkotás megkoszorúzása jelentette.

Az eseményen résztvevőket Havelda 
Tamás, bányászati igazgató köszön
tötte:

- Ünnepségünk hangulata némi
képp eltér a korábban megszokot
taktól, hiszen az előző évi Bá
nyásznap óta eltelt időszak történé
sei hosszú távú programunk meg
valósíthatóságát valószínűsítik. Ez 
optimizmussal tölt el minket. Bá
nyáink műszaki állapota, az erőmű 
megújítása garantálhatja a verseny- 
képességet és így munkahelyünket 
is. A szigorú gazdálkodás, az éssze
rű műszaki tervezés és kivitelezés 
eredményei minden területen meg
mutatkoznak. Márkushegyen ro
hamléptekben folyik az új mező 
feltárása, vele egyidőben pedig tö-

ges befejezésén és az Oroszlányi 
Erőmű megújításán - sorolta az 
eredményeket a bányászati igazga
tó, hozzátéve: ezek az eredmények a 
csapatmunka, az együttgondolko
dás és felelős magatartás nélkül 
nem valósulhatnának meg.

Ehhez kapcsolódva Dr. Szerdahe
lyi György, a Gazdasági Minisztéri
um Energetikai főosztályvezetője 
ünnepi gondolataiban kifejtette: 
őszintén hiszi és reméli, hogy a ma
gyar bányászatnak - a sok helyen 
kedvezőtlen geológiai feltételek elle
nére is - vannak olyan lehetőségei, 
amelyek kihasználásával a bányász 
szakma még jó ideig munkahelyet 
biztosít az ott dolgozóknak és meg
felelő életfeltételeket jelent a munka-

Az Oroszlányi Erőmű megújító 
programjának -  az ún. Retrofit- 
programnak -  szénbázisát a Már
kushegyi Bánya Kőhalmi bányame
zeje képezi:

A bánya termelését -  a jelenleg 
még működő Déli- és Bokodi mezők 
kimerülésével -  2004-től kizárólag a 
kőhalmi terület fogja biztosítani.

Kőhalom feltárása 1996. szep
temberében kezdődött. 1999. janu
árjára elkészültek a központi bá
nyatérségek, majd 2000. október 
16-án termelésbe lépett az első 
komplex gépesítésű frontfejtés.

A ’90-es évek elején sokak szá
mára optimistának tűnő feltételezé
seket a megkutatott geológia, majd 
a termelés első tapasztalatai igazol
ták. Kőhalom jó minőségű és olcsón 
kitermelhető szenet tud adni az erő
műnek.

A széntelepek 3 métert meghala
dó vastagsága, a 150 métert is túllé
pő fejtési homlokszélesség a teljes 
gépesítettségű frontok berendezé

seinek módosításával a korábbinál 
jóval nagyobb teljesítményeket tet
tek lehetővé, nem véletlen, hogy a 
bánya idén egymás után dönti meg 
saját termelési- és teljesítménycsú
csait.

2001. február 9-én az üzem mű
ködésének legmagasabb napi ter
melését érte el, 12146 t szén 
felszínre küldésével. Ugyancsak ki
magasló eredmény a jelenleg műkö
dő 604-es frontfejtés lassan ter
mészetessé váló napi 4000 tonnás 
teljesítménye.

A bányamező fejlesztése üteme
sen halad, a méretekre jellemző, 
hogy ez idáig több mint 13 km vágat 
került megépítésre.

Kőhalom termelésbe léptetése jó 
döntés volt: a tapasztalt szakember- 
gárda kihasználta a kedvező geoló
giái körülményeket és a hosszú távú 
erőműves retrofitprogram gazdasá
gos tüzelőanyag ellátása biztosítottá 
vált.

LA.

rekvés van a régebbi mezők bezárá
sára, a nagyobb termelési centra
lizálásra. A Mányi bánya termelési 
költségei minden korábbinál kedve
zőbbek. Napjainkra újra remény van 
az élettartam meghosszabbítására. 
A Külüzemek minden vonatkozás
ban eleget tesznek az elvárásoknak. 
A XX-as Aknaüzem rekultivációja 
befejeződött, a bányászat tájsebet 
nem hagyva vonul ki a természetből, 
sőt, a telephelyen egy méltó színvo
nalú Bányászati Múzeum kerül kiala
kításra. Elszántsággal és hittel dol
goznak a Bánhidai Erőmű tisztessé-

vállalók és családtagjaik részére. 
Ehhez kívánt bányászköszöntéssel 
„Jó szerencsét” .

S bár -  mint ahogy Havelda Ta
más mondta -, a bányászatban az 
eredmények a közösség erejét mu
tatják, mindig vannak, akik átlag fe
letti kitűnő teljesítménnyel szol
gálják szakmájukat. Ők vehettek át 
kitüntetést a Fő téri ünnepségen dr. 
Szerdahelyi Györgytől, a Gazdasági 
Minisztérium Energetikai főosztály
vezetőjétől és Tőkács Károlytól, a 
Vért vezérigazgatójától.

„Kiváló Bányász" kitüntetésben 
részesült:

CSERMÁK HUGÓ biztonsági fő
mérnök, DROTÁR ISTVÁN bánya
mester és SZATZKER GÁBOR ak
navájár.

A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága 
által dr. Verebély László akadémi
kus, a magyar villamosenergia-ipar 
kiemelkedő egyénisége emlékére 
alapított Verebély-díj elismerésben 
részesült FARKAS GYÖRGY karban
tartási művezető, HORVÁTH IMRE 
művezető, MALLER TIBOR száll, 
üzemirányító, PASZTOREK ISTVÁN 
részlegvezető és SPINDLER ISTVÁN 
rendészeti csoportvezető.

A Fő téren került sor a Vezérigaz
gatói Elismerő Oklevelek, valamint 
a 40 éves Jubileumi Elismerő Ok
levelek átadására is.

Az ünnepség zárógondolataiban 
Kovács István, a BDSzSz helyi elnö
ke annak a reményének adott han
got, hogy már nem kell sokáig várni 
arra, hogy a retrofittal kapcsolatos 
álmaink megvalósulnak.

A Központi Bányásznapi Ünnepsé
get idén Tapolcán tartották.

A Vértesi Erőmű Rt. munkaválla
lói közül itt vette át „Kiváló Bá
nyász” kitüntetését BÓDI KÁROLY 
szakvezető vájár, PINTÉR JÓZSEF 
bányamentő osztagparancsnok és 
BALOGH TIBOR robbantási vezető. 
Miniszteri Elismerő Oklevél kitün
tetésben részesült HAVELDA 
TAMÁS bányászati igazgató.

Lovasi Andrea

MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kit.

Levélcím: 2340 Oroszlány. Petőfi S. u. 20 
Telephely: Oroszlány, Alkotmány u 10 
Telefon/fax: {34) 560-075, (34) 366-524 
Mobil: (20) 9768-301; (20) 4144-121 
E - ma l l :  p r e s s kf  t @ a < a l e r o hu
W eb: hltp./Aveb axalfiio.hu/presskft

Vállaljuk
A/3-as méretig 

újságok, ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, borítékok, 
könyvek nyomdai 

előkészítését, nyomtatását, 
kötészeti munkáit, 

Internetes honlapok 
tervezését, karbantartását.
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AZ ÜNNEPHEZ MÉLTÓAN V. I. C. Oroszlányban
Az 51. Bányásznapon a Vértesi Erőmű Rt. üzemei is ünnepeltek. A Társa
ságnál hosszú éveket ledolgozott munkavállalók vehették át a 10 ,20 ,25  
és 30 éves tagsági munkaviszony után járó jubileumi jutalmukat.

Az Oroszlányi Küliizemben benső
séges házi ünnepség keretében 42

dolgozóval fogott kezet jubilálásuk 
alkalmából CSÁK MÁTÉ CSABA 
üzemvezető.

Mint ünnepi köszöntőjében ki
emelte, ma már sokak szerint nem 
érdem egy munkahelyen éveket le
dolgozni, ő mégis értékeli, és őszin
tén gratulál a jubiláló dolgozóknak.

A hivatalos részt követően rend
hagyó vendéglátásra került sor.

Az üzemi tanácsteremben pazarul 
díszített hidegtálak és hűsítők várták 
az ünnepeiteket, akik elmondták, 
hogy igazi meglepetés számukra az 
ünnepség ily méltó befejezése.

K-D.

Országos modellező bajnokság a 
kecskédi repülőtéren

Augusztusban nyüzsgött a légtér a 
kecskédi repülőtér felett, és ez nem 
csak az üzemeltető repülő klub gé
peinek vagy az átvonuló gólyarajok
nak volt köszönhető. A tatabányai 
modellező klub szervezésében itt 
rendezték az elektromos hajtású, rá- 
dió-távirányításos modellrepülők 
(RC-E7) nemzeti bajnokságát. Szer
te az országból érkeztek modelle
zők: Kiskunfélegyházáról, Buda
pestről, Dunaharasztiból, Székesfe
hérvárról, Hérendről, több mint hú
szán.

A többségében a versenyzők által 
épített, szénszál-erősítésű mű
anyagból, balsafából készült, két
méteres modellek négyfordulós, 
egész napos küzdelmében a tudás 
és a szerencse döntött. A startpont
nál felálló versenyző feladata az, 
hogy gépét motorhajtással minél 
magasabbra jutassa fel. Ezután öt 
perc szabadon repülés következik, 
aminek lehetőleg pontosan az utol
só másodpercében egy 15 méteres 
kör középpontjába kell letenni a gé
pet. Ekkor érhető el a maximális 
pontszám, aminek teljesítése na
gyon sok mindentől függ. A gép sú
lyától, a motor teljesítményétől, a 
légcsavar típusától, a légáramlási 
viszonyoktól, stb.

-  Nem költségesebb sport, hobbi 
ez, mint bármi más! -  mondja egy 
dunaharaszti versenyző. Ez például 
- ,  mutat a nyakában függő szervo- 
kormányos, kvarckijelzős kis rá
dió-távirányítóra -  negyvenezer 
forintba került. A gép valamivel töb
be. De persze ennek a sokszorosáért 
is hozzá lehet jutni, kinek mit enged

a pénztárcája. Meg aztán attól is 
függ, hogy készen veszi-e az ember 
vagy van kedve és ügyessége, hogy 
maga építse meg a modellt. Én ma
gam készítettem. Itt, sajnos együtt 
versenyeznek a gyári és a házilag 
készült modellek.

A rajtnál felállnak a versenyzők. A 
segéd elereszti a gépet, innentől az 
irányító feladata, hogy minél maga
sabbra küzdje fel. Zümmög a leve
gő, néha azt sem tudni, ki melyik 
gépet kormányozza. Időnként me
rész figurákat lejtenek odafenn, 
ilyenkor hatalmas erők cibálják a tö
rékeny szerkezeteket. Egy ízben a 
fenti bucskázást törés követi, a gép 
szárnyaszegetten, dugóhúzóban zu
han a föld felé, valahol a kecskédi 
vasúti sínek között törik össze. Nem 
kicsi a bosszúság: a versenyző ki
esett.

-  De legalább emberéletben itt 
nem eshet kár! -  jegyzi meg a ripor
ter.

-E z t ne gondolja, u ram !-v ilágo
sít fel az egyik versenybíró. -  Tavaly 
Angliában a leszálló modell eltalálta 
az egyik versenyzőt és halálra se
bezte. Kemény ám a gépek orra, 
mindenkinek nagyon kell figyelnie, 
nehogy baleset legyen!

Az eredményhirdetésen a dobogó, 
legfelső fokára Rusznák Miklós bu
dapesti versenyző állhatott, a tata
bányaiak nem szereztek kupát, 
oroszlányiak pedig nem indultak. 
Oroszlányban csak szabadon repülő 
modellezéssel foglalkoznak, leg
utóbb Herenden ért el szép ered
ményt a Baranyai testvérpár.

-  to r -

Az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. negyedévente 
szervez Vállalkozói Klubot, ahol -  nevéből is adódóan -  a vállalkozással 
kapcsolatos aktualitásokról kapnak tájékoztatást az érdeklődők, s lehető
ség van cégek bemutatkozására is.

A legutóbbi összejövetelen 
a Signal Biztositó Rt. tevé
keny- ségébe tekinthettek 
be az érdeklődők, majd tájé
koztatót hallgattak meg a 
Vállalkozói Információs 
Centrumról.

Az ügyvezető szólt egy 
Szolgáltatóház tervéről is, 
mely az Ipari Parkban való
sulna meg. Ebben a témá
ban jelenleg az igény- 
felmérés szintjén tartanak.

Az est további részében Takács 
Károly, a Vértesi Erőmű Rt. vezér- 
igazgatója tartott előadást a retrofit

program jelentőségéről és a beruhá
zás technikai hátteréről.

L.A.

Oroszlányi támogatás 
Segítség a lakásvásárlásban

A Saját Lakásért Oroszlányon Alapít
vány kuratóriuma az ev során nárom 
ülést tartott negyedévi rendszeres
séggel. Az üléseken döntést hozott-  
a benyújtott kérelmek alapján -  a la
kásépítési, vásárlási és minőségi 
cserék támogatásáról.

A döntéshozatalt a követelmé
nyeknek való megfelelésen túl az 
igénylő szociális helyzete, valamint 
a rendelkezésre álló keretösszeg ha
tározza meg.

A harmadik negyedévben 12 ké
relem érkezett. 1 kérelmező lakás
építéshez, 11 pedig lakásvásárlás
hoz kérte a támogatást. Az elbírálás 
során 10-en részesültek alapítványi 
kölcsönben 4,4 M Ft összegben,

melyből 3 M Ft kamatmentes, 1,4 M 
Ft kedvezményes kamatozású.

Az év során eddig 33 kérelem ér
kezett és került elbírálásra. A kurató
rium 26 kérelmezőt (az igénylők 
78%-a) támogatott 11,8 M Ft 
összegben. Ezen összegből 7,55 M 
Ft kamatmentes, 4,25 M Ft kedvez
ményes kamatozású (5,5%) köl
csön.

Építkezésre 1,2 M Ft, első lakás- 
vásárlásra 9,6 M Ft, minőségi cseré
re 1 M Ft került kiosztásra.

A következő pályázati lehetőség a 
negyedik negyedévben, októberben 
várható, melynek meghirdetése az 
Önkormányzati Közlönyben és a he
lyi médiában történik.

TO R O M 1A X 1 8 3 6 1 - 7 0 0  TORONY TAXI 8 3 6 1 - 7 0 0  TORONY TASI 8 3 6 1 -7 0 0
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Petőfi Sándor út 29.

Városkapu után

A K C I Ó !
HDF laminált parketta (I. oszt.) 

akciós áronl 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel
P A D LÓ SZ Ő N Y EG  É S  PV C  V Á SÁ R !

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hát 

szerdájáig és a hétvégén 
közel tízezren olvashatjákl

■ Új motoros, forgótárcsás mosó
gép eladó. 0)06/30/310-0803
■ Eladó a Nylres-dűlőben zárt kert 
téglaépülettel, pót-konyhával, pincé
vel, gyümölcsössel. Víz, villany van. 
0)360-288
■ Eladó a TÜZÉP-soron garázs, vas
ajtós, egyedi villanyórás, padlás, 
akna, déli fekvésű 11. sorban. 
0)360-125 (este)

A  Topolya Em lék-kút felállítását a z alábbi újabb befizetők segítették:
Gibicz Ferenc, özv. Gibicz 
Ferencné, dr. Havasiné 
Gibicz Mária, Hanzlik Pál, 
Köntös Gyula, Szőllősy Pé
ter, Jurák Bettina (4 éves 
óvódás), Takács Imre, Gor- 
sovics Bt., Komjáti könyve
lés, Lázár Mózes, Horváth

Istvánná, Frey Márton, 
Mokri Erzsébet, Kostyál Pál, 
Szigetvölgyi Istvánná, Józa 
József, Mayer János, Felföl
di Sándorné, Búr Anna, 
Rácz Ilona, dr. Rozsnyói 
György, Végit József, Ma
lomvölgyi Tibor, Túra-Truck

Kft., Gombás Lászlóné, 
Táborszky Józsefné, Greskó 
Mihály, Földesi István, Tóth 
László, Pis János, özv. 
Sztruhár Istvánná, Hartüik 
Pál, Bogdán Lászlóné, Dián 
Ferenc.

Köszönet a támogatásért!

Felhívás
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Falu- Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

felhívással fordul a város lakóihoz.
Emlékezzünk méltón településünk 300. évfordulóiéra)

Tegyük emlékezetessé utódaink számára is az eseményt 
egy EMLÉKKŐT felállításával!

Kungl György szobrászművész alkotását 2001. szeptember 22-én szeretnénk felavatni 
a Liget Kávéház Étterem és az evangélikus templom közötti parkban. 

Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet, jogosult adóigazolás kiállítására is. 
Bízunk abban, hogy segítő támogatásával hozzájárul a szobor megvalósításához!

Szabó Istvánná Kis Imréné

Eboltás Oroszlányban
Felhívjuk Oroszlány város ebtartóinak figyelm ét, 
hogy az ebek 2 0 0 1. évi veszettség elleni kötelező 
védőoltása az alábbi helyeken és időpontban lesz:

szeptember 11. (kedd) 8-12 óráig és 14-17 óráig 
Alkotmány u. és Kossuth L. u. kereszteződése (régi benzinkút)

szeptember 13. (csütörtök) 8-12 és 14-17 óráig 
Vasutas Szálló (Borbála-telep)

szeptember 14. (péntek) 8.30-10 óráig 
Alkotmány u. és Kossuth L. u. kereszteződése (régi benzinkút) 

10.30-12 óráiy Vasutas Szálló

Pótoltás: szeptember 21. (péntek) 9-10 óráig 
Alkotmány u. és Kossuth L. u. kereszteződése (régi benzinkút)

A fenti időpontban minden ebtulajdonos köteles 3 hónapnál idősebb kutyáját külön 
értesítés nélkül az oltás helyére elővezetni.

Az ebek veszettség elleni oltási díja ebenként 800,- Ft, melyet az ebtulajdonosnak az 
oltás helyén kell kifizetni. Az oltáskor az előző évi oltási igazolványt hozza magával. 

Az eboltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
Polgármesteri Hivatal

PERFEKT.
A PÉNZÜGYI

SZAKOKTATÓ
Oktatás, 
könyvellátás 
vizsgáztatás egy helyen!

Mérlegképes 
könyvelő 

tanfolyam indul 
szeptember 18-án, 

kedden 16 órától 
Oroszlányon a 

Művelődési Központban
Kérje ingyenes tájékoztatónkat az MKK információjában. 

Telefon: 361-327, vagy a Perfekt K.-E. Megyei 
Igazgatóságán. Telefon: 384-461.

Pályázati felhívás
A METABOND Alapítvány (2840 Oroszlány, Fürst Sándor 
út 13.) célja, hogy azok a tanulók is részt vehessenek a 
felsőfokú képzésben, akiknek ezt szűkös anyagi lehető
ségeik nem tennék lehetővé.
Céljának megvalósítása érdekében az Alapítvány pályá
zatot hirdet nappal: tagozaton felsőfokú oktatási intéz
ményben tanulmányokat folytató diákok támogatására. 
Támogatásban 2-4 fő részesülhet, 2001. szeptember 
1-jétől, havi rendszeres összegben. A támogatásról a 
beérkezett pályázatok alapján a kuratórium dönt. 
Mindazon tanulók jelentkezését várjuk, akik felsőfokú 
tanintézetbe már felvételt nyertek, azonban tanulmányaik 
megkezdése, vagy folytatása anyagi nehézségekbe üt
közik.
Pályázati feltételek: tanulmányi jogviszony igazolása,jó 
tanulmányi eredmény, eltartók kereseti igazolása, a rá
szorultság körülményeinek összefoglalása.
A pályázaton Oroszlány városban, vagy a környező köz
ségekben állandó lakhellyel rendelkező tanulók vehet
nek részt. A pályázatokat 2001. szeptember 15-ig lehet 
benyújtani, az Alapítvány fenti címére.

JjémefoAttjjaj^^

O.E0 MANN
C so n tlev es

L e n c se le v e s

C so n tlev es

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 09.10.-09.16.
Hátfő

1. ) C am plng pulykam ell, páro ltrlzs, d e s sz e r t
2 . ) S e r té sp ö rk ö lt, g a lu sk a , d e s sz e r t
3 . ) F o k h a g y m ás  cukkin i, d e s s z e r t

K edd

1. ) V ad as  m arha  sze le t, z sem leg o m b ó c , d e s sz e r t
2. ) Z ö ldbab  főzelék , s e rié  ssü lt, d e s sz e r t  

O lasz  z ö ld sé g lev e s  3 .) Qom bafeJ rán tva , tartár, d e s sz e r t

Szerda

C so n tlev es

H agym aleves

C so n tle v e s

F rankfurtlleves

C so n tle v e s

S p á rg ak ré m le v e s

C so n tlev es

C so n tle v e s

1 . ) Z ö ld b o rsó s  s e rté ss z e le t ,  rizs, d e s sz e r t
2 . ) C sirkem ell s a jtm á r tá s s a l,  b u rg o n y afá n k *  
d e s sz e r t
3 . ) Falafel s a lá ta ,  d e s s z e r t

C sü tö rtö k

1. ) T ú ró sc su sz a , d e s sz e r t
2. ) D ebrecen i s e rté ss z e le t ,  rizs, d e s sz e r t
3. ) C ső b e n  s ü lt  karfiol, rizs, d e s sz e r t

P én tek

1. ) Bakonyi pulykam ell, té sz ta , d e s sz e r t
2 . ) E rdáyll ra k o ttk áp o sz ta , d e s sz e r t
3. ) Z ö ld ség g e l tö ltö tt  p a ra d ic so m , d e s sz e r t

S zo m b at (C sak  elő fizetőknek!)

R án to tt c s irk em ell, p e tre z se ly m e s  b u rg o n y a  

V a sá rn a p  (C sak  e lő fize tőknek!) 

C ig á n y p e cse n y e , rizs

QSOSUANYI KBÚNIRÍS Kiadja: MONTÁZS PRESS K ft Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tibomé ügyvezető. S366-524 Felelős szerkesztő; Molnár Ferenc 
Szerkesztő: Lovasi Andrea A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 O roszlány , Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E mail; okr@axelero.hu; molnar.f@axelero.hu Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Ála/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.



2001. 37. hél IX.15.-IX.21.
Szó 15. Enikő, Melitta
V 16. Edit
H 17. Zsófia
K 18. Diána
Sze
Cs

19. Vilhelmina
20. Friderika

P 21. Máté, Mirella

o r o s z l á n  g i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

KróniKAs NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

III. évfolyam , 37. szám 2001. szeptem ber 14. S366-524

Tanévkezdési
tapasztalatok

Augusztus 29-én 2115 általános és 750 közép- 
iskolás tanuló jelent meg Oroszlány oktatási in
tézményeiben. Közülük 281-en most vették 
kezükbe először az iskolatáskát, hogy nap mint 
nap gyarapítsák tudásukat, 174 diák pedig most 
kezdte meg tanulmányait városunk középfokú 
intézményeiben.

Településünk iskoláiban tanító mintegy 250 
pedagógus jó körülmények között végezheti ne
velő-oktató munkáját, ugyanis az általános isko
lai tanulócsoportok létszáma -  néhány felső 
tagozatos osztály kivételével -  egyre kedvezőb
ben alakul. A 43 alsó tagozatos osztály közül 
31-ben 21-25 fő között mozog a tanulói létszám. 
Ez nem éri el a közoktatási törvényben megha
tározott maximumot. A beiratkozott első osztá
lyosok száma -  az előző évekhez hasonlóan -  
idén is megegyezik az önkormányzat fejlesztési 
tervében prognosztizált adatokkal.

A hivatal szerint mindezek azt igazolják, 
hogy az önkormányzat helyesen döntött, amikor 
a városban működő általános iskolák számát 
eggyel csökkentette.

Az így elért megtakarítás mára meghaladja a 
10 M Ft-ot, melyet maradéktalanul az oktatási 
intézmények fejlesztésére fordítják.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne kapkodjon, 
döntsön okosan, válassza a megyében legtöbb fiókkal és 

tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

. . .  mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

. . .  mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

. . .  mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

. . .  mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán f
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)
TATA, ,idy E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telcfon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Uj tüdőszűrő-készülékkel 
gazdagodik Oroszlány

A Szakorvosi Rendelőintézet 1984. 
szeptembere óta üzemelő röntgen
gép biztosítja mind a mai napig 
Oroszlány, Bököd, Dad, Kecskéd, 
Kömlőd és Szákszend lakosainak 
szakellátását.

A 17 év feletti, SERIX-7 sugár
védő kabin, a ZEISS-110 kamera 
és a NEO DIAGNOMAX röntgen- 
generátor egységekből álló tüdő
szűrő diagnosztikus készülék 
folyamatos működését csak a rend
szeres karbantartásnak és felújí
tásnak köszönheti, mely az elmúlt 
években közel 4 M Ft-ot tett ki. A 
már korszerűtlenné vált, használ
hatóságának felső korlátját jelentő
sen meghaladó készülék lecse
rélését több tényező együttes válto
zásán túl a körzet 30 év feletti la
kosságának kötelező tüdőszűrése

indokolta. Míg 1999-ben és 
2000-ben naponta átlag 60 vizsgá
latot végeztek a röntgengépen, 
ugyanakkor 2001-ben a napi vizs
gálatok száma a 200-at is elérte.

Az országgyűlés által meghatá
rozott céltámogatásra benyújtott 
pályázattal az önkormányzat 12,5 
M Ft-ot nyert, melyet a Komá- 
rom-Esztergom Megyei Területfej
lesztési Tanács ígérete alapján 
12,5 M Ft támogatással egészíti ki 
várhatóan.

Az önkormányzat kötelező 
egészségügyi feladatait csak meg
felelő műszerezettséggel lehet 
szakszerűen ellátni, így a röntgen
gép beszerelésével Oroszlány és 
körzete lakosainak tüdőszűrése 
hosszabb távra biztosítottá válik.

Támogatás
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatóságról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján vá
rosunkban 2001. július végén 553 
rászoruló családban (a családban 
az egy főre jutó jövedelem nem ha
ladja meg az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegét -  2001. 
évben 18.310 Ft/fő) 1192 gyermek 
részesült kiegészítő családi pótlék
ban, melynek összege 4.000 
Ft/gyermek/hó.

Az iskolakezdés terheit a jobb 
módú szülők is megérzik pénztár
cájukon, a nehéz körülmények kö
zött élőknek gyakran megoldhatat

lan probléma elindítani a gyerme
ket az iskolába. A törvény egyszeri 
támogatással próbál enyhíteni a 
gondokon. Az egyszeri támogatás 
(4.000 Ft/fő) azoknak a tanulói 
vagy szakoktatói jogviszonnyal 
rendelkezőknek jár, akik részére 
rendszeres támogatást folyósíta
nak.

Oroszlányban 363 családban 
élő, összesen 702 gyermek része
sült egyszeri támogatásban, amely 
a szeptember hónapban esedékes 
kiegészítő családi pótlékkal 
(együtt) egyidejűleg kerül kifizetés
re.

/  \

Világhírességek Oroszlányban
A Vértesi Erőmű Rt. ismét színvonalas szórakozási

kikapcsolódási élményt kíván nyújtani 
a komolyzene kedvelőinek.

Jövő hét pénteken, szeptember 21-én este 7 órától várják 
az érdeklődőket a Művelődési Központba, ahol a világhírű 

Vigh Andrea hárfaművész és 
Szabadi Vilmos hegedűművész ad közös koncertet.

A programra a belépés -  a Vért támogatásával -  díjtalan.
\ ______________________________________________________ /



Havelda Tamás:
„A kitüntetésem a teljes Igazgatóság 

elismerése”

Eredmények, feladatok a 
térség legnagyobb cégénél

Havelda Tamás 20 éve végzett a Miskolci Egyetem bá
nyamérnöki karán művelőmérnökként. A Tatabányai 
Szénbányáknál vállalt munkát, majd 1983-ban került át 
Márkushegyre, s dolgozott a XX-as Aknüzemnél is. Volt 
döntéselőkészítő csoportvezető, bányamester, körlet
vezető, termelési főmérnök, felelős műszaki vezető. A 
Bányászati Igazgatóság vezetésével három évvel ezelőtt 
bízták meg. Eddigi tevékenységéért 1999-ben megkapta 
a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, az idei 
központi Bányásznapon, Tapolcán pedig Miniszteri Elis
merő Oklevelet vehetett át.

- Az, hogy én kaptam ezt a 
kitüntetést, ez nem csak ne
kem szól. Akármit csinálha
tok, egyedül nem tudom 
megoldani a Vért Bányászati 
Igazgatóságának feladatait. 
Ehhez kellenek a kollégáim. 
Lehet, hogy én összefogok 
dolgokat, bizonyos irányvo
nalakat képviselek és ezt vé
gig is hajtatom, de ez csak 
együtt tud működni. Ezért a 
teljes igazgatóság elismeré
se a kitüntetés -  vallja a bá
nyászati igazgató, aki még 
jó l emlékszik arra, milyen 
nagy próbatételt jelentett e 
munkakör elfogadása 3 év
vel ezelőtt.

- Rendkívül nagy kihívás 
volt. Mindjárt az indulásnál 
komoly feladat elé állítottak, 
miszerint a nagy.múltú tata
bányai és oroszlányi 
bányászkodás összevoná
sát kellett első körben meg
oldani. Nem kis feladat volt, 
mert ismerni kellett mind
egyik társaság hátterét és 
előéletét. Én azt hiszem, 
hogy jól működik együtt a 
társaság, eredményesen tu
dunk dolgozni.

Havelda Tamás az utóbbi 
évek sikerét is a konkrét 
eredmények oldaláról köze
líti meg.

- Ha 600 Ft/GJ-os önkölt
ség elérése volt a kitűzött 
cél, akkor elértünk 580-ast, 
ha azt mondták, kell 580-as, 
csináltunk 560 Ft/GJ-os ön
költséget. Azt hiszem, az 
Igazgatóság nagyon átgon
doltan szabja ki a feladato
kat, s ezeknek mindig meg 
tudtunk felelni. Bízom ab
ban, hogy ez a jövőben is így 
lesz. Ezt azért tartom na
gyon fontosnak, mert amúgy 
is pengeélen van a retrofit 
kérdése. Nem szabad, hogy 
az ennek alapját képező tü
zelőanyag-ellátásban bárki 
bizonytalanságot lásson. 
Márkushegy egy korrektül 
megépített, megfelelő tech
nikával felszerelt bánya, 
ahol mindenki teszi a dolgát.

Célunk az, hogy a már 
termelésbe vont kőhalmi bá
nyamezőt felfuttassuk, minél

inkább a kutatásra és a me
zőföltárásra fordítsuk az 
erőt. Tehát Kőhalom minél 
szélesebb körű kiterjesztése 
az első számú feladat. A töb
bi bányamezőt felszámoljuk, 
mert termeléskoncentrálás 
csak így érhető el. Ha az 54 
km hosszú nyitott vágatból 
legalább 20-25-öt nem kelle
ne fenntartani, szellőztetni, 
olcsóbbá tehetnénk a terme
lést. Ez a közeljövő, 2-3 év 
feladata.

Havelda Tamás tájékoz
tatott a föld alatti kisosz- 
tályzó napirenden lévő kér
déseiről is.

- Ennek van egy kis elő
története. Korábban már ké
szítettünk erről igazgatósági 
előterjesztést. Akkor úgy 
gondoltuk, hogy elvisszük az 
osztályozót az Oroszlányi 
Ipari Park szívéből a 
Márkushegyi lejtősakna ud
varára. Egyébként én mindig 
hangsúlyozom, hogy nem az 
osztályozó települt a város 
mellé, hanem fordítva, de a 
problémát nekünk kell meg
oldani. Időközben átértékel
tük ezt a javaslatot, mert a 
lejtősakna udvarán is kör
nyezetvédelmi problémákkal 
találkoznánk az áthelyezés 
esetén. Az új elképzelés a 
márkushegyi főgyűjtő bun
kerek fölött lévő kisosztályo- 
zót jelenti. Ez kevesebb, 
mint 2 év alatt megtérülő be

ruházás és 16-18 Ft/GJ-t je
lent fajlagos csökkenésben. 
Tehát teljesen felszámol
nánk és eladnánk a mostani 
telephelyet.

- Mennyiben befolyásolja 
ez a létszám alakulását?

- Munkaerő-problémánk 
most is van, ami nehezen 
felfogható, különösen külső 
emberek számára.

-Miért foglalkoztatunk 
külföldieket és miért van cso
portos létszámleépítés, ami
kor munkaerő-hiányról be
szélünk?

-Nekem földalatti villany- 
szerelőre és vájárra van 
szükségem. Ilyet csak külföl
diben találok. A 270 fő foglal
koztatott erdélyi magyarok
ról van szó. Az egyéb, kiszol
gáló és adminisztratív lét
számból többlet van. Ezért 
vannak csoportos létszámle
építések.

Úgy gondolom, a Bányá
szati Igazgatóságon lépcső

zetés lesz a létszámleépítés. 
Ha elkészül a kisosztályozó, 
akkor több mint 100 fő leépí
tése indokolttá válik. Ha tud
juk, mikor zár be a Mányi 
Aknaüzem, akkor fel lehet 
számolni ezt az igazgatósági 
telephelyet is.

- A napi termelési felada
tok közben pedig egészen 
más jellegű, mégis, a Vért 
életéhez szervesen kapcso
lódó területtel is foglakoz
nak.

-Az oroszlányi Bányásza
ti Múzeum áthelyezését ké
szítik elő a XX-as Aknaüzem 
területére. Mikorra várható 
az átadás?

- Ezt a múzeumot a jelen
legi helyén nagyon kevesen 
látogatták. Ott, a Majki 
Műemlékegyüttes közelé
ben, nagyobb alapterületen, 
látványosabb kivitelben jobb 
helyen lesz. A hazai jogsza
bályoknak megfelelően csak 
akkor lehet múzeummá nyil
vánítani, ha egy nagy múze
um egységeként működik, 
ezért az Országos Központi 
Bányászati Múzeumhoz kell, 
hogy tartozzon. így meg kell 
egyezni a múzeumvezetés
nek, az oroszlányi önkor
mányzatnak, mint későbbi 
tulajdonosnak és a Vértnek, 
mint jelenlegi tulajdonosnak. 
Ezek a tárgyalások több lép
csőben lezajlottak, de még 
nem került aláírásra a szer
ződés. Mi a múzeumot már 
rendezzük, folyamatosan 
hordjuk át a gépeket, eszkö
zöket. Szeretnénk, ha az idei 
Borbála-napra lehetne mú
zeumavatást szervezni.

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!

Lovasi Andrea
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Oroszlány jövő hét végén ünnepel 
Nagyszabású rendezvény a jubileum jegyében
Oroszlány idén 300 éves település. A jeles évforduló alkalmából augusztus közepé

től szeptember 23-áig tartó rendezvénysorozatot szervezett az önkormányzat a 
szlovák kisebbségi önkormányzattal közösen.

Szeptember 22-én, szombaton egész napos program keretében kerül felavatásra 
Oroszlány falusi részében egy emlékkút, lesz testvérvárosi találkozó és számos 

művészeti rendezvény is ezen a hétvégén.
Vendégünk lesz Rockenbauer Zoltán miniszter úr, valamint Stefan Márkus úr, Szlo
vákia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, és az ünnepségekre városunkba 

várjuk külföldi partnervárosaink, Kuhmo, Plochingen és Vágsellye vezetőit is

Oroszlány 300 éves

Szeptember 22. szombat
Evangélikus gyülekezeti ház

9.00 Az Oroszlányból elszármazottak talál
kozója

II. Rákóczi Ferenc Klub
11.00 Barátsági szerződés
Az oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzat szerződéskötése Myjava városával 
és Udvard községgel a város vendégeinek 
jelenlétében
11.30 Oroszlányi képek -  Ófalu és Majk
Zsombolyai Mária festőművész kiállításának 
megnyitója
Beszédet mond: Takács Károly, a Vértesi 
Erőmű Rt. vezérigazgatója
12.00 Szoboravatás
Kungl György Munkácsy-díjas szobrászmű
vész Topolya emlékkút című alkotásának 
felavatása
15.00 Felvonulás a város főterétől a szín
padig

Erzsébet liget 
15.00-19.00 Fesztivál
Fellépnek:
Rozmaring Pávakör
Bánhidai Nemzetiségi Táncegyüttes

Pilisszentléleki Pávakör 
Vértesszőlősi Pávakör 
Tardosi Szlovák Nemzetiségi Együttes 
Plochingeni fúvósok 
Vágsellyei Chemik Táncegyüttes 
Myjavai Kopaniciar Senior Tánccsoport 
Piliscsévi Pávakör 
Brána Táncegyüttes
Oroszlányi Bakfark Bálint Művészeti Iskola 
csoportjai:
Ifjúsági Fúvószenekar 
Balett Tánccsoport 
Mazsorett csoport
19.00 Az oroszlányi Big Bánd térzenéje
20.00 Tűzijáték 
Hajnalig utcabál

Szeptember 23. vasárnap
Topolya emlékkút

10.00 Szabadtéri istentisztelet a vendéglel
készek szolgálatával
Közreműködik: az oroszlányi evangélikus 
egyház énekkara és a petrazalkai énekkar 

Haraszthegyi utcai evangélikus temető 
11.30 Koszorúzás az ősök sírköveinél

Régi-új elnök a Rákóczi Szövetség élén
A Rákóczi Szövetség alapszabályában rög
zítetteknek megfelelően a tagok három 
évente titkos szavazással elnököt és vezető
ségi tagokat választanak. Az oroszlányi 
szervezet szeptember 6-án tartotta tisztújító 
közgyűlését.

A szabályzatnak megfelelően az eddigi 
elnök és a vezetőség lemondott tisztségéről, 
majd a jelölő bizottság titkos szavazásra bo
csátotta a tisztségekre javasolt személyeket, 
akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Elnöknek immár harmadik alkalommal 
Nagy Elemér Attilát választották meg, aki au

gusztus 19-én megtisztelő városi kitüntetést 
vehetett át.

A szervezet új ügyvezető elnökének 
Nagy Csabát, alelnöknek Túri Lászlót és 
Zsenits Józsefet választották. Az elnökségi 
titkár Cserna Andrásné lett.

Az új elnökség tagjai:
Bíró Pál, Gogh Tibor, Komjáti Gáborné, 

Lazókné Aranyosi Éva, Mészáros Pálné, 
Nagy Elemér Attiláné, Nebehaj János Péter 
Dániel, Szeibert Árpád.

L.A.

HÍREK

=>Szeptember 7-én „Az 
oroszlányi emberek élete és 
múltja” címmel kiállítás nyílt 
az MKK-ban. A kiállítás 
anyagát elsősorban az evan
gélikus egyház gyűjtemé
nyéből kikerülő fényképek, 
dokumentumok és tárgyi em
lékek alkotják.

^Szeptember 8-án és 
9-én a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat, a békéscsa
bai Szlovák Kutatóintézet és 
a Szlovákiai Helsinki Polgári 
Szervezet szervezésében „A 
szlovák családok letelepedé
se és élete a mai Magyaror
szág területén” témájú 
országos tudományos kon
ferencia színhelye volt váro
sunk, amely iránt komoly 
érdeklődés mutatkozott bél
és külföldről egyaránt.

=>Szeptember 16-án 16 
órakor a BTC-Rákosmente 
ellen játssza következő NB 
lll-as bajnoki mérkőzését az 
ŐSZE labdarúgócsapata.

Felhívás!
Felhívjuk az érintettek figyel
mét, hogy a városi táv- 
hőberuházásra elnyert Kör
nyezetvédelmi támogatás. 
2001. november 30-ig vehe
tő igénybe. Azok az ingatlan- 
tulajdonosok, akik megkap
ták lakásuk belső fűtésháló
zatának kialakítására vonat
kozó árajánlatot legkésőbb 
2001. október 31-ig köthet
nek szerződést a kivitelezés
re. Ez idő után a kivitelezés 
költségei teljes egészében 
az ingatlantulajdonost terhe
lik.
További információ kérhető a 
Polgármesteri Hivatalban 
Kéri Istvántól, vagy a 
361-444/147 telefonszámon.
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INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják!

=>Eladó Gorenje 
210 l-es hűtőláda. 
S362-659  

=>Eladó 2 db kályha, 
6 db ablakszárny. 
ffi366-139, 
06-70-240-4537

A Topolya Emlék-kút felállítását az alábbi újabb befizetők segítették:
Újvári Károlyné, Nagy Emil Attila, Üzv. Vörös Ferencné, Chnupa Jánosná, Kocsiczki Pál, Kovács Ferenc, Bosák 
János, Szécsi András, Juhász Istvánná, Zámbó Bála, Bandi Pál, Bedö István, Molnár Anna, Balogh Sándor, 
Schmidt Ferencné, ÁGM Bt., OTTO Rt., Szlezák János, Kővári Károlyné, Bokor László, Bognár János, Keleti 
György, Károlyi Zoltán, Rácskai Józsefné, Sztruhár Jánosná, Gyurkovics Mihály, Bodnár József, Molnár Imre, 
Rigó Tiborné, Kiss Ferenc, László István, Záray Oszkárné, Danis Pálné, Baranyai János, Bököd és Vidéke Takarék- 
szövetkezet, Juhacsek József, Suvada János, Márkosi György, Geyer Sándor, Vargáné Vojnár Katalin, dr. Oláh Ist
ván, Kristyák Pálné, Varjú Péterné, László István, Karacs Ferencné, Csordás Imréné, Zsombolyai Mária, Ócskái 
Simon, Kristyák József, Kostyál Pálné, Kovács Zsigmondné, Búzer Tibor, Fülöpné Magyar Katalin, Potyondiné Ta
kács Margit, Sztruhár András, Rozsnyói János.
ff

Felhívás
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Falu- Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

felhívással fordul a város lakóihoz.
Emlékezzünk méltón településünk 300. évfordulójára!

Tegyük emlékezetessé utódaink számára is az eseményt 
egy EMLÉKKŐT felállításával!

Kungl György szobrászművész alkotását 2001. szeptember 22-én szeretnénk felavatni 
a Liget Kávéház Étterem és az evangélikus templom közötti parkban. 

Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet, jogosult adóigazolás kiállítására is. 
Bízunk abban, hogy segítő támogatásával hozzájárul a szobor megvalósításához!

Szabó Istvánná Kis Imréné

Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

A K C I Ó !
HDF laminált parketta (I. oszt.) 

akciós áron! 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel
P A D LÓ SZŐ N Y EG  É S  PVC  V Á SÁ R !

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlő!

r Ajánlattételi felhívás ^

Oroszlány Város Önkormányzata 
ajánlatot kér az alábbi intézményi felújítási 

munkákra:
1. a Táncsics Óvodában épületrészek összenyitásának 
kivitelezésére,
2. az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola főépülete 
csapadékvíz elvezető rendszerének felújítására.
Az ajánlati dokumentációk egyenként bruttó 5.000,- 
Ft-ért megvásárolhatók az oroszlányi Polgármesteri Hi
vatal földszinti ügyfélszolgálati irodáján 2001. szeptem
ber 17-étöl a hivatal nyitva tartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 2001. október 1-jén, hétfőn 
14.30 óra
Az ajánlatok nyilvános felbontása: 2001. október 
1-jén, hétfőn 15.00 órakor
Az eredményhirdetés határideje: 2001. október 5-éig 

\  írásban._______________________________________ J
Pályázat

Oroszlány Város Önkormányzata az Oktatási Minisztéri
ummal együttműködve a 2002. évre ezennel kiírja az 
oroszlány területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrá
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók (,,A” tí
pus) és felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok („B” 
típus) számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkor
mányzati ösztöndíjpályázatot.
Pályázati űrlapot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála
ti irodájában lehet beszerezni.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályá
zó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályá
zóval egy háztartásban élők havi nettó átlagjövedelméről 
szóló igazolással. (Jövedelem: havonta rendszeresen 
mérhető jövedelmeknél az utolsó 3 hónap, egyéb jöve
delmeknél az utolsó 12 hónap nettó átlaga.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. október 10.
A pályázat részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal hir
detőtábláján megtekinthető. Személyesen tájékoztatás 
kapható a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32, szobájá
ban.

Pályázatok, programok
A Civil Fórum következő összejövetelét szerdán, 17 órától tartja a Művelődési 
Központban. A napirendek között szerepel az önkormányzati pályázatok gazda
sági lebonyolítása, a Civil Fórum II. féléves programjának összeállítása valamint 
aktuális teendők: pályázatok, 1% fogadása, városi programok megbeszélése.

Eladó komfortos lakások: 2 szobás, földszinti, 51m2-es villanyfűtéses (Petőfi Sándor út). Eladási ár: 3,0 M Ft 
Eladó összkomfortos lakások:
3 szobás, 75 m2-es, földszinti, jó állapotú, 4 emeletes épületben (Bánki D. Út). Eladási ár: 8,5 M Ft, 3 szoba + hallos 
68 m2-es X. emeleti, bútorozottan is (lengyel X-es). Eladási ár: megállapodás szerint, 2 szobás + hálófülkés, ma
gas földszinti, 66 m2-es (Irinyi J. Út). Eladás ár: 4,2 M Ft. 2 szobás, I. emeleti, erkélyes, igényesen kialakított 56 
nt2-es (Tópart úti 4 emeletes) Eladási ár: 5,0 M Ft, 2,5 szobás, III. emeleti, 57 m2-es, erkélyes (Bánki D. úti né
gyes). Eladási ár: 4,1 M Ft. 2 szobás, III. emeleti, 54 m2-es, erkélyes (Táncsics úti négyes). Eladási ár: 3,4 M Ft. 1 
szobás, II. emeleti, 37 m2-es (Hunyadi J. Úti). Eladási ár: 2,6 M Ft.
Kiadó lakások: Hosszú távra megbízható bérlő részére kiadó Táncsics M. úti, I. emeleti, 2 szobás, erkélyes, igénye
sen bebútorozott és felszerelt összkomfortos lakás kiadó. 2001. október 1 -jétől bérbe vehető. 40 E Ft/hó + rezsi. 50 
E Ft kaució megfizetésével.
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In te rn e te s  h o n lapok  
tervezését, karbantartását

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 09.17.-09.23.
Hétfő

Csontleves 

Hamis gulyás lev.

1. ) Szárazbabfözelék, pörkölt, desszert
2. ) Rántott sertés máj petr. burgonya, desszert
3. ) Sajtos rakott cukkini, desszert

Kedd

Csontleves 

Felesborsó leves

1. ) Tö ltö tt csirkecom b, desszert
2. ) Tarhonyás hús, desszert
3. ) Káposztás kocka, desszert

Szerda

Csontleves

Tejfölös
Gombaleves

1. ) Eszterházl szelet, tészta, desszert
2 . ) Barsastokány petrezselymes burg., 
desszert
3. ) R izsfe lfújt, desszert

Csütörtök

Csontlevas

Krémleves

1. ) Hawal pulykamell, rizs, desszert
2. ) Köröm pörkölt, sós burg., desszert
3. ) Csfiben sült tonhalfllé, desszert

Péntek

Csontleves

Kertészleves

1. ) Lucskos káposzta, desszert
2. ) Rántott sajt, rizs, tartár, desszert
3. ) Dubary pulykam ell, petr. burgonya, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Serpenyős burgonya, savanyú 

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Rántott sertésszelet, rizs
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300 éve e hazában, Oroszlányban
A z irtásfalu megalapítása

A 150 éves török uralom alatt az or
szág nagy része elpusztult. Parlagon 
hagyott, gazfelverte földek, elburján
zott cserjések, leégett települések 
üszkös romjai és pusztaság minde
nütt. Szívfacsaró látvány. S ez a sors 
lett osztályrésze Oroszlánkőnek is, 
bozót és erdő nőtte be. Csipkerózsi
ka álmát több mint száz évig aludta, 
még akkor is, amikor az 1670-es 
években a környező községeket 
(Környe, Bököd, Dad, Császár) már 
birtokba vette a földművelő nép.

Puszta-Oroszlánkő Oroszlánnyá 
alakulása egybeesett egy nemesi 
család felemelkedésével: az Ester- 
házyakéval. A család vagyonát és ha
talmát Esterházy Miklós alapozta 
meg. A köznemesi származású kis
birtokos pályafutása magasra ívelt: 
1625-ben a három részre szakadt 
ország Habsburgok uralta felének, a 
Királyi Magyarországnak lett a nádo
ra. Esterházy Miklós cserebirtokként 
jutott a török hódoltság határán lévő 
gesztesi uradalomhoz tartozó 
Oroszlánkő-Pusztához, 1629-ben. 
Az ő egyik unokája, gróf Esterházy 
Antal Oroszlány megalapítója, bete- 
lepítője. Esterházy Antal Rákóczi ge
nerálisa volt, később dunántúli 
főkapitány, aki követte a fejedelmet

az emigrációba, s maga 
is Rodostóban tért 
örök nyugalomia.

A török ki
űzése után a ki
rály és földes
urak felvidéki 
jobbágyok be
telepítésével 
igyekeztek újra 
lakottá tenni az 
ország kietlen
né vált hatalmas 
belső területét.
Szívesen fogadták 
az erdei munkához 
értő, szorgalmas szlovák 
telepeseket. Esterházy Antal a felvi
déki Nyitra, Pozsony és Trencsén 
megyékből érkezett evangélikus val- 
lású szlovákokkal népesítette be itte
ni birtokát.

A nyelvjárási sajátosságok és a 
névanyag egyezése is azt'látszik iga
zolni, hogy a telepesek a cseh-morva 
határvidékről, a Myjavai-dombság 
falvaiból érkeztek. Az első jobbágy
családok a telepítési szerződés meg
kötése után, 1701-ben foglalták el a 
területet. (A szerződést 1700. de
cember 8-án írták, de az Esterházy 
Antal jóváhagyását és aláírását tar

talmazó záradék 1701. 
május 5-i keltezésű.) 

A telepesek közül 
csak annak a há

romnak a nevét 
ismerjük, akika 
többiek nevé
ben aláírták a 
telepítési szer
ződést: Kubicza. 
Mártony, 

Kubecska Márk, 
Takács Mártony. 

Ők hárman 
és a gróf. Ha tetszik, 

őket tekinthetjük a mai 
Oroszlány ősapáinak, noha 

a jobbágyok nevei a későbbi össze
írásokban többé nem bukkannak elő. 
Takács és Kubicza szerepel ugyan, 
de más keresztnévvel, nem tudni, 
hogy az alapítók leszármazottai-e.

(A helyi szájhagyomány úgy 
tartja, hogy Svanda, Pénzes és La
banc nevűek voltak a telepesek veze
tői. Róluk nevezték el a ma is 
meglévő dűlőket. Bár valószínűbb, 
hogy a „Pénzes” név a török telepü
lésére utaló, földben talált érmék 
kapcsán született, a „Labanc” pedig 
a II. Rákóczi Ferenc vezette szabad
ságharc itteni összecsapásainak em

léke. A Svanda talán családnevet 
őriz.)

Mi vonzotta ide a falu szlovák új- 
jáépítőit? Valószínűleg a négyesz- 
tendőnyi szabadság -  vagyis fel
mentés a jobbágyterhek alól - ,  vala
mint az a körülmény, hogy protes
táns vallásuk miatt eredeti lakhe
lyükön rendre zaklatták őket. Itt a 
gróf megígérte vallásuk szabad gya
korlatát.

A kuruc Esterházy Antal azonban 
nem maradt sokáig a gesztesi urada
lom engedékeny földesura. A szat
mári békekötés után száműzetésbe 
vonult, birtokait pedig az osztrákok 
mellett kitartó testvérei kapták meg. 
Gesztes Esterházy Józsefé, későbbi 
országbíróé lett'. Az oroszlányiak 
nem örültek az új grófnak, hisz az 
buzgó katolikus és Habsburg-párti 
lévén többször összetűzésbe került a 
protestáns lakossággal. Egy ízben 
még lelkészüket is bezáratta a tatai 
börtönbe. Jobbágyaitól bekérette te
lepítési szerződésüket, amit so
hasem adott vissza.

(Részlet a közeljövőben megjelenő 
Oroszlány kincsei című könyvből. 
A részlet szerzője: Forgács József, 
történelemtanár)

Sikeres oktatás a gimnáziumban
A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolába megér
keztek a visszajelzések, hogy a végzős diákjaik közül hányán 
tanulhatnak tovább a 2001/2002-es tanévben főiskolán vagy 
egyetemen. A hatosztályos gimnáziumi osztály 24 tanulója 
közül 19 fő, a négyosztályos gimnáziumi osztály 25 tanulója 
közül 18 fő nyert felvételt valamelyik felsőoktatási intéz
ménybe. Ez az érettségizett tanulók 75,5 %-a.

A szakmunkások kétéves nappali tagozatán 18 érettségi
zett, 3 tanuló jelentkezett továbbtanulásra, s ők felvételt 
nyertek.

A diákok által megpályázott felsőoktatási intézmények: 
SOTE, ELTE, ÁJK, a Szent István, a Veszprémi Egyetem, Bu
dapesti Műszaki Főiskola, Külkereskedelmi Főiskola, SZIF 
Győr, Kodolányi Főiskola, Államigazgatási Főiskola, MÜTF.

htlp:/fwah Bxglaro. huípreaskft

M ontázs Press
Nyomdai Szolgáltató {üt.

34/560-075

3VÁLLAI JJiK: A/3-as 
méretig újságok ügyviteli 
nyomtatványok, levélpapírok, 
borítékok, könyvek nyomdai 
előkészítését, nyomásét, 
kötészeti munkáit.

I n t e r n e t e i  h o n l a p o k  
te rv ezéaé t. k a rb a n ta r tá s i t  _ j

Tenderbontás a Vért-nél
Vértesi Erőmű Rt. füstgáz-kéntelenítőjének 

létesítésére öt cég pályázott. A nemzetközi 
tenderkiírásra osztrák, lengyel, finn és két 
német társaság adott be szakmai anyagot. A 
pályázatok bontására tegnap (szeptember 
18.) került sor a Vért Oroszlányi Erőművé
ben.

Takács Károly, az Rt. vezérigazgatója így 
kommentálta az eseményt:

- Nagyon fontos pillanat ez a Vértesi Erő
mű Rt. életében. Ez a második fontos lépés a 
környezetvédelmi korszerűsítés tárgyában. 
Az első jelentős lépés a kazánretrofit meg
kezdése volt. A jelenlegi állapotban a jövő

képépítés második fontos szakasza indult el. 
Ezzel a környezetvédelmi beruházással a 
Vért mára szabad piaci körülmények között, 
az uniós környezetvédelmi normáknak meg
felelően képes dolgozni.

A füstgáz-kéntelenítő pályázatainak érté
kelésére ez év október 31-éig sor kerül. A 
döntésnél lényeges szempont a most közzé
tett ajánlati ár, de legalább ilyen fontos a mű
ködési költség és a műszaki tartalom.

Az értékelést a Vértesi Erőmű Rt. az 
ERBE Mérnökiroda Kft.-vel és egy német, 
független mérnökszervezettel közösen végzi 
majd. L.A.

HELYESBÍTÉS! Múlt heti számunkban tévesen jelent meg az iskola bezárással kapcsola
tos megtakarítás adata. Nem 10, hanem 100 millió forintról van szó.
“Az így elért megtakarítás mára meghaladja a 100 M Ft-ot, melyet maradéktalanul az oktatási 
intézmények fejlesztésére fordítottunk."



„N e m  ideológiai alapon szeretnénk 
korm ányozni”

Oroszlányban járt az M S Z P  miniszterelnök-jelöltje
Csütörtökön Komárom-Esztergom megye több települését is felkereste az MSZP miniszterelnök-jelöltje. 
Medgyessy Péter kora délután bányalátogatással egybekötött sajtótájékoztatón vett részt a Vért Márkushegyi 
Aknaüzemében, majd este 7 órától lakossági fórumot tartott Oroszlányban, a Művelődési Központban.
A fórumon elhangzott gondolatok tömörített változatát adjuk közre ezen az oldalon.

A vagyoni és jövedelmi különbsé
gekről
Programjukban Medgyessy Péter 
elsődleges pontként tüntette fel a 
magyar társadalomban meglévő, 
„hallatlan mértékű” vagyoni és jöve
delmi különbségek felszámolását.

- Történt egy gazdasági rendszer- 
váltás. Mégis, az emberek nem iga
zán érzik azt, hogy jobban élnének. 
Nem érzik azt a gazdasági fejlődést, 
amiről a kormány -  minden bi
zonnyal egyébként joggal -  dicsek
szik. Az más kérdés, hogy ebben 
mennyi része van a mai és mennyi 
az előző kormánynak, de a tény attól 
tény, hogy a magyar gazdaság erős 
és jól fejlett. Az emberek az osztalé
kot mégsem látják, ezt a saját ered
ményeiken nem érzékelik. Ez 
mutatja, hogy mennyi mindent kel
lene tenni ezen a területen.

Esély a gyermekeknek
- Azon családokban, ahol a szülők 

csak az általános iskolát végezték el, 
ott a gyermekek mindössze 4%-a 
tanul tovább főiskolán vagy egyete
men. Ott, ahol főiskolát végzett szü
lők gyermekei vannak, közel 60% 
továbbtanul. A gyerekek nem visel
hetik annak a következményét, hogy 
ők milyen családban születtek. 
Esélyt kell adni a gyerekeknek. Igen
is szükség van egy jóléti rendszer- 
változásra.

Esélyteremtés és szociális érzé
kenység: ezek szándékaink fő szem
pontjai.

A másság tisztelete
- Mi építeni szeretnénk olyan érté
kekre is, mint a másság tisztelete. 
Hiszen amikor majd belépünk az Eu
rópai Unióba, egyik percről a másik
ra az amúgy is nyitott kapuk még 
jobban kitárulnak és különböző or
szágok állampolgáraival egységben 
fogunk élni.

Cigánykérdés
- A cigányság problémája a nem ci
gány magyarok problémája is. 
Azért, mert számolni kell azzal, hogy 
ott a népszaporulat nagyobb és ha 
nem tudjuk a tudást megfelelően el

terjeszteni, az igényességet megnö
velni és a cigány embereket hozzá
integrálni a magyar társadalom 
egészéhez, akkor bekerülünk úgy az 
Európai Unióba, hogy egyre csök
kenni fog az átlagos tudásszintűnk 
és kulturális nívónk. Ezért nekünk 
létkérdés, hogy ezt a problémát ke
zeljük.

Egészségügyi problémák
- Az egészségügy beteg. Meg kell ol
dani, mert a magyar társadalom 
nagy többsége rákényszerül arra, 
hogy az egészségügyet használja és 
szembesül nap mint nap azokkal a 
bajokkal, amelyek ebből adódnak.

Elismerés a pedagógusoknak
- A pedagógus nincsenek megfizet
ve, ugyanakkor az ő kezükbe adjuk 
azokat az értékeket, amin a jövő mú
lik. Szükség van arra, hogy a na
gyobb társadalmi-erkölcsi elisme^ 
rés és a tisztességesebb anyagi elis
merés együttesen érvényesüljön.

Nyugdíj
- A nyugdíjrendszert olyanná kell 

formálni, melyben rugalmasabb a 
nyugdíjba-vonulási lehetőség. Ez 
természetesen azzal jár, hogy aki 
hamarabb megy nyugdíjba, valami
vel kevesebb nyugdíjat is fog kapni. 
Ez igazságos. Igazi választási lehe
tőséget kell majd teremteni.

Az özvegyi nyugdíjaknál biztos, 
hogy kell legalább egy változtatást 
tenni. Hiszen ha egyedül marad va
laki, majdnem annyiba kerül az élet- 
fenntartása, mintha ketten 
lennének. Ez súlyos, orvosolandó 
probléma.

Lakásgondok
- A fiataloknál is van két-három fő 
kérdés, ami megoldásra vár. Az 
egyik: a lakáshelyzet. Nem megol
dás, hogy azt mondjuk, vegyetek fel 
hitelt, építkezzetek. Ehhez általában 
nincs meg a szükséges induló esz
köz, nincs meg a lehetőség arra, 
hogy komoly törlesztőrészleteket 
tudjon vállalni a fiatal a kezdő fizeté
séből. A megoldás része lehet, hogy

lényegesen nagyobb mértékben kell 
építeni bérlakásokat.

Pályakezdés
- Fontos dolog, hogy a fiatalok meg
találják a munkahelyüket. Lehetővé 
kell tenni azt, hogy ha egy fiatal nem 
tud elhelyezkedni a saját szakmájá
ban, akkor a munkaadókat ösztö
nözzük arra, hogy átmeneti ideig, 
amíg be nem bizonyosodik, hogy 
szükség van rá, alacsonyabb bérjá
rulékkal segítsük az elhelyezkedé
sét.

Kormányzási módszerek
- Mi nem olyan kormányt akarunk, 
amelyik minden előttünk hozott 
döntést elsöpör. Mi mindenre építe
ni akarunk, amit az előző kormány 
meg tudott oldani. És lehetőség sze
rint mindent meg akarunk oldani, 
amit nem oldott meg. Nem az ellen
ségeskedést keressük, nem a szem- 
benállítást, hanem az építkezést, a 
továbblépést. Mi a nemzeti közép
kormányt akarjuk megvalósítani.

Nem ideológiai alapon próbálunk 
kormányzást megvalósítani, hanem 
nyitott kapukat hirdetünk mindenki 
számára, aki vallja, hogy szükség 
van a társadalomban a teljesítmény
re, de szükség van a szolidaritásra 
is. Aki vallja azt, hogy szükség van a 
hazafiságra, nemzeti tradíciókra, ha

Dacia tgk. 2 db 
Latvija kisbusz 2 db 
Renault Trafic tgk. 3 db 
Lada Niva 2 db 
Toyota Hiace 1 db 
Robur tgk. 1 db 
Star tgk. 1 db

Új bank Oroszlányban

Oroszlány fejlődését látva az 
egyik legnagyobb bank, a K&H 
szeptembertől a lakosság, míg 
október elejétől a vállalkozások 
részére is teljes körű banki szol
gáltatást nyújtó fiókot nyitott vá
rosunkban.

Pénzügyi és biztosítási 
ügyeket a meglévőkön kívül im
már a K&H Rákóczi úti fiókjában 
is el lehet intézni.

zaszeretetre, a vallás tiszteletére, az 
igazságosságra.

A pökhendiség, a stílustalanság, 
az állandó áskálódás nem lehet ter
mészete egy kormánynak. Ezzel 
szemben olyan kormányra van 
szükség, amelyik megfelelően pár
beszédet keres az emberekkel.

Vért: a térség jövőjének kulcsa
- Ennek a térségnek a jövőjét is érinti 
a retrofit program és ennek megva
lósítása. Vajon vállalja-e a következő 
kormány, hogy ezt megcsinálja. Én 
egyet tudok mondani: beszélgettem 
hozzáértő emberekkel, nekem egy
értelműen és világosan bebizonyí
tották azt, hogy ez a program - 
amellett hogy társadalmilag is indo
kolt -, gazdaságilag is megállja a he
lyét. Társadalmilag indokolt, hiszen 
itt 4 és fél ezer család sorsáról van 
szó, és gazdaságilag is megállja ez a 
program a helyét, mert kevesebbe 
kerül a megvalósítása, mint a tevé
kenység befejezése. Ha jól tudom 
(ma tájékozódtam a Vértesi Erőmű
nél), az új számok szerint 16 Mrd Ft 
körüli összegbe kerül ez a fejlesztés 
és 24-25 Mrd lenne a bezárás költ
sége 2 év alatt. Ezért, én azt tudom 
mondani, hogy függetlenül attól, 
hogy ez most elkezdik, vagy nem 
eben az időszakban, mi meg fogjuk 
csinálni. L.A.

Ford páncélautó 1 db 
Pótkocsi 2 db 
Homlokrakodó 1 db 
Ikarusz autóbusz 1 db 
Renault 21 szgk. 1 db 
Lada 2105 szgk. 1 db 
Fiat Croma szgk. 1 db 
Renault Mégane szgk. 1 db

Az árverésen való részvétel, ajánlattétel teltétele, hogy az ajánlattevő a licit 
induló ára 10 %-ának megfelelő bánatpénzt az árverés időpontjáig a helyszí
nen megfizesse. A bánatpénz a licit nyertesénél a vételárba beszámításra ke
rül, a többi résztvevőnek az árverést követően közvetlenül visszafizetjük. Az 
árverés nyertesének bánatpénzét nem fizetjük vissza, ha eláll a vételtől, nem 
köti meg az adásvételi szerződést.
Árverés helye: Vért Bányagarázs, Oroszlány Felsőtelep 
Árverés ideje: 2001. október 4.9.00 óra
Előzetes információ kérhető munkaidő alatt a (34) 361-122/25-88-as telefon
számon.

A Vértesi Erőmű Rt. nyilvános árverésen értékesíti kívánja 
az alábbi forgalomból kivont járműveit:

UAZ tgk. 6 db

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2 . ____________________ '___________________________________________________________



A meghökkentés művésze Majkidéző
Kungl György nevével az elmúlt hónapokban többször találkozhattunk. 
Ugyanis az ő keze munkáját dicséri az az emlékkút, mely a település 300 éves 
évfordulója alkalmából, 2001. szeptember 22-étől gazdagítja az Erzsébet-li- 
getet az evangélikus templom és a Liget Kávéház közötti területen.

Az Oroszlányban nevelkedett, országhatárainkon túl is ismert szobrász- 
művész 1981-ben szerzett diplomát a pécsi Tanárképző Főiskolán, majd el
végezte a Képzőművészeti Főiskolát. Később ösztöndíjasként dolgozott a 
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióban és a Római Magyar Akadémián, 
Olaszországban.

A jelenleg Zsámbékon élő művész munkáiról számos elemző cikk és ta
nulmány jelent már meg. Olyan folyóiratok foglalkoztak vele, mint az Új Mű
vészet, az Új Forrás, valamint az Elet és Irodalom. Alkotásai értékelésének 
nem véletlenül szenteltek mindig tág teret a műértők.

Groteszk-ironikus kerámiaszobrai a ’80-as évek közepétől tűntek fel a ki
állításokon. Stílusa eklektikus, témaválasztása, sokszor groteszk szemlélete, 
meghökkentő formavilága igazán egyedivé varázsolják alkotásait.

Művei közgyűjteményekben megtalálhatók a pécsi Janus Pannonius 
Múzeumban, a Magyar Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galé
riában, a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióban, az Első Magyar Lát
ványtár Alapítványban, a Magyarországi Francia Intézetben és 
Philadelphiában a Clay Stúdióban.

Egyéni kiállításokat rendezett - számos hazai település mellett - Olaszor
szágban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban.

Köztéri alkotásaival találkozhatunk Pécsett, Egerben és Szegeden.
Munkásságáért 1996-ban Munkácsy-díjjal tüntették ki.

Lovasi Andrea

, ,  a LÁB mindig KÉZnél van!"
344 résztvevő, 1810 
km, 300 kiosztott aján
dék. Eme puszta tények 

igazolják az akció sikerét, valamint min
den alkalommal új nevekkel bővül a 
résztvevők névsora. Komoly verseny ala
kult ki a legtöbb km-t teljesítőnek járó 
CASIO óráért Kocsjs Szandra és 
Oberling Ákos között. Ők ketten már Bu
dapestig eljuthattak volna a teljesített 
km-ek alapján. A maratoni távot Burai 
Roland, Vattai Nikoletta, Kovács Kriszti
án, Szalai Imre, Kostyál Tamás, Erdélyi 
Dóra, Csornai Erika, Kostyál Ágnes, Né
meth Tamás, Molnár Krisztián, Kalapos 
András teljesítette, ők megkapták a telje
sítményükért járó ajándékokat.
Hostya Viktor, Licskóné Pach Éva, 
Licskó Ákos, Vattai Nikoletta és Kocsis 
Szandra valamennyi alkalommal (9) 
részt vett. Az iskolák versenyében a 
Ságvári E. vezet, őket szorosan követi a 
Benedek E., az Árany J., és a József A. 
Ált. Isk.

A teljesített km-eket egy nagy térképen 
ábrázoljuk. A megtett 1810 km 
Oroszlány-Bécs-München-Milánó-Bern- 
Strasbourg-Párizs útvonalra lenne ele

gendő. Célunk, hogy az akció végére 
képzeletben elfussunk Egyiptomba és ki
tűzzük zászlónkat a Kheopsz piramis 
csúcsára. Ehhez kellesz Te is, szüleid is 
barátaid is. Várunk továbbra is minden 
futni vágyót keddenként a kajakházhoz, 
péntekenként a Koloman Handler elé 18 
órára.
Figyelem!!! Október 2-ától a futások 
kezdési időpontja 17 órára módosul a 
korai sötétedés miatt.
Információ: keresd szórólapjainkat, 
hívd alábbi telefonszámainkat: 
06/20/448-5404, 06/20/934-2370 
Várunk benneteket: A.F.L. Hungary Kft., 
ÁGM Irodatechnika, Bagalell telefonszakiiz- 
let (Vodafone), BEBUSCH Hungária Kft., 
Császári Csemege, DÉLIA Fitt-Form, 
GELATO fagyizó, Heuréka könyvesbolt és ga
léria, Horoszkóp vendéglő, IMD World Kft., 
JákiPress, Kolcsár Pékség, Kostyál ATársa 
Gazdabolt, Kiss-Kont Transport Kft., 
Koloman Handler Kft., MEGASPORT, Méhes 
Kft., Montázs Press Ktt., Oritel Kft., Peppino 
Pizzéria, Nagy és Társa Kft., Speciái kerék
párosok boltja, TOMI Foto-Papír-Játék, Túra 
Truck Építőanyag Kereskedés, Viktor szik- 
viz, Vértes Volán Rt., Vértesi Erőmű Rt., 
Oroszlány város Önkormányzata.

MONTÁZS PRESS Vállaljuk

Nyomdai Szolgáltató Kit.
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A/3-as méretig 
újságok, ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, borítékok, 
könyvek nyomdai 

előkészítését, nyomtatását, 
kötészeti munkáit.

Internetes honlapok  
tervezését, karbantartását.

Régi korok hangulatát idéző, csodá
latosan kellemes, békés légkör fo
gad Szedlák Jánosné, Irénke néni 
oroszlányi, falusi otthonában. A 76 
éves asszony délutánra már végzett 
az aznapra tervezett kerti munkával, 
s amúgy is vendégszerető lévén, 
szívesen mesél életútjáról.

Az elmúlt, dolgos évtizedek nem 
hagytak nyomot rajta. Szellemi fris
sességével, örökös tenni akarásával 
korából legalább 10 évet letagadhat. 
Mint mondja, nem volt könnyű élete. 
Nagyon szeretett volna tanulni, de 
abban az időben ez nem volt egysze
rű. Szülei szegény emberek voltak, 
férjét pedig nagyon fiatalon érte a 
baleset. Ezután rá hárult minden fe
lelősség és teendő négy gyermeke 
felnevelésében.

- Hozzá voltam szokva a nehéz 
munkához. Én ma is minden munkát 
megfognék. Nem bírnám elviselni, 
hogy ne legyen munkám. Olyan 
n incs-va llja  Irénke néni, s életútja a 
bizonyíték erre.

Földet művelt, állatokat tartott, 
kertet gondozott s beállt három sza
kos műszakba a bányához dolgozni, 
csillésként. Az embert próbáló élet 
mégsem keserítette el. Mindezt a 
családjáért tette. A nehéz dolgokon 
már felülemelkedett, az élet apró 
örömei is megelégedettséggel töltik 
el. Örül gyermekei és kilenc unokája 
boldogságának, s külön élményt je
lent számára egy-egy jól sikerült ak- 
varell. Irénke néni régóta a festészet 
szerelmese. Az oroszlányi Petőfi 
Kultúrházban 1960-ban indult kép
zőművész szakkör Závory Zoltán ta
nár úr kezdeményezésére. Itt tanulta

Felhívás!
Felhívjuk az érintettek figyel
mét, hogy a városi táv- 
hőberuházásra elnyert Kör
nyezetvédelmi támogatás 
2001. november 30-ig vehe
tő igénybe. Azok az ingatlan- 
tulajdonosok, akik megkap
ták lakásuk belső fűtésháló
zatának kialakítására vonat
kozó árajánlatot legkésőbb 
2001. október 31-ig köthet
nek szerződést a kivitelezés
re. Ez idő után a kivitelezés 
költségei teljes egészében 
az ingatlantulajdonost terhe
lik.
További információ kérhető a 
Polgármesteri Hivatalban 
Kéri Istvántól, vagy a 
361-444/147 telefonszámon.

a művészet fortélyait. Az akvarelltől 
kezdve a tollrajzon át az olajfesté
szetig minden technikát kipróbált. 
Később Zámbó Kornél tanár úr vette 
át a szakkör vezetését, s Irénke néni 
szorgalmasan tanult tovább, 36 
éven át.

Mikor három szakban dolgoztam, 
délutános műszakban cseréltem a 
munkatársaimmal, hogy el tudjak 
menni a szakkörbe. S ha hazajöttem 
éjszakásból, s volt befejezetlen ké
pem, nekifogtam és csak azután fe
küdtem le -  emlékezik.

Ez a vágy hajtja még most is. Al
kotásai számos kiállításon gazdagí
tották a látogatók szépérzékét. 
Legszívesebben csendéletet és táj
képet fest. Kedvenc témája Majk.

- Imádom Majkot. Ha megjön az 
ősz, minden nap kimegyek festeni. 
Összepakolom a kellékeket, felülök 
a biciklimre és már úton is vagyok.

Vásárlói szívéhez is Majk áll leg
közelebb.

- Muszáj eladásra is festeni, mert 
csak a legjobb anyagokat haszná
lom, ami nagyon sokba kerül -  ma
gyarázza.

Irénke néni Pestre, a Nagymező 
utcába jár bevásárolni. Már behunyt 
szemmel is tudja oda az utat. Szereti 
Pestet, s gyermekei révén sok he
lyen megfordult, mégis, a szíve min
dig visszahúzza Oroszlányba.

- Szüleim is itt éltek, tősgyökeres 
oroszlányiak vagyunk. Férjem is ős
régi szlovák famíliához tartozott. Ezt 
a falusi részt imádom. Mindig jól 
megvoltunk itt, csak jót tudok mon
dani róla. Énnekem kedves ez a hely.

Lovasi Andrea

Véradás

2001. október 03-án, reggel 
9-től délután 3 óráig véradást 

szervez a Vöröskereszt a Vérte
si Erőmű Rt. dolgozói részére. 

A véradás helye: 
a bokodi Fehér Szálló.

TOKOST TAXI 8 3 6 1 - 7 0 0  TORONY TAXI * 8 6 1 -7 0 0  TORONY TAVI 8 8 6 1 -7 0 0
•3.



4 0 /k ^ jk  Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

A K C I Ó !
HDF laminált parketta (I. oszt.) 

akciós áronl 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel
F A D L Ó SZŐ N Y EG  É S  PVC  V Á SÁ R !

ÉRTÉKELJE VÁGYAIT! 
Nálunk Ön dönt, 

nem a jövedelme! 1 milliótól 
több 10 millió forintig! 

Kezes nélkül * 
jövedelem igazolás nélkül * 

vállalható részletekkel
2.5 millió Ft = 27 583 Ft/hó
4.5 millió Ft = 49 652 Ft/hó 
10 millió Ft = 103 363 Ft/hó 
Lakás-, telek-, házvásárlás,

csere, felújítás, építés...
... több mint 4000 ügyfél vásá
rolt velünk, közei 5,5 milliárd 

forintért!

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlői

Oroszlányi képviselők: 
06-70-311 5948 
06-30 363 2680

A  Topolya Em lék-kút felállítását a z alábbi újabb befizetők segítették:

Túri Gergely, Kristyák István, Kristyák Anett, Kopácsi Istvánná, Erdélyi Sándor, 
Egervári Pétemé, Reim Béláné, Schenk Ottó, Csonka Lajos, Fazekas és Tsa Bt., 
Walcz Lászlóné, Felföldi Sándor, Katona Árpád, Vasi Mihály, Répási Jánosné, 
Oroszlány Majki Vízimalom, Horváth Dezső Gyuláné, dr. Slezák Tamás -  
Vértesbeton Kft., Slezák Józsefné, Slezák Ottó, Furkó Árpádné, Varga István, 
Csőre Imre, Bárány Ilona, B0S Betonmegmunkáló Bt. Gozsorics Ferenc, Lazók 
Fanni._____________________________________________________________________

Felhívás
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Falu- Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

felhívással fordul a város lakóihoz.
Emlékezzünk méltón településünk 300. évfordulójára!

Tegyük emlékezetessé utódaink számára is az eseményt 
egy EMLÉKKŐT felállításával!

Kungl György szobrászművész alkotását 2001. szeptember 22-én avatjuk fel 
a Liget Kávéház Étterem és az evangélikus templom közötti parkban.

Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet, jogosult adóigazolás kiállítására is.
Bízunk abban, hogy segítő támogatásával hozzájárul a szobor megvalósításához!

Szabó Istvánná Kis Imréné

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Az elmúlt fél évtizedben, városunkban évente átlag 100 

házasságkötés történt. A majki helyszín egyre népszerűbb, 
igaz költségesebb is.

2001 augusztusáig 64-en fogadtak egymásnak örök hűsé
get az oroszlányi anyakönyvvezető előtt. 

Augusztusban 17-en , ebből négy pár Majkon.
Az alábbiakban csak azon Ifjú párok neveit közöljük, akik hnzzájárultak 

házasságkötésük nyilvánosságra hozatalához.
Az elkövetkező évekhez sok boldogságot kívánunk!

Július 14.: Kerper Viktória és Gonda Tamás
Július 14.: Kostyál Nikoletta és Ordassy László
Augusztus 4.: Gibicz Krisztina és Németh Ferenc 
Augusztus 4.: Sipos Anita és Baranya Tibor 
Augusztus 10.: Bazsó Ramóna és Fenyvesi László 
Augusztus 11.: Demeter Tímea és Piltz Márton 
Augusztus 11.: Rácz Éva és Nagy Zoltán 
Augusztus 16.: Bognár Julianna és Szabó József 
Augusztus 18.: Tóth Helga és Nagy Arnold 
Augusztus 18.: Dr. Szigethy Adrienn és Németh Márton 
Augusztus 18.: Tóth Szilvia és Szűcs Ferenc Tamás 
Augusztus 18.: Novák Anita és Nagy Zsolt

Pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata az Oktatási Minisztéri
ummal együttműködve a 2002. évre ezennel kiírja az 
Oroszlány területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrá
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók („A" tí
pus) és felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok („B" 
típus) számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkor
mányzati ösztöndíjpályázatot.
Pályázati űrlapot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála
ti irodájában lehet beszerezni.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályá
zó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályá
zóval egy háztartásban élők havi nettó átlagjövedelméről 
szóló igazolással. (Jövedelem: havonta rendszeresen 
mérhető jövedelmeknél az utolsó 3 hónap, egyéb jöve
delmeknél az utolsó 12 hónap nettó átlaga.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. október 10. 
A pályázat részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal h ir 
detőtábláján megtekinthető. Személyesen tájékoztatás 
kapható a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. szobájá
ban.

m
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Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében
legtöbb Hókkal és tapasztalattal rendelkezőt. 

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

.. mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól luggően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓMBA 1ON IS NYITVA!
lolcton: 34/56Q-56Ü (oks/cr. nn'is/«tki. porcelán, sfh )
TATA, Ady E. u. 4. SZOM BATON IS NVII VA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTERT-tcl szemben 
Tclefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÚHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 
szerdájáig és a hétvégén 

közel tízezren olvashatják!

^Gyűjteményem számára kere
sek turista jelvényeket (botjelvé
nyeket bottal együtt is).
317-354, este.
=>280 l-es kombinált hűtőszek
rény eladó. 363-623 este 
=>Eladó a Táncsics M. úton 2 
szobás, nagyerkélyes, összkom
fortos lakás fizetési könnyítéssel. 
365-243, 06-70-31-32-102 
=>Eladó a Bokodi-tó oroszlányi 
oldalán 1500 m2 zártkert, 2 szin
tes téglaház, szerszámtároló, 
kerti-tó, fiatal termő gyümölcs
fák. Ásott kút, áram van.
361- 090
--=>1998-as Polski Fiat 1261,5 év 
műszakival, extrákkal eladó.
362- 594, 18.00-20.00 óráig, 
vagy 06/30/8564701 egész nap

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 09.24.-09.3C.

C so n tlev es

G o m b a le v e s

C so n tlev es

Z ö ld b ab lev es

C so n tlev es

K rém leves

Hétfő

1. ) Lecsó sertésszelet, tarhonya, desszert
2. ) Parmezános csirkem ell, rizs, desszert
3. ) Orly cukkini,burgonyapüré , desszert

Kedd

1 . ) Marhatokány, sriidlinges burgonya, desszert
2. ) Rántott pulyka, rizs, desszert
3. ) Brokkoli csőben sütve, rizs, desszert

Szerda

1. ) Taivani rlzses csirke, desszert
2. ) Sertéssz. udvarhelyi módra, burg. .desszert
3. ) Spagetti, tejszínes gomba, desszert

Csütörtök

c s o n tle v e s  1 } S z é k e ly k íp a sz ta ,  d e s sz e r t
Z ö ld ség le v e s  m a 2-í Pulyka finom  fala tok , h a g y m á s  burg ., d e s sz e r t
c e sz q o m b ó c c a l  3-) Z ö ld * ig ro p o g ó s , b u rg o n y ap ü ré , d e s sz e r t

P én tek

C so n tle v e s  1.) V ö rö sb o ro s  m arh asze le t, tarh o n y a , d e s sz e r t
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Egyensúly jellemzi a költségvetést
Ülésezett az oroszlányi testület

A keddi testületi ülésen Oroszlány
ban elsőként dr. Sunyovszki Károly 
polgármester adott tájékoztatást az 
elmúlt hetek eseményeiről, majd 
Lazók Zoltán, a pénzügyi Bizottság 
elnöke összegezte az önkormányzat 
2001. évi költségvetésének I. fél
évi teljesítését. Elmondta: szoros 
gazdálkodás, állandó likviditási gon
dok mellett a költségvetés egyen
súlyban maradt.

A költségvetésben megfogalma
zottakat felülmúlva az önkormányzat

éves adósságszolgálati kötelezettsé- 
.gének 60%-ban tett eleget az év első 
felében. Az intézmények működése 
biztosított volt, finanszírozásuk idő
arányosan, bevételeik általában az 
időarányostól kedvezőbben teljesül
tek.

Veilandics Béla, az Oroszlány 
Város Térség- és Gazdaságfejlesz
tő Kht. ügyvezetője tájékoztatott a 
Vállalkozói Információs Centrum 
kialakításáról.

Lovasi Andrea

A jubileum jegyében
Monumentális alkotás Oroszlányban

Múlt és jövő jelképe
A Millenniumi Emlékmű felavatását kivéve az elmúlt jó néhány évben 
nem vonzott rendezvény annyi embert Oroszlányban, mint a szombati ju
bileumi programok. Oroszlány ünnepelt. Ünnepelt abból az alkalomból, 
hogy immár 300 év telt el azóta, hogy a szlovák őslakosok megtelepedtek 
a mai Oroszlány területén.
A nem mindennapi születésnapra valóban nem megszokott rendezvény- 
sorozattal készült a város.
Az elmúlt hetek is gazdag programokkal várták az itt élőket, s a jubileumi 
évforduló megkoronázása volt a szeptember 22-ei rendezvénysorozat.

Az ünnepség az 
evangélikus temp
lomban kezdődött, 
ahol az Oroszlányi 
Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat 
együttműködési 
szerződést kötött a 
szlovákiai Myjava 
várossal és Udvard 
községgel Orosz
lány külföldi part
nervárosai, delegá
ciói jelenlétében.
A rendezvényen 
részt vett Stefan 
Márkus, Szlovákia 
rendkívüli és meg
hatalmazott nagy
követe is.

Ezt követően 
Zsombolyai Mária, 
Oroszlány ismert és 
elismert művész
nőjének kiállítását 
nyitották meg. Rockenbauer Zoltán oktatási miniszter mond
r  . . ., „  , beszedet a Topolya emlékfa előtt
Folytatás a 2. oldalon

Katona Kálmán: Hazai szénből hazai energia versenyképes áron
Az MVM Rt. elnök-vezérigazgatójavoit a vendége az Oroszlányi Televíziónak hétfőn este. Katona Kálmán a stúdióbeszélgetés során kifejtette véle
ményét az Oroszlányi Erőmű környezetvédelmi beruházásával, a 2014-ig tartó működés lehetőségét biztosító retrofit programjával kapcsolatban.

Az elnök-vezérigazgató gondolatait összegezzük a következőkben:

- A retrofit programnak mintegy 
62%-át jelenti a kéntelenítő berende
zés megépítése. Ezen kívül szüksé
gesek informatikai fejlesztések, a 
zagyrendszer korszerűsítése és a ka
zánfelújítás, mely utóbbi e hónapban 
megkezdődött. Ez azt jelenti, hogy a 
retrofit program első lépéseként el
indult egy 1 milliárd Ft összegű 
munka, a pályázatok előkészítésére 
200 millió Ft-ot fordíthatott a Vért.

A retrofitra vonatkozó tender ki
írása megtörtént, s már a pályázatok

is beérkeztek. A tenderbontásra múlt 
héten került sor. Ebből tudjuk, hogy 
az ajánlatok a vártnál olcsóbbak, te
hát lehet, hogy abból a bizonyos 18 
milliárd Ft-os beruházási végösszeg
ből csak 16 milliárd Ft lesz.

A Fidesz-kormány, a polgári jövő 
kormánya elindította a retrofitot. 
Hangsúlyozom, hogy három éves 
feladatról van szó. 2004. december 
31. az a határidő, ameddig a teljes 
beruházásnak el kell készülni. Erre 
éppen elegendő idő van, tehát határ

időre elkészülhet. Ilyen szempontból 
nyugodtak lehetünk, mert a retrofit 
részmunkája folyik és a nagy kénte
lenítő tender bontásra került, ki kell 
választani a legmegfelelőbb beruhá
zót. És elő kell teremteni a pénzt, de 
nem a 15 milliárdot, hanem 5-öt és 
utána megint 5-öt és utána meglát
juk, hogy még 4 vagy 6 milliárdra 
lesz-e szükség. Három éves terjedel
mű munkáról beszélünk, tehát nem a 
teljes összeget kell egyszerre előte
remteni. Költségvetési méretekben

egyáltalán nem nagy összeg. 5 
milliárd Ft. Azt gondolom, hogy a 
szándék megvan, akkor pedig meg is 
valósul a program. Elindult a munka 
és én azt gondolom, - főleg a számok 
ismeretében -, hogy Oroszlányban 
elkészülhet egy olyan kéntelenítő, 
mely aztán tovább lesz életképes, 
mint az erőmű és akkor majd jön a 
következő kérdés, hogy az erőművet 
korszerűsítsük-e még egyszer a kén
telenítőhöz. Természetesen ez attól 
függ, hogy mennyi időre elég a szén.



A jubileum jegyében

Monumentális alkotás Oroszlányban 
Múlt és jövő jelképe

Folytatás az 1. oldalról

Takács Károly köszöntőjét a több 
száz érdeklődő a templom udvarán 
hallgatta meg. A Vértesi Erőmű Rt. 
vezérigazgatója méltatta a ' mű
vésznő érdemeit. Kiemelte: Zsom
bolyai Mária alkotásain keresztül 
nem csak hazánk, hanem számos 
más ország településére elvitte 
mára szeretetet. Harmóniát, opti
mizmust, nyugalmat árasztó fest
ményei közül a művésznő és

- A másfél évszázados török hó
doltság után elnéptelenedett telepü
lésre szlovák telepesek hozták 
vissza az életet. De szlovák őseink 
sosem feledkeztek meg arról, hogy

folytonos megújulás, gyakran a 
semmiből újrakezdés szimbóluma
ként jellemezte a jubileum alkalmá
ból állított topolya emlékfát.

- Valamikor régen, amikor az or-

jelennel, régvolt erényeit az új nem
zedékekbe oltva. Hogy érezzük: a 
haza itt van a lábunk alatt a földben, 
és itt van bennünk. Az egykori nem
zedékek vágyai, reményei, miként a 
maiaké is, itt nőnek ki. Kútból és fá
ból, földből és lélekből.

Szabó Istvánná, a Szlovák Ki
sebbségi Önkormányzat elnöke biz
tosította a jelenlévőket arról, hogy a 
továbbiakban is ápolják szeretteik 
régi szokásait, nyelvüket,mem hagy
ják feledésbe merülni hagyoinányai-

Zsombolyai Márai festőművésznő és az érdeklődő közönség Az együttműködési szerződés aláírása

közönsége által is legkedvelteb
bek az Oroszlányi és majki képek. 
Zsombolyai Mária legszebb festmé
nyei már nem csak kiállításain te
kinthetők meg, hanem azokon a 
naptárakon is, melyek szintén a ju b ir 
leum alkalmából készültek. Ezek, a 
2002. évi asztali- és falinaptárak is 
bemutatásra kerültek a kiállításon.

Ez után következett a nap leglát
ványosabb „bemutatója” , Kungl 
György Munkácsy-díjas szobrász- 
művész Topolya emlékkút alkotásá
nak felavatása. 12 órakor megkon- 
dultak a harangok, s kezdetét vette 
az ünnepi szertartás az evangélikus 
templom melletti téren.

Dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester megbecsülését fejezte ki, há
lával és tisztelettel emlékezett 
mindazokra, „akiknek idevándorlá- 
sa, szorgalma megalapozta életün
ket a mai Oroszlányban".

honnan jöttek és a rendkívül nehéz 
időkben is őrizték hagyományaikat, 
vallásukat, ápolták kapcsolatukat tá
vol maradt rokonaikkal. Az itt élők 
helytállása, szorgalma, tisztességes 
élete példamutatás a leszárma
zottaknak. Igyekezzünk úgy élni és 
tenni, hogy méltók maradjunk ha
gyományainkhoz, hogy nehéz idő
szakainkban meríthessünk eleink 
mindennapos helytállásának példá
jából - mondta.

A polgármester egyben köszöne
tét fejezte azoknak, akik segítettek, 
hogy elérhessék: - „Oroszlány ma 
úgy fejlődik, hogy gyakran nem 
hisszük magunknak sem: sikerült. 
Sikerült egy elgyengült település ön
bizalmát visszahozni, sikerült gaz
daságunkat az országban a legelsők 
között tudni, sikerült igazi várossá 
válnunk” .

Rockenbauer Zoltán oktatási 
miniszter a kitartás, a növekedés, a

szág viharos időket élt, egy-egy to
polyafában meghúzódva vészelték 
át néhányan a közeli bombázást. 
Gyökere a föld mély rétegeibe, a tör
ténelem előtt időkbe kapaszkodik, 
lombja maga az égbolt.

Oroszlány városa 300. születés
napjára fát ültetett. Az élet ünneplé
sére gyűltek most össze Oroszlány 
polgárai. Oroszlány 3 évszázados 
történelme azt bizonyítja, hogy kö
zös örökségünk a kitartás. Ezt az 
örökséget nem lehet elégszer ünne
pelni. Álljon itt ez a kút, miként egy
kor az életfák, összekötve a múltat a

Az oroszlányi Rákóczi Szövetség 
már megalakulásakor céljául tűzte ki 
fiatalok bevonását a szervezet mun
kájába, életébe. A város egyik legak
tívabb civil szervezetének tevékeny
sége és eredményei egyre több he
lyi diák érdeklődését keltették fel. A 
fiatalok több alkalommal részt vet
tek a Rákóczi Szövetség rendezvé
nyein, taggyűlésein és segítették 
annak munkáját.

kát, sőt, tovább gyarapítják azt.
-  Ezt a szándékot a topolya emlékkút 
sem engedi elfelejteni - mondta.

Az ünnepségre természetesen 
meghívást kapott az alkotó, Kungl 
György is, aki köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik a mű létrehozá
sában közreműködtek.

Délután a kulturális műsoroké 
volt a főszerep, este 8 órakor pedig 
Oroszlányban sosem látott, nagy
szabású tűzijátékkal zárult a jubileu
mi ünnepség.

Lovasi Andrea

Ennek eredményeként 9 fővel 
megalakult a szövetség Ifjúsági Ta
gozata. A fiatalok vezetőjükként Pé
ter Dánielt (Lengyel József 
Gimnázium) választották.

A Tagozat nem külön szervezet
ként, hanem a Rákóczi Szövetség 
„szárnyai alatt” és annak támogatá
sával végzi feladatait a jövőben.
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1 V Á L L A L JU K : A/3-as  -ti 
méretig újságok ügyviteli 
nyomtatványok, levélpapírok, 
borítékok, könyvek nyomdai 
előkészítését, nyomását, 
kötészeti munkáit.

Internetes honlapok 
tervezését, karbantartását _-J

Megalakult a Rákóczi Szövetség 
Ifjúsági Tagozata

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az 
Ön és környezetének egészségét!



A Művelődési Központ és Könyvtár 
október havi programja

Nagy összegű felajánlás a 
Benedek Elek Iskolának

Dátum Időpont Program
02. 9.00-19.00 óra Festménykiállítás és vásár
05. 17.00 óra Városi Idősek Napja

08. 17.00 óra író-olvasó találkozó Lőrincz L. Lászlóval

16-19. 14.00-16.00 óra

Ősi kultúrák, nagy uralkodók 
Manuális és elmeleti foglalkozás az adott 
kor kultúrtörténelméről, építészetéről, 
hagyományairól

17. 17.00 óra Civil Fórum

23. 17.00 óra Az 1956-os forradalom 45. évfordulója - 
városi ünnepség

25. 9-10.30 óra Ovi színház - “Csiri-biri” - a Holló együttes 
előadásában

29. 19.00 óra 2001/2002. évad színházbérlet első 
előadása

Színházbérlet 
Művelődési Központ és Könyvtár 2001/2002

2001. október 29.
Zerkovitz Béla: Csókos asszony -  operett három felvonásban 
A Komárnói Teátrum Színházi Polgári Társulás előadása

2001. november
Alán Ayckbauern: Mese habbal -  vígjáték két részben

2002 . január
Neil Simon: Furcsa pár 
A Budaörsi Játékszín előadása

2002. március
Bolond nyár -  vígjáték két felvonásban 
A Vidám Színpad előadása ____

KÖZLEMÉNY
Az Oroszlányi Bányász Szolidaritási és Kegyeleti Alapítvány a tá
mogatók által felajánlott 1% -os személyi jövedelemadóból 
2000-beri 319.514 Ft-tal gyarapodott. Az összeget a nehéz élet
helyzetbe kerültek megsegítésére 2001-ben felajánlott 1%-os 
személyi jövedelemadóból 304.079 Ft-ot kapott az Alapítvány, 
melyet segélyezésre használunk fel.
Az Alapítvány Kuratóriuma megköszönve mindazoknak, akik a 
személyi jövedelemadójuk 1 % -át az Alapítványnak ajánlották fel. 
Kérjük a jövőben is, támogassák az Alapítványt céljai elérésében.

Oroszlány, 2001. szeptember

Balázs István sk. Kovács István sk.
V _______________________________________ /

A közelmúltban az APEH Komá- 
rom-Esztergom Megyei Igazgatósá
ga arról értesítette az oroszlányi 
önkormányzatot, hogy az adófizetők 
egy része a város intézményeinél és 
a hivatalnál működő alapítványokat 
jelölte meg kedvezményezettként a 
2000. évi személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlásakor. A felaján
lott összeg összesen 3.321.604 Ft, 
mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Az intézményeknél tíz alapítvány 
működik, melyre a felajánlott 
összeg várható nagyságrendje 
2.777.622 Ft. A legnagyobb össze
gű felajánlás a Ságvári Endre Általá
nos Iskolában működő Szülők és 
Pedagógusok a Gyermekekért Ala
pítványra érkezett 859.047 Ft 
összegben.

A József Attila Alapítványra 
545.194 Ft, az Arany János Iskola 
Alapítványára 342.443 Ft, a Lengyel 
József Gimnázium Tehetségeiért 
Alapítványra 326.289 Ft, a Bakfark 
Bálint Alapítványra 234.634 Ft,

Oroszlány Város Óvodáiban műkö
dő alapítványokra 365.517 Ft és a 
HEURÉKA Egészségügyi Közalapít
ványra 104.498 Ft felajánlás érke
zett.

A Polgármesteri Hivatalnál öt 
alapítvány működik, melyre a fel
ajánlott összeg 440.886 Ft. Itt ki
emelendő a Benedek Elek Általános 
Iskola és Előkészítő Speciális Szak
iskola Gyermekeiért Alapítvány, 
melyre 372.569 Ft-nyi felajánlás ér
kezett.

Érkezett ezen kívül két intézmény 
javára felajánlás 103.093 Ft összeg
ben.

Az összegek kiutalása akkor tör
ténik meg, ha az alapítvány 30 na
pon belül igazolja, hogy rendelkezik 
azokkal a feltételekkel melyeket a 
törvény a kedvezményezettek szá
mára előír. Az átutalt összeg cél sze
rinti felhasználását tartalmazó 
adatokat jövő év október 31 -éig saj
tóközleményben nyilvánosságra kell 
hozni.

Autóbusz indul Székesfehérvárra 
Az EXPEDRIDANCE táncegyüttes EZEREGYÉV című előadására 

2001. október 27-én (szombaton) 17 órakor 
Az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 

Jelentkezés október 8-ig Magyarinénál a 363-623, vagy a 
06-30-994-03-36-os telefonon.______________

A Vértesi Erőmű Rt. nyilvános árverésen értékesíteni kívánja 
az alábbi forgalomból kivont járműveit:

UAZ tgk. 6 db Ford páncélautó 1 db
Dacia tgk. 2 db Pótkocsi 2 db
Latvija kisbusz 2 db Homlokrakodó 1 db
Renault Trafic tgk. 3 db Ikarusz autóbusz 1 db
Lada Niva 2 db Renault 21 szgk. 1 db
Toyota Hiace 1 db Lada 2105 szgk. 1 db
Roburtgk. 1 db Fiat Croma szgk. 1 db
Star tgk. 1 db Renault Mégane szgk. 1 db

Az árverésen való részvétel, ajánlattétel teltétele, hogy az ajánlattevő a licit 
induló ára 10 %-ának megfelelő bánatpénzt az árverés időpontjáig a helyszí
nen megfizesse. A bánatpénz a licit nyertesénél a vételárba beszámításra ke
rül, a többi résztvevőnek az árverést követően közvetlenül visszafizetjük. Az 
árverés nyertesének bánatpénzét nem fizetjük vissza, ha eláll a vételtől, nem 
köti meg az adásvételi szerződést.
Árverés helye: Vért Bányagarázs, Oroszlány Felsőtelep 
Árverés ideje: 2001. október 4. 9.00 óra
Előzetes információ kérhető munkaidő alatt a (34) 361-122/25-88-as telefon
számon.

DIÁKOK! Szerintetek is nyűg és fáradság a tanulás?
Szeretnél

könnyen és rövid idő alatt felkészülni az órákra? 
javítani osztályzataidon?
tovább tanulni és a lehető lestöbb pontszámot syűjteni a felvételihez?

AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!
Most a te iskoládban is indul tanulási képesséseket fejlesztő tanfolyam 

Érdeklődni:
óvodás tanfolyam Molnár Rózsa * általános iskolás tanfolyam Pap Lászlóné

Telefon: 361-036
/

1

TORONY TAXI 9 3 6 1 - 7 0 0  TORONY TAXI 9 3 6 1 -7 0 0  TORONY TAXI 9 3 6 1 -7 0 0
|

•3.
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A K C I Ó !
HDF laminált parketta (I. oszt.) 

akciós áronl 
1990,-Ft/m2

Kibővült árukészlettel
P A D LÓ SZ Ő N Y EG  É S  PVC  V Á SÁ R !

Meglepetés:
10.000,- Ft felett ajándék lábtörlői

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÚHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 
szerdájáig és a hétvégén 

közel tízezren olvashatjákl

■ Kecskéden 176 nöl. szőlő kő
házzal eladó! S 484-374
■ 1986-os évjáratú Lada 1200 S 
eladó 2003. 03-ig érvényes mű
szaki vizsgával. S 364-940 
15.00 óra után.
■ Oroszlányon, a Hunyadi úton 
felújított, villanyórás, szerelőak- 
nás garázs eladó. Ár megegyezés 
szerint! S 363-067

MONTÁZS PRESS Vállaljuk
Nyomdai Szolgáltató Kft.

. Ü B B 9 Q . .

................ ...... '
Levélcím: 2B40 Oroszlány, Petőfi S. u. 20 
Telephely: Oroszlány, Alkotmány u 1Q 
Telefon ff au: (34) 560-075, (34) 366-524 
Mobil: (20) 9788-381. (20) 4144-121 
E - m a 11: p r e s s k t t@ a x e la r o .h u  
Web: http /'w eb  axö lora.hu/presskft

A/3-as méretig újságok, ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, borítékok, 
könyvek nyomdai 

előkészítését, nyomtatását, 
kötészeti munkáit. 

In te rn e tes  h o n la p o k  
te rvezését, k a rb a n ta rtá s á t

í  K Ö Z L E M É N Y \
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 

tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 
2001. október l-jétöl 

a délutáni temetői járat -  átmenetileg -
\
x n em  k ö z l e k e d i k . y

FESTMÉNY VÁ SÁ R
Oroszlányban 

o Művelődési Központban 
2001. október 2ián 

(kedden) 9°°-1900 óráig
FI kiállításon kortárs magyar alkotók munkáiból 

választhat akár 1 évas kamatmentes részletre is, 
30 % előleg befizetésével, készpénzvásárlás 

esetén kedvezmény!

SZV SZÍN-VONAL GAléftlfl, PCCS 
Telefon: 06 30/ 9392-411

Pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata az Oktatási Minisz
tériummal együttműködve a 2002. évre ezennel kiírja 
az Oroszlány területén állandó lakhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
(„A” típus) és felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fia
talok („B” típus) számára a Bursa Hungarica Felsőok
tatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot.
Pályázati űrlapot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol
gálati irodájában lehet beszerezni.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pá
lyázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a 
pályázóval egy háztartásban élők havi nettó átlagjö
vedelméről szóló igazolással. (Jövedelem: havonta 
rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 3 hó
nap, egyéb jövedelmeknél az utolsó 12 hónap nettó 
átlaga.)

A pályázat benyújtásának határideje:
2001. október 10.

A pályázat részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján megtekinthető. Személyesen tájékoz
tatás kapható a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. 
Szobájában._____________________________________

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

. . .  mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

. . .  mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

. . .  mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

. . .  mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó,

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓMBA I ON IS NYITVA!
leleíon: 34 560-560 (ékszer, műszaki, porcdán, sth.)
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYTTVÁ!
Telefon:3_4/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

H
S70UTEK

Felhívás!
Felhívjuk az érintettek fi
gyelmét, hogy a városi 
távhőberuházásra elnyert 
Környezetvédelmi támoga
tás 2001. november 30-ig 
vehető igénybe. Azok az in
gatlantulajdonosok, akik 
megkapták lakásuk belső 
fűtéshálózatának kialakítá
sára vonatkozó árajánlatot 
legkésőbb 2001. október 
31-ig köthetnek szerződést 
a kivitelezésre. Ez idő után a 
kivitelezés költségei teljes 
egészében az ingatlantulaj
donost terhelik.

További információ kérhető 
a Polgármesteri Hivatalban 
Kéri Istvántól, vagy a 
361-444/147 telefonszá
mon.

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 09.24.-09.30.

Hátfő
Csantlaves

Magyaros burgo- 
nyaleve;

1. ) Spagetti sajtos, tejfölös, desszert
2. ) Rántott csirkem ell, burgonyapüré, desszert
3. ) Zöldborsós tokány, rizs, desszert

Kedd

Csontleves 1.) Citromos halfiló burgonyapüré, desszert 
2.) Rakott zöldbab, desszert 

Számyasragu leves 3 .) Töltö tt dagadó, burgonya, desszert

Szerda

Csontleves 

Frankfurti leves

1. ) Rántott gomba, rlzi-bizl, desszert
2 .  \ Sertáspörkölt, tészta .desszert
3. ) Stefánia vagdalt, tö rt burgonya, desszert

Csütörtök
Csontleves

Tojásgulyás

1. ) Karfiol csőben sütve, desszert
2. ) Souvlakl szelet, gombás rizs, desszert
3. ) S.sült, párolt káposzta, burgonya, desszert

Péntek
Csontleves

Bakonyi betyárle
ves

1. ) Tö ltö tt cukkini, rizs, desszert
2. ) Lencsefőzelék, rántott párizsi, desszert
3. ) Óvári pulykam ell, páro lt zöldség, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Cslrkemáj, petrezselymes burgonya 

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)
Csontleves Brassói aprópecsenye, burgonya

0R0SZ1ÁNYI KRÓNIKÁS
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2001.40. kit IX.06.-X.12.
Szó 06. Brúnó, Renáta
V 07. Amália
H 08. Koppány
K 09. Dénes
Sze 10. Gedeon
Cs 11. Brigitta
P 12. Miksa

o r o s z l á n  y i http://w w w .oroszlanyi-kronikas.hu

Kr ó n ik u s NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS K ft. 
Alkotmány u. 10 .

Ili. évfolyam, 40. szám 2001. október 6. @366-524

Vitaanyag a jövő lehetőségeirőlA „mazsók” a ködös 
Albionban jártak

Szerdán tért haza az Oroszlányi Bányász Koncert 
Fesztivál Fúvószenekar és Majorette Együttes- az 
angliai Mabletorp városából, ahol a hétvégén a 
mazsorettek Európa Bajnokságán szerepelt. A 
Ráczné Fülöp Ilona vezette ifjú lányok 9 ország 53 
csapata között indultak a versenyen, senior életkori 
kategóriában. Menettáncban és az ún. színpadi álló
tánc műfajában is bemutatták tudásukat, s így 
összetettben a 17. helyen végeztek.

Mazsorettjeink ez év júniusában a Magyar Baj
nokságon második helyen végeztek, ezzel szerezték 
meg a jogot a kijutásra, amelyhez időközben a szük
séges összeget is sikerült előteremteni. Érdekesség, 
hogy megyénkből még két település, Kisbér és 
Komlód mazsorettjei is versengtek az Egyesült Ki
rályságban.

Jövő heti számunkban bővebben beszámolunk 
a sikerről, az utazásról, a „mazsók” , valamint a fenn
tartó Bányász Klub Alapítvány vezetője, Molnár Fe
renc élményei alapján.

-fór

Elkészült a város jövőbeni fejlesztési elképzelé
seit, kitörési pontjait elemző gazdasági program 
munkaanyaga. Az elmúlt tíz évben a képvise
lő-testület kétszer döntött gazdasági program 
elfogadásáról.

A várható újabb döntést előkészítő, e mos
tani dokumentumot további vitára bocsátó pol
gármester úgy véli, hogy immár nem az ipari 
szerkezetváltás, az alapozás a további feladat,

hanem az elkövetkező évek elsőbbséget élvező 
fejlesztési céljainak meghatározása. A mintegy 
20 oldalas vitairat utal rá, hogy a fejlesztésekre 
akár újabb hitelek is igénybe vehetők lesznek, 
mivel 2002-ben jelentősen lecsökken az önkor
mányzati adósságszolgálata.

A vitaanyag letölthető a város honlapjáról: 
www.oroszlany.hu. Következő számunkban 
szemezgetünk az érdekességeiből.

2 0 U2 . év 2(103. év 2004. év 2005. év Tőke Mindössze seri
Tőke Kam at főké K am iit Tőke Kam at Tőke Kam at mindösszesen:

Lak. kiég. hitel 4 50 IV 45íl 469
1993. évi célhite l
te lefunberuhá/áshuz 27 072 1 708 27 072 28 780
1*397. évi célhitel 
fejlesztésekbe/ 29 5 221 32 834 2 297 62 832 70 350
1998. évi célhitel 
fejlesztésekhez 25 000 4 444 2,8 243 1 958 53 243 59 645

Hulladék). O T T O  hllel 22 840 . 1 104 25 840 24 944
Kötvénykibocsátás
li lp ru c ra n ih o / V 200 9 200 9 200 100(100 9 2tld lOntKKi 136 800
B ankgarancia
hulladéklerakóhoz 88 OOU 898 88 00(1 88 898

Összesen: 194 300 22 594 61 077 13 455 0 9 200 100 000 9 200 355 437 409 886

Kezességvállalás - Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő KHT-nak 1998.12.16-tól 
2008.10.31 -ig 21.266 E Ft + kamat évente átlagosan 4.754 E Ft tervzése a KHT muködédi kiadá
sai között

Mi fán terem a topolyafa Keleti György: a retrofit nem indult meg

A képviselő a bátorságról, 
bölcsességről, kampányról

Keleti Györggyel a térség országgyűlési képviselőjével Oroszlányban beszél
getünk a várost érintő fontosabb kérdésekről, képviselői munkájáról. Megyei 
lapok fekszenek előttünk az asztalon, bármelyikbe lapozunk, tanúsítják, hogy 
dúl a kampány. Keleti úr egy cikkre utalva úgy véli, hogy amikor az ország- 
gyűlési képviselő, aki egyben a megyei közgyűlés elnöke, újságírónak csap 
fel, s egy többségi állami tulajdonú cég alapítványának nevében villanyizzó
kat osztogat, az már azt jelzi, hogy a kampány kellős közepén tartunk.

Sok szó esik mostanában a topolyá
ról a faluban átadott emlékmű kap
csán. Az ófalusi idősebb korosztály 
még emlékszik a topolyásra, ami a 
Borbála-telep vasútállomás felé eső 
részét foglalta el valaha, és az 
Oszicsinára, ami libalegelő volt a két 
világháború között.

Az Oszicsina a vasút melletti pa
taktól fölfelé a Dózsa Gy. út és a Rá
kóczi F. út között, a Szeptember 6. 
utca magasságáig terült el, ott, ahol 
a garázssor fölött kiszélesedik az 
utca. Fölötte voltak az oszicsinai sző
lők, ahol több helyen találtak avar le
leteket a régi szőlőművelők. A 
garázssor és a fölötte kiszélesedő te
rületen álltak a topolyafák és azt ne
vezték Topolyásnak. Onnan be 
lehetett látni Kecskéd és Környe felé 
a határt és a falut, sőt a keletebbre 
fekvő határrészeket is, ezért ott tűzfi- 
gyelő állomás volt, ahol aratás és 
cséplési időszak alatt éjjel-nappali 
ügyeletet tartottak.

A Topolyás és hasonlóképpen az 
Oszicsina elnevezés magyar jelenté
se: nyárfás, csak a topolya fekete 
nyárfát, az oszika pedig másféle, fel
tehetően rezgönyárfát jelent. A nyár
fa összefoglaló elnevezés. Van 
feketenyár /nigra/, fehérnyár /alba/, 
rezgőnyárfa /P.tremula/, jegenye

nyár/P.italica/, mely a nyirkos helyet 
kedveli és sorfának ültetik. Ilyen volt 
a harmadik sori (Takács í. utcai) ker
tekben végig az árokpart mentén, az 

. 1950-es évekig. A fűznyár nedves
ségszerető, folyópartok mentén al
kot ligeteket. Általában a nyárfafélék 
szeretik a nedves talajt, de máshol is 
megélnek. A nyárfa az antik Rómá
ban Herkulesnek szentelt fa volt.

A fehérnyár magasra nő, a har
minc métert is eléri. A feketenyár kö
zépmagas, széles koronájú, izmos 
törzsű, repedezett kérgű, hatalmasra 
nő, ilyenekből állt a topolyás.

A Topol oszika /P.tremula,' lige
teket alkot, ez a rezgőnyárfa, róla 
kapta nevét az Oszicsina. A rezgő- 
nyárfa szárazabb helyen is megnő és 
a fekete nyárfa is.

Oroszlányon a topolyás és az 
oszicsina is domboldalon volt.

A topolya, azaz fekete nyárfa, sa
ját magát nem tudjá megújítani a 
szél által elszórt magvaiból, mert a 
kikelt gyenge kis palánta minden ál
latnak kedvelt csemegéje, s lelegelik 
mielőtt fel tudna növekedni. Ezért is 
nagy kár az oroszlányi topolyásért, 
melyet a Borbála telepi telkek kialakí
tásakor mind egy szálig kivágtak.

V.B.I.

-  Ha már kampányról van szó, 
meg villanyról, nemrég it t  já rt 
Medgyessy Péter a Magyar Szocia
lista Párt miniszterelnök-jelöltje. 
Azt nyilatkozta a retrofitrói, hogy 
ha kormányra kerülnek, „ meg fog
ják csinálni." A helyi tévének nyi
latkozó Katona Kálmán, az MVM 
Rt. vezérigazgatója viszont egyér
telművé tette: a retrofit-program 
megkezdettnek tekinthető.

-  Úgy vélem, hogy a retrofit 
program nem indult meg. De vegyük 
sorra a tényeket. 1998-ban az MVM 
Rt.-nek kész tervei voltak a felújítás 
lefolytatására. Azonban ezt le kellett 
állítani az akkori energiaügyekkel 
foglalkozó helyettes-államtitkár mi
att, aki következetesen ellenezte a 
korszerűsítést. Tulajdonosi döntés 
nem született, előterjesztés a kor

mány elé nem került. Ezután három 
év tökéletes bizonytalanságot köve
tően, a legnagyobb kormányzópárt 
szegedi kongresszusán a térségi 
fideszeseknek kellett kijárni, hogy a 
Vért Rt. közgyűlésen előzetesen el
utasított egymilliárd forinttal meg
kezdhessék a második blokk 
felújítását, ám az egymilliárdot a 
Vértnek saját forrásból kell előte
remtenie. Ennek az egymilliárdnak 
nagyobb része kazánfelújításra for
dítódik, ami nem a retrofit.

Folytatás a 2. oldalon

Helyreigazítás: Múltheti szá
munkban Rockenbauer Zoltánt 
tévesen oktatási miniszterként

!elöltük meg. Természetesen 
) a kultuszminiszter.

Az érintettek és olvasóink elné- 
zését kérjük._____________



A képviselő a bátorságról, 
bölcsességről, kampányról

Folytatás az 1. oldalról

Még akkor sem, ha a közelmúlt
ban megtörtént a tenderbontás a 
füstgáz-kéntelenítő megépítésére. A 
kormány napirendjén ugyanis ez 
mind a mai napig nem szerepel, ko
rai lenne még inni (sajnos!) a medve 
bőrére.

A Magyar Szocialista Párt szá
mára bebizonyosodott, hogy a Vért 
képes nemzetközi összehasonlítás
ban is „olcsó” villamos áramot elő
állítani, nem beszélve arról, hogy az 
itt termelt szén árát nem befolyásol
ják a világgazdaságban lejátszódó 
különböző események.

Bizonytalan gazdasági időszak
ban a hazai energia és energiahor
dozók stabilizáló hatásúak. A 
jelenlegi magyar villamos energia 
árakat nagyrészt az ukrán árak 
nyomják le. Ha belépünk az Európai 
Unióba, és szabaddá válik a piac, ak
kor a tagállamok majd tőlünk fognak 
villamos energiát vásárolni, szá
mukra igen alacsony áron, és meg
történhet, hogy a hazai fogyasz
tásban hiány lép fel, ami viszont 
megemeli itthon az árakat. Ezért bűn 
lenne a nemzetgazdasággal szem
ben nem működtetni az oroszlányi 
erőművet! Ebből az is következik, 
hogy a Medgyessy-féle kormány 
nem csupán engedélyezni fogja a 
retrofitot, hanem gazdasági segítsé
get fog hozzá nyújtani, ha kell, a köz
ponti költségvetésből is.

-  Már bocsánat! De vajon mi 
mást mondanának így a választá
sok előtt?

-  Ez egy számon kérhető ígéret! 
De, hogy lássa, mennyire átgondol
tuk a dolgot, hadd utaljak az esetle
ges bezárás negatív hatásaira. 
Egyrészt tény, számítások igazolják, 
tiogy a bánya-erőmű vertikum bezá
rásának közel háromszor akkora a 
költségvonzata, mint a felújításnak, 
a továbbélésének. Ez egyáltalán nem 
mindegy. Ugyanakkor milliárdos

költségbe verné az önkormányzatot 
a távfűtés megoldása, nem beszélve 
a foglalkozatási gondokról. Az ipari 
park még nem tudja felvenni az ut
cára került munkavállalókat. És 
hadd tegyek ehhez hozzá még egy 
nagyon fontos szempontot. A bá
nyászcsaládoknak sajátos az élet
módja. Ehhez a három szakban 
végzett földalatti munkához megfe
lelő családi háttér és fizetés kell, 
hogy a feleség otthon maradva biz
tosíthassa a nyugodt körülménye
ket, gondoskodhasson a gyere
kekről. Persze ez nem mindenütt 
van így. De ha a bányászt egy szalag 
mellé kényszerítik, ahol nyilván ke
vesebbet keres, a feleségnek is el 
kell mennie dolgozni, ami újabb 
munkahely igényt teremt, növelve a 
munkaerő-kínálatot. Mindez tehát 
olyan spirált indíthat el, melynek be
láthatatlan következményei lenné
nek.

-  Beszéljünk a képviselői mun
kájáról. Az elmúlt időben mit tu
dott letenni az oroszlányiak 
asztalára?

-  Azzal kezdem, hogy az ellenzé
ki és a kormánypárti képviselő lehe
tőségei, feladatai teljesen mások. 
Ettől függetlenül sokan megkeres
nek különböző problémákkal, és 
amelyikben tudok, igyekszem segí
teni. A megkeresések legtöbbje 
olyasmi, amely leginkább a helyi ön- 
kormányzati képviselőkre tartozik, 
ezért igyekeztem velük jó kapcsola
tot tartani és együttműködni. Volt 
persze ügy, ahol ez nem sikerült, 
ilyen például a Gárdonyi iskola bezá
rása. Engem kezdettől fogva nem 
győzött meg az indokrendszer, ami
vel az iskolabezárás mellett érveltek. 
Azt gondolom, hogy a város fejlődé

sével együtt fog járni a gyermek
szám emelkedése, s ha majd új isko- 
iát kell nekik építeni több 
százmillióért, akkor lehet azt meg
mondani, hogy nyert-e ezen, avagy 
veszített az önkormányzat. De akkor 
majd más képviselőknek kell lenyel
ni a békát. És hadd tegyem hozzá: 
nem egy baloldali párt képviselőinek 
kell egy iskolabezáráshoz asszisztál
ni.

-  Ezért választottak a párt 
tisztújításán új elnököt Lazók Zol
tán helyett?

-  Elképzelhető, hogy ez is szere
pet játszott benne.

-Ön is ott volt. Kire szavazott?
-  Székely Antalra. Nézze, azt 

gondolom, hogy Lazók urat megve
zették. Annak idején a televízióban a 
polgármester és ő jelentették volna 
be az iskolabezárási folyamat kezde
tét. A polgármester ekkor beteget je
lentett, Lazók úr pedig egyedül állt 
képernyő elé és ennek nyomán az 
egész város azt látta, hogy a szocia
lista párt helyi vezetője szorgalmaz
za a bezárást. Nem tudom, de 
elképzelhető, hogy Sunyovszki úr 
otthon dörzsölte a kezeit, hogy át
vágta a gordiuszi csomót.

-  Ez egy elmélet. Az viszont 
tény, hogy a testületben a szocia
listák szavazataival sikerült be
zárni az iskolát.

-  Nem tudok erre mit mondani. 
A szocialista párton belül mindenki
nek önálló véleménye van. Ez így jó, 
még akkor is, ha ebben a konkrét 
esetben én nem értek egyet és úgy 
vélekedem, hogy ekkora ügyben 
nem lehet félre tenni a párthovatar-' 
tozást.

-  Mi a véleménye a város e 
cikiusbeli fejlődéséről?

-  Nagyon örülök, hogy utak, 
közterületek újultak meg és beruhá
zások vannak az ipari parkban, de 
azt gondolom, hogy a város túlzot
tan eladósodott. Ez komoly veszélyt 
jelent, mert ha például a retrofit 
megvalósul, a környezetvédelmi bír
ság összege kiesik a költségvetés
ből. Az idei nyáron már láthattuk, 
hogy milyen zavarokat okozott az 
összeg késlekedése. Ez a „bátor” pá
lyázati politika és az eladósodási fo
lyamat állandóan a csődközeli 
helyzetet lebegteti a város felett, ami 
semmiképpen sem jó. Nem bátor
ság kellene, hanem bölcsesség. A 
bátor beleugrik a gödörbe, a bölcs 
azonban előbb leereszt egy kötelet, 
hogy megnézze, mennyire mély. 
Hallottam is valakitől, hogy Oroszlá
nyon az a szokás, hogy egy ciklus
ban dr. Sunyovszki Károly alatt 
felgyülemlik az adósság, aztán jön, 
akinek rendet kell tenni utána, és így 
tovább. Na most ebből az követke
zik, hogy jövőre nem fog indulni a 
polgármester-választáson.

-  Választás. Ön jövőre újra in
dul a körzetben.

-  A körzet helyi szervezeteinek 
küldöttgyűlése egyhangúan engem 
választott jelöltté Bábolnán, s en el
fogadtam, hogy újra megméressem 
magam. Hogy a megyei listán indu
lok-e, novemberben fog eldőlni. El
képzelhető, hogy ismét a listavezető 
első helyre kerülök.

-  Szóval biztos befutó lesz?
-  A biztos befutás ma a hatodik

hely, mert nyerni akarunk mind az öt 
egyéni választókörzetben. Hát mifé
le katona az, aki úgy megy a csatába, 
hogy nem a győzelemre tesz! A lis
tás szavazólapon az első öt nevet je
lenítik meg és ennek épp az a 
szerepe, hogy aki végigolvassa, azt 
mondhassa, na ezt a Keletit isme
rem, mondott néha nekem nem tet
sző dolgot is, de alapvetően egy 
tisztességes ember, a pártjára fogok 
szavazni. ForgácsJ.
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HÍREK
A tavaly átadott Kertalja úti ját

szótéren ismeretlen tettesek meg
rongálták a kisgyermekek számára 
felállított hinta ülőkéjét. A többször 
javított függőhíd is megrongálódott, 
jelenleg használhatatlan, így hama
rosan elbontják, s várhatóan nem 
helyezik vissza. Helyére más játék 
fog kerülni.

A nyár folyamán összetörték az 
Arany János Alt. Isk.. előtt található 
„Kislány őzikével” című műalkotás 
körötti virágágyás műmárvány sze
gélyének egy darabját. A rongálást 
az intézmény vezetője is jelezte a 
Polgármesteri Hivatalnak. Ott azt a 
választ kaptuk, hogy a tér jövő év
ben tervezett felújításakor helyreál
lítják, addig a törött darabokat 
elszállítják.

A környel Glász József keze 
munkáját dicséri a szeptember 22-i 
ünnepségek alkalmából a közterüle
tekre kihelyezett három tájékoztató 
tábla. A vörösfenyőbe faragott táb
lák az Alkotmány út Rákóczi F. út fe
lőli bejáratánál, a Tájház előtt, 
valamint a Haraszthegy oldalában, a 
régi evangélikus temetőnél találha
tók. Glász József Környén több köz
téri alkotás: kopjafák, kőbe, fába 
faragott domborművek és a tó előtti 
emlékparkban álló millenniumi em
lékmű tervezője és készítője.

45 millió forint hitelt kíván fel
venni a Raiffeisen Banktól az Orosz
lányi Távhőszolgáltató Kft. az ipari 
parkban létesítendő távhő- és csa
torna alapközmühálózat megépíté
séhez. Ez szükséges az ipari parkba 
települő társaságok távhő- és csa

tornaellátásához. A beruházásnak a 
megkötött megállapodások alapján 
egy éven belül meg kell térülnie.

Minisztériumi forrásokra nyújt 
be pályázatot az önkormányzat, tíz 
szelektív hulladék gyűjtésére alkal
mas ún. gyűjtősziget kialakítására. A 
több mint 5 millió forintos bekerülé
si költség önerőként felmutatandó 
30 %-át a hulladékszigetek területé
nek bérbeadásából teremtik elő. Az 
OTTO Rt. ezt egy összegben fizetné 
meg s a gyűjtőpontok kivitelezéséről 
is gondoskodna.

Likerecz Gyöngyi Európa-csú- 
csot javított a Kecskeméten meg
rendezett Messzi-emlékversenyen. 
A nők 75 kg-os mezőnyében lökés
ben 137,5, összetettben 245 kg-ot 
ért el. Saját rekordját ezzel 5 kg-mal 
múlta felül, sőt túlszárnyalta az Eu- 
rópa-csúcsot is. Sajnos a verseny 
nemzetközileg nem minősült hivata
losnak, ezért a rekordok nem hitele
síthetők.

A héten papírgyűjtést rendeztek 
a Ságvári Endre Alt. Iskolában. A 
gyerekek által összehordott közel 9 
tonna vegyes papírhulladékot Tata
bányára szállították. Kilogrammjáért 
10 forintot fizet az átvevő cég. A be
folyó pénz az iskola tanulóinak osz
tálypénzét gyarapítja.

A szeptember 24-ei kimutatás 
szerint városunkban a helyi adóknak 
befolyt a több mint 90 %-a. A költ
ségvetésben előirányzott 475,3 mil
lió forintból eddig 459,5 milliót 
befizettek az önkormányzat kasszá
jába. A legjelentősebb tételt képvi
selő iparűzési adó (300 millió Ft)
99 %-ban teljesült.

Színházbérlet 
Művelődési Központ és 

Könyvtár 2001/2002

2001. október 29.
Zerkovitz Béla: Csókos asszony 
-  operett három felvonásban 
A Komárnói Teátrum Színházi 
Polgári Társulás eióadása

2001. november
Alán Ayckbauern: Mese habbal 
-  vígjáték két részben

2002. január
Neil Simon: Furcsa pár 
A Budaörsi Játékszín előadása

2002. március
Bolond nyár -  vígjáték két fel
vonásban
A Vidám Színpad előadása

Ságvárisok a „tokák” földjén
Egyre népszerűbbek a gyermekek 
körében a természetvédelmi tábo
rok. Érthető ez, különösen a városi 
betonmezőkön felcseperedők eseté
ben. A recept persze nem csupán a 
szabad levegő, a felfedezés vágyá
nak csábítása. Nem árt, ha van mo
tor, ami mindezt hajtja, például egy 
lelkes pedagógus. .

Ilyen a Ságvári Endre Általános 
Iskolában Szemánné Dubovinszki 
Andrea biológia-földrajz szakos ta
nárnő is, aki immár negyedik esz
tendeje viszi nyaranta az egyre 
dagadó létszámú gyermekcsoporto
kat az ország egyik széléből a másik
ba. Kisszékely és a Túr-parti Garbolc 
után idén az ellenkező szegletbe, a 
Zala forrásvidékén lévő Őriszent- 
péterre látogattak. Bizony, nem keii 
az Óperenciás-tengeren túlra caplat- 
ni ahhoz, hogy élményektől roska
dozva térjen haza az emberfia!

-  Garbolcot imádták a gyerekek, 
ezért töltöttünk ott egymást követő 
két évben egy-egy hetet. Tágja va
gyok több környezetvédelmi egye
sületnek is, és az egyik össze
jövetelen értesültem arról, hogy a 
Ferto-Hanság Nemzeti Park része
ként Őriszentpéteren működik egy 
természetvédelmi központ, ahol tá
borozni is lehet. Miután ott néprajzi 
látnivaló is akad bőven, könnyű volt 
dönteni: augusztus elején odaláto
gatunk. Mondhatom, nem bántuk 
meg. Megelevenedett a tananyag. 
Hiába beszélek én s mutatom ábrán, 
diafelvételen a jellegzetes szeres te
lepüléseket, azt látni, megmászni 
kell.

A közét félszáz táborozó gyerek 
összeverődött kis csoportja való
sággal ontja magából az élménye
ket. Az egyik a szalafői őserdő 
érintetlen vadonát idézi fel. Még azt 
is tudja, hogy Magyarországon csak 
itt él egy igazi növényritkaság, a ha- 
rasztok törzsébe tartozó kapcsos 
korpafű. Van, akinek a lovaglás vagy 
éppen a dödölleevés volt a legmara
dandóbb, míg a másik azt ecseteli,

hogy mire jó a bagoly köpetének 
vizsgálata.

-  Tudja maga mi a tóka? -  kér
dezi tőlem egyikük.

-  Kicsi tó? -  mondom bátortala
nul viccelődve, mert most megfog
tak.

-  Beletrafált a közepébe! Ezeket 
a gödröket arrafelé az öntözéshez 
ássák. Megtelnek talajvízzel és na
gyon jellegzetes élőviláguk alakul ki, 
gőték, békák, különféle rovarok ott
honaivá lesznek.

- Az élményáradat nem akar vé
get érni. „Megnéztük a veleméri 
templomot, meg a pankaszi harang
lábat is.” „A legjobb akkor is a für
dés volt a bajánsenyei-, meg a 
Vadása-tóban!”

-  Na, és azt tudja-e, hogyan kell 
megkülönböztetni egymástól az er
dei, a gyepi és a mocsári békát?

-  Fogalmam'nincs!
-  Pedig egyszerű. Az erdeinek 

az orrán túl ér a lába, a gyepinek az 
orráig, a mocsárinak az orráig sem.

-  Én pedig nyertem egy okleve
let az ökoérem gyűjtésen! -  dicsek
szik a másikuk.

-  Az meg mi a csuda?
-  Hát, papirkorongok, amit a kü

lönféle feladatok során gyűjtöttünk. 
Aki sokat zsebelt be ajándéktárgya
kat is nyerhetett.

-  Lesz valami utóélete a táboro
zásnak? -  kérdezem a tanárnőt.

-  Kiállítás rendezünk az ott ké
szült fotókból. Aztán várhatóan de
cemberben részt veszünk a 
Környezetvédelmi Egyesület csille
bérci nemzetközi tapasztalatcseré
jén. Itt magyar ajkú gyerekek 
találkoznak minden évben és ko
moly felkészülés alapján ábrákkal, 
diaképekkel illusztrált önálló elő
adást tartanak egymásnak. Több
ször jártunk már itt, sikert aratva.

Hogy jövőre merre megyünk? 
Még nem tudom, de bizonyosan 
nem marad el a táborozás. Talán a 
Zempléni-hegységbe.

F .J .

DIÁKOK! Szerintetek is nyűg és fáradság a tanulás?
Szeretnél

könnyen és rövid idő alatt felkészülni az órákra? 
javítani osztályzataidon?
tovább tanulni és a lehető lestöbb pontszámot gyűjteni a felvételihez?

AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!
Most a te iskoládban is indul tanulási képességeket fejlesztő tanfolyam 

Érdeklődni:
óvodás tanfolyam Molnár Rózsa * általános iskolás tanfolyam PapLászlóné

T e l e f o n :  3 * 1 - 0 3 *

1
Autóbusz indul Székesfehérvárra 
A z  E X P E D R ID A N C E  táncegyüttes 

E Z E R E G Y É V  című előadására 
2 0 0 1 . október 27-é n  (szombaton)

1 7  órakor 
A z  oroszlányi polgármesteri 

hivatal parkolójából. 
Jelentkezés október 8-ig 

Magyarinénál a 363-623, vagy a
06-30-994-03-36-os telefonon.

\ .. i

TORONY TANI 8 3 6 1 -7 0 0  TORONY TANI 8 3 6 1 -7 0 0  TORONY TAXI 8 3 6 1 -7 0 0
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IN G Y E N E S  L A K O S S Á G I 
A P R Ó H IR D E T É S  

A  hirdetéseket a M O N T Á Z S  
P R E S S  Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják!

=>Eladó fehér színű, 2 ajtós 

konyhaszekrény, falra akasztha- 

tós két részes szekrénnyel, vala

mint faerezetű mosogató szek

rény, két zománcozott mosoga

tóval (iker) jó állapotban. Ezen kí

vül 1 db hálós, kerek járóka jó 

állapotban. Ár megegyezés sze

rint. 365-915

=>Eladó 1 db gáztűzhely (bizton

sági égős), 1 db forgószárnyas 

grillsütő, 1 db étkezős szekrény. 

06-20-372-5392 

=> Máj kon horgásztó közelében 

200 női kert kőházzal eladó! 

Ugyanitt gitár és szintetizátor el

adó. 364-693

=>Eladó Siesta gázkályha + gáz

palack, falra szerelhető gázkályha 

(50x50 cm), szekrényes varró

gép. 06-30-2381-324

' KÖZLEMÉNY
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 

tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 
2001. október 1 -jé tö l 

a dé lu tán i temetó'i já ra t  -  átm enetileg -  
n e m  k ö z l e k e d i k . y

A  Művelődési Központ és Könyvtár
Dátum Időpont Program
05. 17.00 óra Városi Idősek Napja
08. 17.00 óra író-olvasó találkozó Lőrincz L. 

Lászlóval

16-19. 14.00-16.00
Ősi kultúrák, nagy uralkodók 
Manuális és elmeleti foglalko
zás az adott kor 
kultúrtörténelméről, építésze
téről, hagyományairól

17 . 17.00 óra Civil Fórum
23.

25.

17.00 óra 

9-10.30 óra

Az 1956-os forradalom 45. év
fordulója - városi ünnepség
Ovi színház - “ Csiri-biri” r a 
Holló együttes előadásában

Pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata az Oktatási Minisz
tériummal együttműködve a 2002. évre ezennel kiírja 
az Oroszlány területén állandó lakhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
(„A ” típus) és felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fia
talok („B" típus) számára a Bursa Hungarica Felsőok
tatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot.
Pályázati űrlapot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol
gálati irodájában lehet beszerezni.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pá
lyázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a 
pályázóval egy háztartásban élők havi nettó átlagjö
vedelméről szóló igazolással. (Jövedelem: havonta 
rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 3 hó
nap, egyéb jövedelmeknél az utolsó 12 hónap nettó 
átlaga.)

A pályázat benyújtásának határideje:
2001. október 10.

A pályázat részletes kiírása a Polgármesteri. Hivatal 
hirdetőtábláján megtekinthető. Személyesen tájékoz
tatás kapható a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. 
szobájában._____________________________________

Válasszon megfontoltan!
VOlirtU Amikor gyorsan kés/pénzrr van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi id ő  90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

. .. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelm i idő  lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... m ert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

.. .  mert a leghosszabb a nyitva tartás. - 
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
EKSZER ELADAS IS! 

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál
Teleion: 33/500-333 (ékszer, műszaki, norcelánt
OROSZLÁNY, Rákóczi ti. 26. SZOMBATON IS NYITX A!
Telefon: 34/560-560 {ékszer, műszaki, porcelán, sfh.)
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVa !
Telefon:3_4/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telcfon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Felhívás!
Felhívjuk az érintettek fi
gyelmét, hogy a városi 
távhőberuházásra elnyert 
Környezetvédelmi támoga
tás 2001. november 30-ig 
vehető igénybe. Azok az in
gatlantulajdonosok, akik 
megkapták lakásuk belső 
fűtéshálózatának kialakítá
sára vonatkozó árajánlatot 
legkésőbb 2001. október 
31-ig köthetnek szerződést 
a kivitelezésre. Ez idő után a 
kivitelezés költségei teljes 
egészében az ingatlantulaj
donost terhelik.

További információ kérhető 
a Polgármesteri Hivatalban 
Kéri Istvántól, vagy a 
361-444/147 telefonszá
mon.

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 10. 08.-10.14. 

Hátfő

Csontleves 1.) Rántott sertésszelet, petr. burgonya, desszert
2.) Milánói makaróni, desszert 

Zöldborsóleves 3.) Zöldséggel töltött palacsinta, desszert

Kedd

Csontleves 1.) Kolbászos rakott burgonya, desszert
2.) Gombapörkölt, galuska, desszert 

Krémleves 3.) Mákos nudli, desszert

Szerda

Csontleves 1.) Töltött Jércemell, párolt rizs, desszert
2.) Kelkáposztafőzelék, sült virsli, desszert 

Zoldtarhonya leves 3.) Rántott sajt, desszert

Csütörtök

Csontleves 1.) Pirított sertésmáj, burgonya, desszert
2. ) Rozmarlngos pulykasült, burgonyapüré,

Kelvirágleves desszert
3. ) Töltött cukkini, desszert

Péntek

Csontleves 1 .) Pulykaérmék, sajtmárt., burg.lángos desszert
Alföldi húsgaluska 2 ) Majorannás tokány, rizs, desszert 
|avag 3.) ínyenc rizstál, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!) 

Csontleves Nyltral szelet, rizs

Vasárnap (Csak előfizetőknek!) 

Csontleves Rántott tonhalfllé, burgonya

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS
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2001.41. h it  UL13.-K.19.
Szó 13. Kálmán, Ede
V 14. Helén
H 15. Teréz
K 16. Gál
Sze 17. Hedvig
Cs 18. Lukács
P 19. Nándor

O R O S ^ l ^ N g i http://www. oroszlanyi-kronikas. hu

Krónikás NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

III. évfolyam, 41. szám 2001. október 13. S366-524

Képviselőjelöltet indítanak a civilek a 
jövő évi önkormányzati választáson?

HÍREK
Kázigránátcsapda? Október 5-én a leeresz

tett Felső-tóban (a garázssornál) kézigránátot ta
láltak a vasúti átjáró előtti híd és a kis sziget 
közötti köveken ugráló gyerekek. Egy felnőtt a kö
zeli játszótér mellé vitte a robbantóeszközt, ahol 
még több kíváncsi gyerek verődött össze körülöt
te. Végül a helyszínre hívott tűzszerész járőr szállí
totta el az éles katonai kézigránátot. A megtaláló 
gyerekek elmondása szerint a kézigránátot bizto
sító szegénél fogva horgászzsinórral kötötték egy 
kődarabhoz. Ha ez igaz, elképzelhető, hogy valaki 
szándékosan akart szörnyű tragédiát előidézni.(?)

Modernebb labor. Több mint 4 millió forintot 
nyert az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola az 
Oktatási Minisztérium Munkaerőpiaci Alapjához 
benyújtott pályázata alapján. Az elnyert összegből 
az automatizálási labort kívánják felújítani, kor
szerűsíteni, új eszközök beszerzésével.

Állagmegóvó kulcsemberek. Az épületek 
rossz állagából fakadó balesetek megelőzése ér
dekében helyreállítási munkákba kezdett a Petőfi 
udvari bérlakások épületeiben a Távhő Kft. A 
munkák során megerősítik, újjáépítik a Petőfi ud
vari lakótömbök omladozó kéményeit, é.s a ve
szélyhelyzetek, valamint a szemetelés, és az abból 
fakadó problémák elkerülésére erős vasajtókkal 
zárják le a padlásterek feljáratait. A Petőfi udvar 
3.-ban (Sárga tömb), a pincék lejáratait rekesztik 
el ilyen módon. Mindkét lezárás esetében gond
nokokat bíznak meg, akik a bejárati ajtók kulcsai
val rendelkezve biztosítani hivatottak a 
rendeltetésszerű használatot.

Felvidéki vendég. Bátorkeszi polgármestere, 
Szabóné Jozefik Edit volt a vendége a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetének a múlt héten az 
MKK-ban. A polgármesterasszony költő minősé
gében látogatott városunkba. Az érdeklődőknek 
verseiből olvasott fel, valamint megosztotta gon
dolatait a szlovákiai magyar kisebbség gondjairól.

Csaló „német orvos” . Ismeretlen tettes egy 
Rákóczi úti lakásban a gyanútlan sértettől 50 ezer 
forintot csalt ki. Az elkövető, magát német orvos
nak kiadva kérte kölcsön az összeget, gépkocsi ja
víttatásra. Azóta nem jelentkezett.

író az MKK-ban. Lőrincz L. László népszerű 
kalandregényíró találkozott olvasóival az 
MKK-ban a XXX. megyei könyvtári napok rendez
vényeinek keretében. Élvezetes, történetmesélős 
formában mutatta be, hogyan lett a kaposvári Cu
kor- és Édesipari Technikum tanulójából az ELTE 
Bölcsészettudományi Karának mongol-történe
lem szakos hallgatója.

Majki „Magyar Szentföld” . Már két éve ha
lasztódik, de egyre közelebb kerül a megvalósítás
hoz Kutschi András oroszlányi plébános terve, 
mely alapján a majki műemlékegyüttes és a Bá
nyászati Múzeum közötti területen egy Jézus éle
tének helyszíneit bemutató szabadtéri épít
ménykompozíció készülne el. A terveket Cságoly 
Ferenc Ybl-díjas építész készítette. Mint megtud
tuk folynak a tárgyalások a kiválasztott terület tu
lajdonosaival, befektetési tanácsadókkal.

Több érdekes pontja is lesz a Civil Fórum október 
17-én, szerdán 17 órára meghirdetett összejöve
telének, de bizonyára a legnagyobb érdeklődésre 
az a programpont tarthat számot, ahol megbeszé
lik a 2002-es önkormányzati választásokra való 
felkészülést, hogy állítanak-e, s milyen formában 
képviselőjelöltet a nonprofit szervezetek érdekei
nek a helyi politikában való megjelenítésére.

Mészáros Éva, a Művelődési Központ és Könyvtár új igazgatója, augusztus elsejével került a város legnagyobb kulturális intézményének élére. A könyvtár-népművelő szakos és kulturális és- képzőművészeti menedzseri végzettséggel rendelkező igazgatónő korábban a miskolci városi könyvtárban és a helyi tanács művelődési osztályán dolgozott, mígnem 1991-ben az oroszlányi MKK könyvtári csoportjának vezetője lett. Az előző igazgató megbízatásának lejártával egyedül 6 pályázott a posztra.
-  Fel fog-e tűnni annak, aki a házba jön, hogy 

itt intézményvezető-váltás történt?
-  Gyökeres átalakításokat nem tervezek. A 

külső szemlélő nem fogja például közvetlenül ér
zékelni, hogy a könyvtári és közművelődési terüle
tet igyekszem egybeolvasztani alkalmazottjaink 
szellemi energiáinak felszabadítása érdekében. 
Közvetetten ennek majd a rendezvényeink, szol
gáltatásaink minőségjavulásában kell kamatoznia.

Már megtörtént apró szervezeti változás, 
hogy a földszinti információban ezentúl készsé
ges, szakképzett kollégánk ad felvilágosítást a be- 
érkezőnek. Majdan szeretném elérni, hogy az 
épületet behálózó informatikai rendszeren át itt 
mindent meg lehessen tudni, akár azt is, hogy 
benn van-e a könyvtárban a keresett könyv. Ez 
persze elsősorban pénzkérdés, megvalósításához 
főként pályázati forrásokra számítok. Ugyanakkor 
nagyon jó lenne megerősíteni a közművelődési 
csoportot. Pillanatnyilag két népművelő szervezi 
itt a programokat, de szükség lenne legalább még 
kettőre, amit a bérhelyzet egyelőre nem tesz lehe
tővé.

-  Továbbra is lesznek vásárok az aulában?
-  Kétségtelenül van rájuk igény, de rossz a 

helyszín. Fokozatosan meg fogom itt szüntetni és

A kezdeményezés, az ötlet a megyei szervezetek 
megyei önkormányzati képviselőjétől, Mikolasek 
Sándortól indult.
A fórum vendége lesz dr. Sunyovszki Károly pol
gármester, aki a város gazdasági programterveze
tének kapcsán a jelenlegi helyzetet értékeli. 
Mindezeken kívül szó lesz az ISM 2002. évi pályá
zatáról és a civil szervezetek jövő évi programjai
ról. -f

a színházterem bejárata előtti kiállítóterinet aján
lom majd fel erre a célra a vásározóknak.

-  Úgy tudom, közel ötmillió forintot kapnak az 
önkormányzattól a színpadtechnika felújításra. 
Mire fordítják ezt pontosan?

-  A hang- és fénytechnikai eszközök korsze
rűsítésére. A mozifilmek hangja ezután sztereó
ban fog szólni, és egy nagyobb filmvásznat is 
felszereltetünk. A tökéletesebb világítástechnika a 
színházi előadások igényeinek kielégítésére hiva
tott. De mindehhez egy még örömtelibb hírt is 
hozzátehetek. A Vértesi Erőmű Rt. felajánlotta, 
hogy támogatni kívánja az intézményt a színpad 
teljes felújításában. Ennek nyomán szakvéleményt 
készíttetünk, árajánlatokat kérünk be, s remélem, 
hogy jövőre a színpadtér a legigényesebb színda
rabokat és rendezvényeket is ki tudja majd zol- 
gálni.

-  Ha már színházról beszélünk, hogyan jelle
mezné az idei évadot?

- A  darabokat a könnyed szórakozás jegyében 
választottuk ki. Újdonság, hogy pályázatokkal is 
próbálkozunk előadásokat hozni, sikerrel.

-  A fiataloknak, elsősorban a kamaszokra 
gondolok, lesz-e szórakozási lehetőség?

-  Ez az a korosztály, akikhez a legnehezebb el
jutni. Megpróbáljuk visszahozni a régi diszkókat, 
persze valahogy tartalommal megtöltve. Ezen ke
resztül talán be tudjuk csábítani őket más rendez
vényeinkre is.

Az igazgatónőtől azt is megtudtuk, hogy az in
tézmény által üzemeltetett káptalanfüredi ifjúsági 
tábor az idei nyáron, a korábbiakhoz hasonló 
80%-os kihasználtsággal működött. A 967 fő tá- 
borozónak éppen a fele volt oroszlányi. ígéretet 
kaptak rá, hogy jövő tavasszal renoválják a ne
gyedszázados vizesblokkot.

F.J.

Új vezető az MKK élén

Korszerűsödik a színházterem , 
újra lesz diszkó a fiataloknak



„Oroszlány fejlődése egyedülálló a régióban
Lázár Mózes kiegyenlített választási küzdelemre számít

Lázár Mózes, a megyei 
közgyűlés elnöke, a Fi
desz Magyar Polgári Párt 
megyei listáról bekerült 
parlamenti képviselője 
beszélgető partnerünk.

-  Éppen a televízióból jön, miről 
nyilatkozott?

-  Készítenek egy filmet a Vértesi 
Erőmű Rt. székhely áthelyezésével 
kapcsolatban öt évvel ezelőtt történ
tekről. Én azt mondtam el, amit már 
akkor is, amikor a cégnél osztályve
zetőként dolgoztam, hogy sem 
hosszú, sem rövidtávon, semmilyen 
érdeke nem fűződött Oroszlánynak 
ehhez a döntéshez. Akik ebben részt 
vettek, illetve kellett volna, hogy a 
város érdekeit képviseljék, csak kul
logtak az események után. Igyekez
tek székhely visszahelyezéssel és 
vezérigazgató váltással oldani a fe
szültséget, de tény, hogy egyik pilla
natról a másikra közel hatmilliárd 
vesztesége lett a cégnek a tatabá
nyai veszteség behozatalával és a 
dorogi erőmű százezer forintos el
herdálásával. Igaz, hogy pár hónap 
múlva hárommilliárd forint tőke
emelés történt, de az sem Oroszlá
nyon segített, hanem a Tatabányán 
keletkezett veszteséget részben fi
nanszírozta.

Ezt próbálták az akkori döntésho
zók eredményként felmutatni. A 
pénz mellett nagyon sajnálom az el
vesztegetett időt is, meg azt, hogy 
ezalatt egy teljesen életképtelen öt
tetet igyekeztek elfogadtatni, az új 
bánhidai erőmű megépítését. Bizo
nyára az elfogultság is munkál ben
nem, de hát én oroszlányi vagyok. 
Ez alatt az idő alatt, egészen más 
jogi környezetben, tendereztetés 
nélkül, hosszú távú kapacitás lekö
tés lehetőségével a Mátrai Erőmű 
Rt. megkezdte a retrofitot, és tavaly 
el is készült a füstgáz kéntelenítő. Ez 
már a múlt, de ezt a helyzetet örö
költük, ezt kell megoldanunk.

Mióta Takács Károly úr a vezér- 
igazgató, a cég minden évben nye
reséget produkál, ez pedig nagyon 
fontos, mert nincs olyan tulajdonos 
-  állami vagy magán - ,  aki pénzt 
tenne olyan vállalkozásba, ahol újra
termelődik a veszteség.

-  Azért ez a háromévi késedelem, 
bizonytalanság is kezd az itt élők 
idegeire menni.

-  Nem jó megfogalmazás a kése
delem, mert talpra kellett állítani a 
céget, kidolgozni a retrofit üzleti 
költségvetését, auditálni (hitelesíte
ni) kellett külföldi cégekkel, karcsú
sítani kellett a szervezetet, el kellett 
érni, hogy végleges döntés legyen a 
bánhidai erőmű ill. a mányi bánya 
bezárásából stb., stb. nem könnyű 
feladatok ezek! Nagyon lényegesnek

tartom Katona Kálmán (az MVM Rt. 
vezérigazgatója) nyilatkozatából, 
hogy az MVM Rt. saját hatáskö
rében is megvalósítja a programot!

-  A múlt heti számunkban Keleti 
Györggyel olvashattak interjút, amit 
most elmondott arra is válasz. Ki- 
vámé reagálni azon felvetésére, mi
szerint ön a választási kampány 
részeként „egy többségi állami tulaj
donú cég alapítványának nevében 
villany izzókat osztogat’?

-  A válaszom rövid. A szóban for
gó alapítványt budapesti magánsze
mélyek alapították több mint tíz éve, 
s ma is karitatív magánalapítvány. 
Leendő ellenfelemről természetesen 
van véleményem, de én a tevékeny
ségét eddig sem bíráltam nyilváno
san vagy sajtó útján s ezután sem 
fogom ezt tenni. Nem volna helyes.

-  No, akkor nézzünk vissza in
kább az ön előző majd’ négy évére. 
Fideszes képviselőként, a parlament 
gazdasági bizottságának tagjaként, 
a megyei közgyűlés elnökeként mit 
köszönhet önnek a város?

-  A kérdés kicsit kellemetlen hely
zetbe hoz, mert bármilyen válasz 
öndicséretnek tűnhet. Úgy érzem 
elég sok dologban lehettem egy jól 
együttműködő csapat része. Orosz
lány számos pályázatot nyújtott be a 
megyei Területfejlesztési Tanács
hoz, melynek elnöke vagyok. Itt jó
val több, mint 200 millió forintot 
nyert a város.

-  Nem róják ezt fel más városok
ban, hogy túl hazahúz a szive?

-  Előfordult, de ha a közgyűlés el
nöke tatabányai vagy esztergomi 
lenne, ugyanilyen hangok lennének. 
A lényeg azonban az, hogy Orosz
lány benyújtott pályázatai szakmai
lag rendre megállják a helyüket, 
alaposan kidolgozottak. Ennek min
dig meg van a gyümölcse, amit lát
ványosan igazol a kormány 
támogatását elnyert, 264 milliós 
szakrendelő-felújítási pályázat is, 
mely már „csak” a parlamenti jóvá
hagyásra vár.

Ha még valamit ki kellene emel
nem, azt gondolom, hogy szerephez 
jutottam a Weslin és a majdnem ha
sonló nagyságrendű Zénón beruhá
zás Oroszlányra hozatalában is.

-  Ezzel kapcsolatban több helyen 
is hallottam azt, hogy a mostani ve
zetés veri a mellét a hatalmas 
Weslin beruházással kapcsolatban, 
de elfelejti megemlíteni, hogy ez 
nagyrészt Havasi Márton, korábbi 
tanácselnöknek köszönhető. S való

ban, ennek eddig aligha találni 
nyomál a sajtóban.

-  Erre azt tudom mondani, hogy 
ez is egy összehangolt csapatmunka 
volt, amelynek természetesen ré
szese volt Havasi Márton úr is. Az ő 
öccse a tulajdonosa a Linemar cég
nek, -  ami aztán vegyesvállalatot 
hozott létre a Wescasttal -  így be
kapcsolódott a programba. Igen, 
kellett a sikeres megvalósításhoz 
Havasi úr kapcsolata is, és k ö rö 
nöm neki -  mint a csapat tagjának- 
a tevékenységét. A dolgok ellenben 
azzal kezdődtek, hogy a Wescast a 
Kormány közvetítésével megkereste 
Oroszlányt.

-  Aligha vitatható, hogy a város 
utóbbi éveiben, látványos fejlődés 
tapasztalható Hogy ne csak a jóról 
beszéljünk, mit lát ezzel szemben 
negatívumnak?

-  Azt hiszem, hogy az iskolabezá
rás talán ide sorolható, de ilyet 
soha, semmilyen önkormányzat 
nem jószántából cselekszik. A gyer
meklétszám csökkenése kénysze
rítette ki, épp ezért pártállástól füg
getlenül volt meg a többség a dön
téshozatalkor. Ugyanakkor, ha 
megnézzük a másik oldalt, a meg
maradt négy iskola folyamatos fel
újítására jóval több pénzt lehetett 
ennek révén fordítani. Tájékozódni 
szeretnék az állapotokról, és az elkö
vetkező hónapokban személyesen 
fogok ellátogatni ezekbe az intézmé
nyekbe. A Gárdonyi iskola épületé
nek hasznosítására esetleges 
megyei pályázati pénzek elérésében 
minden segítséget igyekszem meg
adni.

-  Elkészült a város gazdasági 
programjának tervezete. Ön miben 
jelölné meg a fejlesztések hangsú
lyosabb pontjait?

-  Folytatni kell a munkahelyte
remtést. A legutóbbi, a Zénón eseté
ben komoly versenytársaink voltak 
Karcag és Kisbér. Karcag ország- 
gyűlési képviselője Varga Mihály 
pénzügyminiszter úr, aki komoly 
lobbitevékenységet fejtett ki ez ügy
ben, mégis Oroszlány nyert, amiben 
nagy szerepe volt a kiváló infrast
ruktúrának, az időben kialakított ipa
ri parknak és a rendezett tulaj
donviszonyoknak. A Vért retrofitja 
2014-ig hosszabbítja meg az erő
mű-bánya működését. Ez most tá
volinak tűnik, de addig ide kell 
telepíteni párszáz fős vállalkozáso
kat, minél többet, amelyek majd fo
kozatosan fel tudják venni a város 
munkaerejét. Nagyon fontos, min-

>j den eszközzel arra kell 
törekedni, hogy tartósan 
itt maradjanak ezek a cé
gek, nehogy az EU-ba lé
pésünkkel magasabbra 
emelkedő munkabérek 

keletebbre csábítsák őket.
Kiemelném még a közterületek és 

az utak felújítása folytatásának szük
ségességét, amire jó alapot teremt, 
hogy a város lakói nagyon fegyel
mezetten fizetik az adókat. Eljött az 
ideje az intézményhálózat jelentő
sebb rekonstrukciójának is. Orosz
lány ebből a szempontból
szerencsés, hiszen más települések 
még az infrastruktúrájuk kiépítésén 
fáradoznak, mi pedig ezen már túl 
vagyunk. Távlati terv ugyan, de na
gyon fontos lenne a vasút tovább
építése Mór irányába, hogy
feloldódjon a település vasúti zsák
utca jellege.

-  Ön sokfelé jár a megyében. M i
lyen hangokat lehel hallani, milyen 
Oroszlány megítélése?

-  Másfél évig a Közép-Dunántúli 
régió elnöke voltam, így elég jó rálá
tásom volt a térségre. Nemrég gaz
dasági szaklapokban megjelent 
cikkek azt bizonygatták, hogy ebben 
a régióban a fejlődés súlypontja 
kezd áttolódni Komárom-Eszter- 
gom megyére. Adatokkal is igazol
ható, hogy a megyében viszont a 
legjelentősebb fejlődést Tatabánya 
és Oroszlány produkálja. Sőt, a régi
ón belül egyetlen Oroszlánnyal azo
nos méretű település sem tud 
felmutatni ekkora előrehaladást.

-  Látható volt az ön neve egy me
gyei lapban a választókerület 
Fidesz-MPP-s egyéni jelöltjeként. 
Labdába rúghat ön ebben a .szocia
lista városban'?

-  Közéleti szereplőként és orosz
lányiként számomra ez egy jó lehe
tőség, hogy megméressem magam, 
és a következtetéseket levonjam. 
Ami megjelent a sajtóban, az még 
nem hivatalos. Hátra van a helyi 
szervezeteknek, a Fidesz és az MDF 
megyei szervezeteinek jóváhagyása. 
A nevek előzetes megjelenítésére az 
MDF-el való megállapodás megkö
téséhez volt szükség, mert az 
együttműködést emberek alkotják.

A kérdés másik részére válaszol
va, a városban valóban erősek a bal
oldali hagyományok, de azt gondo
lom az utóbbi években végbement 
egy egészséges kiegyenlítődés a 
polgári oldal irányába. Ezen túl a ke
rület másik része, Kisbér, Bábolna 
térsége, társadalmi, szociológiai jel
lemzői alapján eleve ilyen arányokat 
mutat. Remélem, hogy kiegyenlített 
erők, nemes versenyben küzdenek 
meg egymással.

Forgács J.

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



Ö N K O R M Á N YZA TI HÍREK
‘ Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. szep

tember 25-ei ülésen módosította az idei évre vonatkozó költségvetését és 
döntött az intézményi beszerzésekről is.

Kiemelt jelentőségű, hogy a Bakfark Bálint Művészeti Iskola a döntés ér
telmében 3,5 M Ft-ot fordíthat idén hangszerek vásárlására. Mivel a tavalyi 
évben is rendelkezésre állt erre a célra 1,5 M Ft, két év alatt összesen 5 M Ft 
értékű hangszerbeszerzés valósulhatott meg a zeneiskolában. A képvise
lő-testület eltökélt szándéka, hogy figyelembe véve a város zenei hagyomá
nyát és az elért sikereket is, a művészeti oktatást és elsősorban a zenei 
képzést kiemelt mértékben támogassa a jövőben is, és ez a szándék nem 
csak a középtávú tervekben, de a konkrét támogatási formákban is minden 
bizonnyal meg fog nyilvánulni.

‘ Oroszlány Város Önkormányzata 2001. október 18-án 9.30 órától 
Pénzügyi-Gazdasági Konferenciát szervez, melynek helyszíne a Lengyel Jó
zsef Gimnázium díszterme.

Móka, kacagás, fogadás 
az oroszlányi Idősek Napján 
Új színt vitt a Vért az ünnepségbe

Az oroszlányi Városi Vöröskereszt 
vezetősége minden év október ele
jén megrendezi Idősek Napi ünnep
ségét. A hagyományokhoz híven, az 
MKK-ban szervezett műsoros estre 
az idén is meghívást kapott mintegy 
350, Oroszlányban élő, 60 éven felü
li idős ember. Őket köszöntötte Raj
nai Gábor alpolgármester, hangsú
lyozva az idősebb generáció iránti 
tisztelet fontosságát.
Kiemelte: a város támogatja az idő
sek önszerveződő tevékenységeit, 
mint a nyugdíjasklubot, énekkart és 
egyéb civil kezdeményezéseket. A 
kitüntetések adományozásánál a vá
rosért sokat tett személyek között is 
mindig szép számmal vannak az 
idősek korosztályából.
- Én tisztelettel biztatom Önöket

arra, hogy lehetőségeikhez és ener
giájukhoz képest tegyenek meg 
mindent lakhelyünkért. Nem csak 
nagy dolgokra gondolok. Vélemé
nyükkel, egyszerű jelzésekkel is so
kat segíthetnek a város vezetésének 
-  mondta az alpolgármester.
Az alpolgármester ünnepi köszöntő
jét egyórás műsoros est követte. A 
derűs hangulatú műsorban helyet 
kaptak közkedvelt operett- és musi
calrészletek, az előadók humo
ros-kedélyes stílusával fűszerezve.
S hogy az est még emlékezetesebb 
maradjon, a Vértesi Erőmű Rt. is be
kapcsolódott a rendezvény támoga
tásába: rendhagyó módon, igazi 
meglepetéssel szolgálva desszer
tekből álló fogadást rendezett az 
időskorú embereknek. L.A .

Tenisszel a Vért Kupáért
Ötödik alkalommal rendezték meg a 
Vért Kupa amatőr teniszversenyt az 
elmúlt hétvégén. A kedvező időjárá
si körülmények között lezajlott 
idényzáró versenyen összesen 
24-en indultak 3 egyesület képvise
letében (Vértesi Erőmű SE., EOCÉN 
Teniszklub, ELMŰ SE.)
A Vértesi Erőmű Rt. szakosztályá
nak legjobbiai kivétel nélkül nevez
tek. A tarayi győztes Farkas 
Gyulától Rácz Péter visszahódította 
a kupát, ezzel negyedszer lett a Vért 
kupa védője.
Az elődöntőkben és a döntőben a 
verseny amatőr jellege ellenére OB 
II. osztályra jellemző, magas színvo
nalú, izgalmas és fordulatos mérkő
zéseket láthattak az érdeklődők.
A verseny külön színfoltja volt, hogy 
a szombati ebédet H. Nagy Ferenc 
sporttárs főzte: szarvashúsból bog

rácsban mesterien elkészített pör- 
költje a versenyzők kalóriavesztesé
gét bőségesen pótolta.

A helyezettek 
Egyéni versenyben:
Rácz Péter (Vértesi Erőmű SE.) 
Farkas Gyula (Vértesi Erőmű SE.) 
Molnár Norbert (Vértesi Erőmű 
SE.)
Kató Bálint (Vértesi Erőmű SE.)

Férfi páros versenyben:
Rácz Péter -  Farkas Gyula (Vértesi 
Erőmű SE.)
Molnár Norbert -  Geizer István 
(Vértesi Erőmű SE.)
Szigetvári András -  Rácz Attila 
(Vértesi Erőmű SE.)
Bónyai Gábor -  Banka ádám 
(ELMŰ SE.)

L.A.

Takács Károly az ATV-ben
A Magyar ATV e hét vasárnap (2001. október 14.) tűzi műsorára azt az in

terjút, mely Takács Károllyal, a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazgatójával készült. 
A SzámAdó című műsorban szó lesz a Vértesi Erőmű Rt.-ről, ezen belül pe
dig a cég hosszú távú továbbműködését biztosító retrofit programról.

Az adás kezdete: 171 °, az ismétlés 2240-től lesz. L.A.

/ Ajánlattételi  felhívás \
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az 

alábbi intézményi felújítási munkákra 
és beszerzésre:

1. a Ságvári Endre Általános Iskola 12 tantermében a 
műanyagpadló felújítása,

2. a József Attila Általános Iskola tornatermének felújítása,
3. a Középfokú Kollégium és a Pedagógiai Szakszolgálat épü

letében ablakcsere,
4. a Lengyel József Gimnázium tornatermi öltözőinek felújítá

sa,
5. a Szociális Szolgálat földszinti WC-jének felújítása, aka

dálymentesítése,
6. a Hajléktalan Szálló kazánházának felújítása (technológia 

nélkül), mosoda kialakítása,
7 . a Művelődési Központ és Könyvtár színpadtechnikai beren

dezéseinek cseréje.
Az ajánlattételi dokumentációk egyenként bruttó 10.0Ó0,-

Ft-ért megvásárolhatók az oroszlányi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján 2001. október 9-étől a hivatal nyitva
tartási idejében.

Az ajánlattételi határidő:
2001. október 25-én, csütörtökön 14.30 óra.

Az ajánlatok felbontása:
2001. október 25-én, csütörtökön 15.00 órakor, 

i Az eredményhirdetés határideje:
\ ___________ 2001. október 31-éig írásban.__________ /

A z ORTRI C SÁSZÁRI C S EM EG E 
apraja-nagyja egy nagy napja

2001. október 7-én két részre osz
lott a triatlonosok csapata és telje
sen más irányba indultak. No, nem 
kell megijedni, nem oszlottak föl, 
csak a csapat apraja Tiszaújvárosba 
utazott, a nagyja pedig Székesfehér
várra. Események, eredmények: 

Apraja
Duatlon Diákolimpia Országos 
Döntő-Tiszaújváros

Kostyál Ágnes 2. hely (Ságvári) 
Vattai Nikoletta 6. hely (József) 
Csornai Erika 7. hely (Arany) 
Csernák Kitti 10. hely (Ságvári) 
Hostya Viktor 8. hely (Ságvári) 

Nagyja
Kismaratoni Országos Bajnokság
Erdős Ibolya 2. hely 
Kostyál Tamás 3. hely 
Erdélyi Dóra 3. hely

A Saját Lakásért Oroszlányon Alapítvány Kuratóriuma megköszöni a 
2000. évben az alapítványra befizetett 11.501,- Ft SZJA1 %-át, mely össze
get a lakásvásárlás támogatására használt fel.

A Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola Gyermekei
ért Alapítvány Kuratóriuma megköszöni a 2000. évben az alapítványra befi
zetett 239.749,- Ft SZJA 1 %-át„ mely összeget az iskola gyermekeinek 
karácsonyi megajándékozására fordított.

A Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány megköszöni a 2000. évben az 
alapítványra befizetett 22.576,- Ft SZJA 1 %-át, melyet a beruházásokra 
használt fel.

Az Oroszlány Környezetvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma meg
köszöni a 2000. évben az alapítványra befizetett 5.109,- SZJA 1 %-át, mely 
összeget nem használt fel.

Az Oroszlányi Nyugdíjas- és Gondozóházért Alapítvány Kuratóriuma 
megköszöni a 2000. évben az alapítványra befizetett 3.744,- Ft SZJA 1 %-át, 
mely összeget nem használt fel.

3.



Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

9361-111
Nem kell utazni, már Oroszlányban is nagy 

kedvezménnyel 
padlószőnyeg (filcalátétes is) 

és PVC vásár!
Most akciós áron 
510-1990 Ft/mMg 
vásárolhat nálunk!
Meglepetés: 10.000,- Ft felett 

ajándék lábtörlő!

Mérlegképes 
könyvelő 

tanfolyam indul 
október 29-én, 

Oktatás, könyvellátás hétfőn 16 órától
vizsgáztatás Oroszlányon a
egy helyen! Művelődési Központban

Még lehet jelentkezni a régi módon! 
kcrjc ingyenes tájékoztatónkat az MKK információjában.

Telefon: 361-327, vagy a 
Pcrfckt K.-E. Megyei Igazgatóságán. Telefon: 384-461

Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, ügyviteli 

nyomtatványok, levólpapirok, 
borítékok, könyvek nyomdai 
előkészítését, nyomtatását, 

kötészeti munkáit.

! MOHTAZS PRESS
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WESTSTHR

A WestStar Egyéni Cég, a Westel 
Mobil Távközlési Rt. partnere, az 
értékesítési hálózatának bővítésé
hez, új munkatársat keres Orosz
lányban:

ÜZLETKÖTŐI munkakörbe.
Az új munkatárs feladatai:

- a Westel mobiltelefon szolgáltatásainak értékesítése, a 
WestStar E.C. által üzemeltett szaküzletben

- új ügyfelek felkutatása, kapcsolattartás meglévő és kiemelt 
partnereinkkel

- konstruktív javaslatok kidolgozása az értékesítés elősegítése 
céljából

- részvétel a vállalkozás logisztikai ellátásában
- üzletvezetői feladatok ellátása

Am it kérü n k:. lehetőség szerint kereskedelmi és/vagy műszaki 
végzettség, minimum érettségi. Kitűnő kommunikációs készség, 
nagyfokú önállóság, kiváló kapcsolatteremtő készség. Érvényes 
gépjárművezetői engedély. Meglévő vállalkozói igazolvány (vagy 
kiváltására való hajlam) előnyt jelent.

Érdeklődése esetén kérjük, hogy fényképpel ellátott önéletrajzát az 
alábbi címre küldje: WestStar Egyéni Cég: 8000 Székesfehérvár, 
Temesvári utca 77. (a borítékon is tüntesse fel: üzletkötői pályázat) 
vagy e-mailben: weststar@westel900.net címre.

A „ Karate a Gyermekekért" Alapítvány megköszöni a 2000. évben felaján
lo tt 1 % összeget, ami 159.727,- Ft. Ezt az alapítványi felajánlást sportesz
közök vásárlására és a gyermekek versenyeztetésére fordítottuk. 
Megköszönve további támogatásukat is. Adószám: 18602353-1-11

jípjj Válasszon megfontoltan!
'10171111 Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

.... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... meri a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jeg yn é l  

. . . inért választhat jeligés zálogjegyet is.

... meri a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosftó biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor .1. u. 89., a buszpályaudvarnál
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszak i. porcclátf)

IN G Y E N E S  LA K O S S Á G I 
A P R Ó H IR D E T É S  

A  hirdetéseket a M O N T Á Z S  
P R E S S  K ft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják!

V  Oroszlányon 3. emeleti 2 
szobás, nagyerkélyes össz
komfortos lakás eladó fize
tési könnyítéssel. 
*06-70-31-32-102

S  Oroszlányon a Petőfi Sándor 
utcában 3 szobás egyedi fú- 
téses földszinti lakás eladó. 
*06-20-377-6898

V  Oroszlányon 2 külön nyíló 
szobás, egyedi fűtéses lakás 
eladó. Érdeklődni: Petőfi S. 
u. 33. tsz. 2.

v ' Kiadó TÜZÉP-sori garázs a 
kishíd közelében. 
*20/467-9113

S Alkalmi munkát keres 40 
éves érettségizett nő, heti 
2-3 nap szabadidővel. 
*20/467-9113

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 10.15.-10.21.

Hétfő

Csontleves

Gombakrémle-
ves

1. ) Dubarry pulykamell, rizs, desszert
2. ) Hentestokány, tarhonya, desszert
3. ) Zöldséges lasange, desszert

Kedd

Csontleves

Kertészleves

1.) Rozsdás marhaszelet, tészta, desszert
2.1 Sztroganoff csirkemell, burgonyafánk, desszert
3.) Sajtropogós, burgonyapüré, desszert

Szerda

Csontieves

Zöld borsós pa
lócleves

1 Lucskos káposzta, desszert
2, | Temesvári sertésborda, párolt rizs, desszert
3. ) Spárga rizottó, desszert

Csütörtök

Csontieves

Nyírségi gom- 
bócleves

1. ) Csikós tokány, burgonya, desszert
2. ) Rántott csirkemell, rlzl-bizi, desszert
3. ) Kelvirág langyelesen, rizs desszert

Péntek

Csontleves

Olasz zöldségle
ves

1. ) Csirkepaprikás, tészta, desszert
2. ) Burgonyafőzelék, sült oldalas, desszert
3. ) Túrós tészta, desszert

Szombat (Csak előfizetőknek!)

Csontieves Pározsl szelet, rizs 

Vasárnap (Csak előfizetőknek!)

Csontleves Töltött káposzta
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Politikai szervezetekké alakulnak 
a „c iv il” szervezetek?

A  polgármester nemtetszését fejezte ki a Civil Fórumon

HÍREK
Egymilliárdos beruházás. Átadták a mintegy 

egymilliárd forintos beruházással épült 40 
megawattos kapacitású villamos alállomást, mely 
a Weslin cég számára szolgáltat áramot. Jelenleg 
20 MW terheléssel működik, s ki tudja szolgálni a 
cég majdani bővítésével megnövekedő áram
igényt is. Oroszlány számára kedvező a létesít
mény megépülése, mivel a város villamos energia 
betáplálása kétirányúvá vált (a Környe-Szári és a 
bánhidai távvezeték felől).

40 év-40 ára munka. Jövőre ünnepli az intéz
mény megnyitásának 40. évfordulóját a Lengyel 
József Gimnázium és Szakközépiskola. Ebből az 
alkalomból több osztály elhatározta, hogy leg
alább 40 óra munkát végez az iskola szebbé tétele 
érdekében. A 11 ,b osztály például elvállalta a föld
szinti koncertterem kifestését. Anyagot az iskola 
biztosított, s néhány szülő szakmai felügyeletével 
már a múlt hét végére elkészültek a terem meg
szépítésével.

Pályaválasztási kiállítás. Második alkalom
mal rendezték meg Tatabányán a Pályaválasztási 
Kiállítást, melyen bemutatkoztak a megyei közép- 
és felsőfokú oktatási intézmények a pályaválasz
tás előtt álló fiataloknak. Oroszlányból az Eötvös 
Loránd Műszaki Középiskola és a Lengyel József 
Gimnázium és Szakközépiskola vett részt. Utóbbi 
musical csoportja zenei programmal is szerepelt.

Felújított Bányász Klub. Újra nyitva a Bányász 
Klub. Az elmúlt egy hónap alatt kicserélték a teljes 
elektromos hálózatot, korszerű, energiatakarékos 
világítótesteket szereltek fel, és teljes fűtéskorsze
rűsítést hajtottak végre. Mindezt teljes belső fes
tés egészítette ki. A felújításhoz az anyagi forrást a 
Vértesi Erőmű Rt. biztosította. Jövő évi terv: a vi
zesblokk teljes renoválása, a nagyterem padló- 
burkolatának cseréje, a külső terasz és az 
autóparkoló felújítása.

Vágsellyei látogatás. A Ságvári Endre Általá
nos Iskola tanulói és tanárai az idén 50 éves fenn
állását ünneplő vágsellyei Magyar Tannyelvű 
Alapiskolában vendégeskedtek. Szerdán egy 
busznyi tanuló utazott ki, hogy részt vegyen a 
testvériskolában rendezett sportversenyeken és 
tanulmányi vetélkedőkön, pénteken a tanárok ta
lálkoztak ottani kollégáikkal.

Fidesz vitairat. „A jövő elkezdődött” címet vi
seli az e kormányzati ciklus mérlegét megvonó és 
a jövő teendőit körvonalazó dokumentum, ame
lyet a múlt hét szombaton tartott fórumon muta
tott be Lázár Mózes a Fidesz megyei elnöke és 
Domokos László a párt gazdasági kabinetjének 
vezetője az MKK-ban. A vitairat célja, hogy javas
latok, vélemények kereszttüzében egy elkövetke
ző kormányprogram alapját képezze.
Rendőrségi beszámoló. A Képviselő-testület 
Közigazgatási Bizottsága kihelyezett ülésen is
merkedett meg az Oroszlányi Rendőrkapitányság 
és a Polgárőr Egyesület következő testületi ülésre 
készített évi beszámolójával a rendőrség épületé
ben. A bizottság elismerte a két szervezet 2001. 
évi munkáját.

A Civil Fórum szerdai összejövetelén városunk 
polgármestere, dr. Sunyovszki Károly ismertette a 
város gazdasági programtervezetének jelen hely
zetet értékelő fejezetét. Kiemelte, hogy az elkövet
kező tíz évben a város iparűzési adóbevétele a 
négyszeresére fog nőni és megközelíti a kétmilli
árd forintot. (Részletes beszámoló következő 
számaink egyikében.)

Noha csaknem az éjszakába nyúlva került terí
tékre, mégis a leginkább a „felkészülés a választá
sokra” című programpontot követte a legnagyobb 
érdeklődés és vita. Nagy István az Oroszlány Bará
tainak Köre Egyesület elnöke arról tájékoztatta a 
megjelent szervezetek képviselőit, hogy egyné
hány megyei város civil szervezeteinek képviselő
je azzal kereste meg őt, hogy segítséget nyújtaná
nak egy képviselő-jelölt indításában az önkor
mányzativálasztásokon. Kérte, hogy tárgyaljanak 
ennek a mikéntjéről.

Dr. Sunyovszki Károly polgármester szerint 
ezzel a civil szervezetek olyan vizekre eveztek, 
amely nem az ő dolguk, nem tartozik a vállalt cél
jaik közé. Furcsának találná -  mondta -  ha a váro
si pénzekkel is támogatott egyesületek, a város

által fenntartott intézményekben politizálni kezde
nének. Mindez valószínűleg elgondolkodtatná a 
képviselő-testületet a jövő évi támogatások osztá
sa kapcsán -  utalt arra, hogy valószínűleg nem 
adnának önkormányzati pénzt azoknak, akik eb
ben részt kívánnak venni. .

Ezt a megközelítést többen visszautasították, 
hangsúlyozva, hogy igenis szükséges lenne színe
síteni a palettát és megjeleníteni a civilek sajátos 
érdekeit a testületben. Élénk vita bontakozott ki, 
már-már a sértődésbe torkollóan, újabb kérdése
ket vetve fel. Felnőttek-e, megerősödtek-e ebhez 
az oroszlányi civil szervezetek? Nem kellene-e 
előbb jogi keretek közé terelni a Civil Fórum tevé
kenységét, létrehozni egy szövetséget? Felvállal- 
ható-e mindez erkölcsileg és anyagilag? Kit, 
melyik szervezetet képviselné a majdani képvise
lő? Beférkőznének-e ezzel a pártok a civil szerve
zetekbe, átpolitizálódna-e a civil szféra?

A megjelentek végül abban maradtak; hogy a 
civil szervezetek vigyék tagságuk elé e témát, ez
után térjenek vissza rá, és egy háromfős előkészí
tő bizottság kezdje meg a Civil Fórum jogi 
személyiséggé alakításának kidolgozását. F. J.

Hatékonyságjavítás a Vért-nél
A Magyar ATV vasárnap tűzte műsorára azt az interjút, melyet a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazgatójá
val készített. Takács Károly nyilatkozatában pozitívan nyilatkozott az Rt. továbbműködéséről.
A mintegy 100 éves múltra visszatekintő Vértesi 
Erőmű Rt. integrált bánya-erőmű társaságként, a 
Márkushegyi és Mányi bányák barnaszén-kiter
melésére építve, az Oroszlányi, Bánhidai és Tata
bányai erőművekkel 373,4 MW-os összteljesít
ménnyel, a hazai villamos energiaigény közel 
6%-át és Oroszlány, Tatabánya, valamint Bököd 
távhőszolgáltatását biztosítja.

A magyar -  többségében állami tulajdonú - , 
valamint önkormányzati és magánbefektetők tu
lajdonában működő társaság 4500 főt foglalkoz
tat, éves ái bevétele 30 milliárd forint.

A Vértesi Erőmű Rt. a légszennyezési rendele
teknek csak egy megújító, ún. retrofit program 
megvalósításával tud megfelelni. Ez jelenti rész
ben az oroszlányi Erőműben füstgáztisztító egy
ségek beépítését, amelyek a kimeneti pontokon 
képesek jelentősen csökkenteni -  elsősorban - a 
kéndioxid mennyiségét, illetve a tüzelőberendezé
seinél a nitrogénoxid csökkentést is megvalósítja 
-  nyilatkozta a vezérigazgató.

A cég komoly törekvése, hogy a környezetét 
ne terhelje tovább. Ezért adja el az elektrofilter- 
pernyét az építőiparnak, ezért szeretné megvalósí
tani a füstgáztisztítót és tervei között szerepel a 
füstgáztisztítóból kilépő úgynevezett kéntelenítő 
gipsz eladása is.

Ebben az évben 1 milliárd forint beruházási 
költségtöbbletet engedélyeztek a Társaságnál, 
amelyet a Vért-nek saját magának kell finanszíroz
nia. Jövőre várhatóan -  tulajdonosi döntést köve
tően - ,  mintegy 5 milliárd forint beruházási 
költségtöbblet jelenik majd meg.

A Társaság -  feltételezve egy jelenlegi szén- 
hidrogén árbázist - ,  hosszú távú szerződés nélkül 
is alkalmas a továbbműködésre.-sőt megtérülnek 
a. beruházásai. Ez természetesen redukált létszá
mot és koncentráltabb működést jelent.

A közeljövőben még nagyon komoly redukci
ós lépéseket kell tenni a különböző költségek 
csökkentése érdekében. Szigorú hatékonyságja
vító program indult el a Társaságnál. Főleg a bá
nyászati okok miatt a Vért igen nagy számú 
munkavállalót alkalmaz. Ezt a létszámot évente 
körülbelül 10%-kal csökkentik. Ez magas végki
elégítések kifizetésével jár, de hosszabb távon 
nézve a hatékonyság-javításban ez nagyon fontos 
lépés. Az elmúlt 3 évben több mint 1200 munka- 
vállalóval kevesebben dolgoznak a cégnél és a 
Vért üzleti fő eredményei nem csökkentek, hanem 
növekedtek.

Lovasi Andrea



Hamarosan újabb, egyedi játszótérrel 
gazdagodik Oroszlány

Várhatóan november elején adják át Oroszlány új játszóterét.
A település falusi részén, az Alkotmány úton járóknak már most messzi

ről feltűnhet a játékvár tornya, s a térre érve még számos érdekes, gyermek
csábító alkotás várja a szórakozni vágyókat. A két váron kívül homokozó, 
hinta, gyökérmászó is játékra hívogat, s megújult a focipálya is.

A kapolcsi műhelyben készült, egyedi, fa játszóeszközök felállításával és 
a parkrendezéssel, növénytelepítéssel közel 10 millió forintos beruházást 
vállalt az oroszlányi önkormányzat.

Az új játszótér néhány héten belüli hivatalos átadása része az Oroszlány 
300 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozatnak.

Lovasi Andrea

Pályázatok > felújítások
Mászópiramis, pörgő-forgó 

a kamaszoknak

Játszani (is) engedd!

Augusztus végén Spitzner Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Városfenntar
tási Osztályának vezetője tájékoztat
ta lapunkat a nyáron már megvaló
sult, illetve a pályázatok elbírálására 
váró intézményi felújításokról. Ak
kor azt ígértük, hogy a többségébén 
a Területfejlesztési Tanácshoz be
nyújtott pályázatok sorsára elbírálá
suk után visszatérünk.

Mint megtudtuk a Területfej
lesztési Tanács (az úri. Céljellegű 
Decentralizált Alapból) támogatta a 
József Attila Ált. Isk. tornatermének 
felújítását. Egymilliót az idén, kettőt 
jövőre biztosít hozzá. Támogatta 
ugyanakkor a gimnázium öltözőinek 
rendbetételét is 2,5 millió'forinttal, 
az előzőhöz hasonlóan kétévi felosz
tásban. A Ságvári Endre Ált. Isk. 
tantermi padlóburkolatainak cseréje 
még idén megtörténhet, erre egy
milliót nyert az önkormányzat. A tel
jes bekerülési költség itt mintegy 
2,5 millió forint. Ezen túl még ez év
ben javulhatnak a körülmények két 
szociális intézményben, mivel 800 
ezer forintot a Szociális Szolgálat 
földszinti WC-blokkjának, 900 ezer 
forintot pedig a hajléktalanszálló ka
zánházának renoválására fordíthat
nak. Valamennyi támogatás a teljes 
összeg 40 %-a, a többi az önkor
mányzati önrész, melyet a 2001. évi 
felújításokra félretett keretből bizto
sítanak. A munkák pályázati kiírása 
folyamatban van, illetve többségét 
már meghirdették.

Tisztán önkormányzati beruhá
zásoka szakközépiskola tetőfelújítá
sa és a Táncsics úti óvoda tetőtéri 
feljárójának elkészítése, amelyekre 
már beérkeztek a kivitelezői ajánla
tok. Ilyen az MKK színpadtechniká
jának, valamint a Középfokú 
Kollégium és Pedagógiai Szakszol
gálat ablakainak cseréje is.

A II. Rákóczi Ferenc Klubkönyv
tár teljes felújítására benyújtott 4,5 
milliós pályázatot elutasították.

Az ófalu főutcájának szebbé té
telével egyidejűleg megkezdődött a 
régi katolikus kápolnával szembeni 
játszótér átalakítása, közel 10 milli
ós költséggel. Erre pályázatot nyúj
tott be az önkormányzat az ISM-hez, 
de egyelőre saját forrásból valósítja 
meg.

Spitzner Csaba tényként elis
merte, hogy városunkban a kamasz 
korosztály számára nincsenek olyan
játszóeszközök, amik megmozgat
nák a fantáziájukat. Ezt a hiányt az 
elkövetkező hetekben átalakítandó 
Táncsics úti játszótéren pótolják 
először, ahová a mászópiramis, 
drótkötélpálya és pörgő-forgó elne
vezést viselő játékokat fogják kihe
lyezni. Mint elmondta, ezek 
térigényes játszóeszközök, s itt vég
re elegendő hely van a felállításukra, 
míg a korábbi területeken nem volt. 
Hasonló szerkezetek kerülnek ki 
majd a Szeptember 6. utcai játszó
térre is.

-fór

Jegyzet

Dicséretes, hogy apróságainknak íz
léses és a korukhoz illő pompás ját
szóterek épülnek.

Komolyan mondom. Nem a ká
kán akarok csomót keresni, amikor 
mégis annak adok hangot, hogy je
les önkormányzatunk mindezekkel 
eleddig aránytalanul részesítette 
előnyben a kisgyermek korosztályt.

Nem akarom persze azt sem 
mondani, hogy a kiskamaszok és a 
majdnem felnőtt srácok és lányok 
ezért koptatják a flasztert, többnyire 
céltalanul tekeregve. De talán ezért 
is. Ők bizony nem várat mászni, libi- 
kókázni, hintázni vágynak, hanem 
egy-egy jó focimeccsre, körbeugrál- 
ható kosárpalánkra, ügyességüket 
is próbára tevő kihívásra, ha már 
egyszer kimennek a terekre..De le
het, hogy ki sem mennek, inkább a 
tévé és a számítógép képernyője 
nyújtotta virtuális világot választják.

Nem tudom észre vette-e valaki, 
de egyetlen megfelelően használha
tó futballpálya sincs a közterületein
ken! A legtöbbnek cafatokra szakadt 
védőkérítése van, vagy az sem, mert 
elbontották, az aszfaltja pedig 
hepe-hupás. No, igen, újjávarázsol
tak egyet a Kertalja úton, csakhogy a 
kapukat mindmáig elfelejtették oda
ragasztani. Tán az üres bitumenpá
lyákra leszúrt egynéhány kosárpa- 
lánkot is örömmel fogadnák ifjairik.

Aztán panaszolják a gyerekek 
azt is, hogy nem lehet használni a 
volt Gárdonyi iskola udvarát. Pedig 
ott lehetne koptatni a bőrt, kézizni, 
kosarazni. Ám legfeljebb az üressé
get vigyázó őrkutyák kergetik egy
mást. A Borbála-telepen még 
kevesebb a lehetőség.

Korábban többször felvetették 
városatyáink, hogy tán az iskolaud
varokat délután megnyitnák a gye
rekek előtt. Mikor lesz ebből, 
ezekből valami? Egy szemvillanás 
és csemetéink arca kipattog, s akkor 
„ágyő” a leghigiénikusabb homoko
zónak is. De a homokozóból most 
sehova nem vezet út. Egyelőre.

Ha blikkfangos akarna lenni e 
sorok írója, itt fejezné be az írást. 
De, hogy újat mondjon: az éremnek 
két oldala van. De nem is mondani 
akar a jegyzetíró, csak kérdezni. ■

Hogy kerültek ilyen állapotba 
ezek a terek? Kik tették, és kik hagy
ták?

Hogyan jutottunk odáig, hogy a 
Kertalja úti játszóteret az eszközök 
biztonsága érdekében el kell keríte
ni? (Jó, tudom, az első fővárosi ját
szóterek éppen ilyenek voltak. De ott 
nappal, míg nyitva volt, gondnok vi
gyázta. Itt lesz-e ilyen? S elég-e az 
árgus szempár? Rászólunk-e a ron
gálom, megelőzzük-e?)

Érdemes-e új játszótereket épí
teni? Érdemes-e, ha nem érezzük 
magunkénak?

Például a Fürst S. utcában is 
megújítani tervezik jövőre a játszó
teret. S hogy néz ki most! Szemét
hegyek takarják a csonkjait.

A „játszó” gyermekek a szülők 
szemeláttára rugdossák, dobálják, 
tépdelik tele mindenfélével, a kutya 
és emberi (!) (emberi?) piszkításról 
nem is beszélve. Ha pedig rászól a 
kívülálló, jaj neki. Nevelje a saját 
gyerekét, ha van. Meg különben is a 
boltosok felelősek, akik a kuka mellé 
teszik a kartondobozokat. Meg kü
lönben is! Hát kérdem én, mi fog 
változni, ha megszépül a játszótér? 
Az, hogy újra megcsúnyul!

Azért volna egy ötletem, de csak 
óvatosan hozom elő. Ha már tízmil
liókat ölünk bele, hogy biztosítsuk 
gyermekeink szabadidejének méltó 
eltöltését (mi öljük bele, az önkor
mányzat pénze a mi pénzünk!), ak
kor beleölhetnénk valamennyit a mi 
szabadidőnkből abba is, hogy olyan, 
gyerekek vegyék használatba, akik 
„tudják” , hogyan kell használni. 
Fontosabb hát, ami a „kölcsön vett” 
cím előtt van: „jó szóval oktasd” . Az
tán engedd játszani...

-g ró f á cs -

r  A Topolya emlékkút felállítását az alábbi újabb befizetők segítették: ^

Nyugdíjas Értelmiségi Klub, Végh Júlia, Szabó István, Sztakó Mihályné, 
Természet Barátok Egyesülete, Komjáti Gáborné, Fekete László, Nagy 
Sándorné, Kostyál Péter, Kostyál és Társa Gazdabolt, Katonka Sándor, 
Szabó Károlyné, Nagy Dezsőné, Horváth Józsefné, Katona Imréné, 
Cserna Aridrásné, Özv. Viczena Józsefné, Kis Imre, Evangélikus Egyház- 
község, Vecserdi Jenő, Lázár Mózesné, Tóth István, Baumanné H. Edit, 
Vámos József, Jánoki László, Várszegi László, Pictor Szig. Bt., Horváth 
István, Papp Mihályné, Chnupa Tibor, Svarcz Pálné, Lőrincz Lászlóné, 
Gyuga János, Rívó László, Makori Péter, Pora Lászlóné, Kostyál Mihály, 
Zentai Jánosné, Danis Pál, Kristyák Veronika, Likerecz János, Viktor 
Szikvíz, Szmilek Pál, Nagy Péterné, Társi Béla, Szedlák Pálné, Kozár 
László, Kozma Miklós, Korán János, Fleisz Ferenc, Balogh Imréné, 
Makuvek István, Szedlák Jánosné, Krcsma Pálné, Özv. Keresztély 

V  Zsigmondné.______________________  .

A  dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



Előkelő helyezés az Európa Bajnokságon 
A mazsorettek a horvátoktól fognak tanulni

Lebilincselő író, nyitott tudós 
Lőrincz L. László még Erikát püföli

Két héttel ezelőtt hírt adtunk az 
Oroszlányi Bányász Koncert Feszti
vál Fúvószenekar Majorette Együtte
sének angliai útjáról. Molnár Feren
cet, a Bányász Klub Alapítvány ügy
vezetőjét, és Ráczné Fülöp Ilonát, a 
mazsorettek koreográfus-vezetőjét 
a szereplésről, az összegyűjtött ta
pasztalatokról kérdeztük.

-  Hogyan és honnan sikerült 
összeszedni az Európa Bajnokság
ra való kiutazáshoz szükséges 
összeget?

M.F.: Miután együtt, egy busszal 
utaztunk a kisbéri és a Kömlőd-szár- 
ligeti csapattal, harmadoltuk a költ
séget, így nagyjából egymillió forint 
maradt ránk. Ennek harmadrészét a 
mazsorettek szülei fizették be, a 
fennmaradó pénzt pedig helyi vállal
kozásoknak köszönhetjük. Ezek nem 
a nagy multicégek voltak, még az 
önkormányzat sem segített bennün
ket. Voltaképpen azok a kisvállalko
zók és magánszemélyek támo
gattak, akik valamilyen módon kö
tődnek az együtteshez. Egészen a 
bajnokság kezdetéig bizonytalan 
volt, hogy sikerül-e kiutazni.

-  Érdekes, hogy hazánk e régió
jából három csapat is kijutott. Mi 
lehet ennek az oka?

M.F.: Nincs különösebb magyará
zat. Egyszerűen így alakult, hogy itt 
előrébb jár a mazsorett-mozgalom, 
mint másutt az országban. De hoz
záteszem, hogy ez volt az első alka
lom, hogy magyar együttesek 
kijutottak az EB-re, ami annak kö
szönhető, hogy az idei évben alakult 
meg a Magyar Majorette Szövetség. 
Vittünk magunkkal propaganda
anyagot is, népszerűsítendő Orosz
lányt, sőt egész Magyarországot. 
Élményt okozva a résztvevőknek, az 
utazás közben megtekintettük 
Koblenz, Párizs és London látvá
nyosságait.

-  Mit érdemes tudni az Európa 
Bajnokságról?

M.F.: Ami a helyszínt illeti, 
Mablethorpe Londontól északra ta
lálható üdülőközpont a tengerpar
ton, itt rendezték a versenyt 9 
ország 53 csapatának 1400 tagja 
versengésével. Tulajdonképpen ez 
egy közép-kelet-európai bajnokság 
volt, lévén, hogy a résztvevők zöme 
ebből a régióból érkezett. Egyébként 
az európai mazsorett mozgalom el
nöke is horvát. Érdekes, hogy ezen a 
területen valahogy népszerűbb a 
mazsorett, mint másutt, például 
Dél- és Észak-Európában.

-  Hogyan sikerült maga a sze
replés?

M.F.: Két kategória volt: menet
tánc, ami egy százméteres kötött 
pályán zajló program, valamint a

színpadi állótánc bemutató. Nehezí
tette a dolnunkat, hogy a lányok élő 
zenéhez, a bányász fúvósokhoz van
nak szokva, itt pedig gépzenére mu
tatták be a koreográfiát. Utcai 
menettáncban a Jászkun kaszásin
dulóra táncoltak, a nínpadi állótán
cot a Csillagos lobugó című ame
rikai indulóra adták elő.

Mi alapvetően egy közönségszó
rakoztató együttes vagyunk, míg a 
többiek speciálisan versenycsapat, 
akik stúdióban összevágott modern 
zenére, félelmetes ritmusban, kato
násan, szinte nőiességüket elveszít
ve produkáltak. Rendkívül látvá
nyosan, tíz-húsz méteres magas
ságba dobálták a pálcájukat, ami 
egy jól kisúlyozott, drága áron vásá
rolt eszközzel lehetséges csak. A 
mieinkkel megpróbálni sem lehet. 
Ez merőben más stílus, mint a ma
gyar csapatoké. így elhelyezve, szá
munkra is jóleső meglepetés volt a 
17. hely.

-  Milyen az összetétele a 
mazsorett csapatnak, hogyan ké
szültek?

Ráczné Fülöp Ilona: A senior kate
góriába tartozunk, legfiatalabb ta
gunk 13 éves, a legidősebb 21. 
Összesen 16-an vagyunk. A legidő
sebb résztvevő Kissné Geszti Rená
ta, az együttes asszisztense volt, aki 
már anyuka, és nehéz szívvel vált 
meg itthon maradt kislányától. Re
náta egyébként benevezett a Miss 
Majorette versenyre is -  erről csak a 
helyszínen értesültünk-és improvi
zált előadásával nagy elismerést 
aratott. A felkészülés az Arany János 
Iskola tornatermében és focipályá
ján történt, ahogy eddig is, csak 
még többet próbáltunk, mint általá
ban.

-  Szövődtek-e barátságok, ka- 
matoznak-e a kinn szerzett tapasz
talatok?

R.F.I.: A vukovári horvát
mazsoretekkel jó kapcsolatot sike
rült kialakítanunk, szóba került, 
.hogy kimennénk majd hozzájuk el
lesni néhány dolgot. Természetes, 
hogy ők mérföldekkel előrébb jár
nak, hisz Horvátországban mindezt 
kicsi gyerekkoruktól fogva, művé
szeti iskolai képzés keretében tanul
ják. A tanulás nekünk nem szégyen, 
elősegíti a profizmus felé való el
mozdulást. Angliában videofelvéte
leket is készítettünk, amiket itthon 
kielemezve már most is igyekszünk 
beépíteni néhány elemet az előadá
sainkba. Jó lenne profi kellékeket 
beszerezni Horvátországban,Idé ah
hoz újabb szponzori támogatás kel
lene.

-fór

Azt mondják, Lőrincz L. László, írói 
álnevén Leslie L. Lawrence regénye
in nemzedékek nőttek fel és a mai 
napig ő az egyetlen magyar író, aki
nek könyveit évtizedek óta falják az 
emberek kortól és nemtől függetle
nül. Hogy ebben van igazság azt iga
zolni látszott az író-olvasó talál
kozóra összegyűlt érdeklődők szé
les korösszetétele is.

Kiderült, amint néhány éve a 
Friderikusz-showban is, hogy a ka- 
landregén^író nemcsak a könyvei
ben, hanem élőszóban is lebilincseli 
rajongóit. Élvezetes stílusban előa
dott történeteivel pályafutásának 
egy-egy humoros epizódját elevení
tette fel. Nem semmi -  mondhat
nánk pestiesen, hogy „a világ végén 
született” (a somogyi Szilvásszent- 
márton) egyszerű vidéki fiú, hogyan 
kapaszkod ott fe l-a  Kelet titkai iránti 
érdeklődését- Kari May kevésbé is
mert arab témájú regényeiből magá
ba szíva -  a kaposvári Cukor- és 
Édesipari Technikum lépcsőfokain 
át az ELTE bölcsészkarának mon
gol-történelem szakára s lett elis
mert Kelet-kutató (orientalista) 
tudóssá, aki ma a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagja, az ELTE taná
ra s úgy mellékesen megemlítve, az 
egyik, ha nem a legolvasottabb ma
gyar író.

Pedig kutyául indult az egész, 
hisz az érettségi vizsgán még a sót 
is kifelejtette a töpörtyűs pogácsá
ból. De kamatoztatható volt-e a tu
dás, melyet c nagy életmű kezdeti 
görbe ösvényén magába gyűjtött? 
Tugrikban mérhetően egészen biz
tosan. Lévén ugyanis ösztöndíjat 
nélkülöző ösztöndíjas Ulánbátor
ban, azon karikadobáló népi játék jó
voltából tömhette meg a zsebeit, s 
gyomrát, melyet jó tizenöt évvel ko
rábban a szolnoki cukorgyár egyik 
épületének padlásán tartott nyári 
szakmai gyakorlaton unalmában 
űzött a lerozzant csővezetékek szi
getelésére szolgáló papírgyűrűkkel. 
Lám-lám, semmi sem vész el, amit 
az ember megtanul, még ha a legha
szontalanabb tudásnak tűnik is!

Hát effélékről elmélkedett Mr. 
Lawrence, aztán egy közönségből 
jött kérdésre az is kiderült, hogy 
visszatérő hősét, (mármint Leslie L. 
Lawrence-t) bármily meglepő is, 
nem magáról mintázta. „Csak néz
zenek rám!” Hősének öntőformája 
egy skót származású mongoliai brit 
nagykövet volt, akivel -  mellesleg -  
átiszogattak egykoron néhány éjsza
kát egy nagykövetséggé kinevezett 
ulánbátori szállodában. Szó volt

még tibeti lámaizmusról, vörös- sip- 
kás meg zöldsipkás szerzetesekről, 
s ha az ebben laikusok netán elvesz
tették volna a fonalat, Lőrinc L. 
László mindig nyújtott valami fogó
dzót. ízig-vérig ismeretterjesztő vé
nája van. S mint mondja, a regényeit 
is ezért írja. Szándéka a kalandre
génynek álcázott ismeretterjesztés: 
könyveiben a cselekményt kivéve 
minden valóságos. De evezett eztán 
mélyebb vizekre is, érintve a levi
tádé, telekinézis s egyéb pa- 
rajelenségek kifejezéssel illetett cso
da dolgokat, melyek Tibetben ha 
nem is mindennaposak, de bi
zony-bizony előfordulnak. A Króni
kás kérdése, miszerint, mit szólnak 
tudóstársai az MTA-ban, hogy ő ef
féle áltudományos dolgokkal is fog
lalkozik, nem hozta zavarba. Sze
rinte egy tudósnak nyitottnak kell 
lennie, pontosabban a középút a he
lyes, vagyis ha sem túl hiszékeny, 
sem túlontúl szkeptikus. írói mun
kásságát mindenki ismeri, kiemel
ne-e valamit sokkal kevésbé ismert 
tudományos tevékenységéből, túl a 
jó száz tudományos cikkén? -  kér
deztük még. Mint kiderült, leginkább 
a mongol népmesék általa összeállí
tott tudományos katalógusára és a 
Mongol Birodalom egész történetét 
feldolgozó könyvére a legbüszkébb.

S végül fellebbent a fátyol arról 
a titokról is, miszerint Lőrinc L. 
László a reggeli kávé helyetti ébresz
tő gyanánt inkább tíz oldalon át lan
kadatlanul püföli Erikát. Nem kell 
megijedni nem a feleségéről van 
szó! Tán emlékeznek még a népsze
rű kis hordozható írógépre. Na ö, 
vagyis az Erika. E törékeny alkotmá
nyon születnek ma is azon történe
tek, amelyeknek sikerét köszönheti.

- fór

FELH ÍV Á S
Tájékoztatjuk 

a tisztelt lakosságot, 
hogy 2001. október 15-étől 

a TATASZÉN Kft. Oroszlányban 
is beindította szénártékesítési

tevékenységét. 
Értékesítésre kerülő 

szénfajták:
Oroszlányi száraz dió:

12.000 Ft/t + ÁFA 
Oroszlányi száraz dara:

11.000 Ft/t + ÁFA 
Befizetés és kiszolgálás

helye és ideje:
Vértesi Erőmű Rt. 

Anyagellátási Üzem (Porta) 
Munkanapokon 7-től 11 óráig.

TORONY TAXI « 3 6 i-7 0 0  TOKOM T A \Ig flfil-7 0 0  TOROST TAXI 9 ,W  1-700
■3.
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

S 3 6 1 - 1 1 1_    fe
NEW KELL UTAZNI, MÁR OROSZLÁNYBAN IS 

NAGY KEDVEZMÉNNYEL PADLÓSZŐNYEG 

(FILCALÁTÉTES /S) ÉS PVC VÁSÁR!
Filc 490,-/m2 

tűzött padlószőnyeg 590,- /m2 
PV C  2-3-4 m-es akciós áron 

1090,-/m2

MEGLEPETÉSE 0.000,- FT FELETT 
AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐ!

PERFEKT.
A PÉNZÜGYI

SZAKOKTATÓ
Oktatás, könyvellátás
vizsgáztatás
egy helyen!

Mérlegképes 
könyvelő 

tanfolyam indul 
október 29-én, 

hétfőn 16 órától 
Oroszlányon a 

Müvelődési Központban
Még lehet jelentkezni a régi módon!

Kérje ingyenes tájékoztatónkat az MKK információjában. 
Telefon: 361-327, vagy a 

Perfekt K.-E. Megyei Igazgatóságán. Telefon: 384-461

KIÁRUSÍTÁST TARTOK
A SÁGVÁRI ENDRE ISKOLÁVAL SZEMBEN 
LÉVŐ BÚTORBOLTBAN OKTÓBER 20-TÓL!

Mire mentek az 1%-ok? 
Valamennyi itt felsorolt 

szervezet köszöni a lakos
ság 1999. évi jövedelem- 
adójának 1%-ából kapott 

támogatást!

=>Az oroszlányi ARANY 
JÁNOS ISKOLA ALAPÍT
VÁNYA a 289 180 Ft-ot a 
nyelvi terembe szükséges au
diovizuális eszközök vásár
lására, gyermekfesztiválra, és 
a kiemelkedő eredményt elért 
tanulók jutalmazására költöt
te.
Adószám: 19147981-1-11 
Számlaszám: 
10200452-36015294 
=>Az oroszlányi BÁNYÁSZ KLUB 
ALAPÍTVÁNY 154 652 Ft-ot ka
pott. Ezt az összeget zenekari 
hangszer vásárlására fordította. 
Adószám: 19149196-2-11 
Számlaszám: 
11740061-20006383 
=>A BENEDEK ELEK ÁLTA
LÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA GYERMEKEIÉRT 
ALAPÍTVÁNY a kapott 239 749 
Ft-ot az iskola gyermekeinek ka
rácsonyi megajándékozására 
fordította.
Adószám: 18600038-1-11 
Számlaszám: 
11740061-20007133 
=>Az oroszlányi GYERMEKEINK 
EGÉSZSÉGÉÉRT, 
KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 
ALAPÍTVÁNY a kapott 30 470 fo
rintot kirándulásra fordította. 
Adószám: 1860071-1-11

S 0 6  30 2 5 2 15 10 Számlaszám:
63000043-15400413

Meghívó
Tisztelettel meghívom Önt és családját 

a Művelődési Központ és Könyvtárba 
2001. október 23-án 17.00 órakor 

az 1956-os forradalom és 
a köztársaság kikiáltásának évfordulója 

tiszteletére rendezett városi ünnepségre, 
valamint a 18.30 órakor kezdődő 

mécsesgyújtásra 
a gyógyház melletti kopjafához. 

Szeretettel várjuk!

Dr. Sunyovszki Károly 
polgármester

Előadás
Az istenek a fejükre estek, 

de mikor esnek fejünkre az istenek? 
Célkeresztben a Föld 

Szácsényi-Nagy Gábor csillagász előadása 
október 26-án, pénteken 17.15-kor 

az MKK kamaratermében. -

=>Az ORKA Oroszlányi Búvárklub köszönetét nyilvánít mindazoknak, 
akik a személyi jövedelemadó 1 %-át a gyermekek úszásoktatására, 
egészséges életmódra való nevelésére ajánlották fel. A befolyt össze
get a Balaton és az Öböl átúszás szállítási költségeinek egy részére 
használtuk fel.
=>Az Oroszlányi Bányász Múzeum Alapítvány kuratóriuma ezúton 
mond köszönetét mindazoknak, akik adójuk 1 %-át az alapítvány ja
vára felajánlották. A befolyt 15.572 Ft-ot a múzeum működéséhez 
szükséges dologi kiadásokra fordította. Segitőkészségüket megkö
szönjük. Jó szerencsét!

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelm i id ő  90 napos jegynél.

. . . mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

. .. mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat.

. . . mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

. .. mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelánt
OROSZLÁNY, Rákóc/iu. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telelőn j4.'560-5()0 (cks/cr. műszaki, porcelán, sth.)_______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Tclcfon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

yom ..

IN G Y E N E S  LA K O S S Á G I 
A P R Ó H IR D E T É S  

A  hirdetéseket a M O N T Á Z S  
P R E S S  K ft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig és a hétvégén

=>Eladó 2 db 10 m-es villanyosz
lop, ’85-ös Wartburg 353 lejárt 
műszakival, kis karosszéria hibá
val. 06-20-3843149 
=>Eladó beszélő hím nimfa papa
gáj, szintetizátor és gitár eladó. 
Ugyanitt 20 nöl kert emeletes kő
épülettel eladó. 06/20-9936-631 
=>Tatabányán 3. emeleti 2 szo
bás, összkomfortos 54 m2 alap- 
területű lakás eladó. 362-467 
17.00 óra után.
=oProfival szemben lévő 2 szo
bás lakás hosszú távra kiadó. 
20/3650-644, 20/9787-551 
^Keresem  a párom egy 50-55 
év közötti, 165 cm-nél maga
sabb, káros szenvedélytől men
tes, független úr személyében, 
aki idővel hozzám költözne. Jo
gosítvány előny. Fényképes leve
let „Gondola” jeligére a kiadóba 
kérek.

Csontleves

Csontleves

Csontleves

Hagymaleves

Csontleves

Krémleves

Csontleves
Alföldi májga- 
luskaleves

HETI MENÜ AJÁNLATUNK 10.22.-10.28.
Hétfő

Párizsi sertésszelet, vegyes köret 
Kedd

Fokhagymás flekken 
Szerda
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Jövőre adóemelés várható

A város tejesítette idei hiteltörlesztési 
kötelezettségét

Pénzügyi-gazdasági konferenciát rendezett a Lengyel József Gimnázium dísztermében a múlt 
héten csütörtökön városunk önkormányzata. Többen tartottak az önkormányzatok gazdálkodásával, 
fejlődésével kapcsolatos előadásokat, köztük a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője, a megyei 
Területi Államháztartási Hivatal irodavezetője, a város számlavezető bankjának, a Raiffeisen 
Banknak az üzletágvezetője, valamint dr. Sunyovszki Károly polgármester és Lazók Zoltán a 
képviselő-testület pénzügyi bizottságának elnöke.

„Ha nem a szó, 
akkora re m é n y ...” 

Városi megemlékezés 
1956-ról

Október 23-án este tartották az 1956-os 
forradalom 45. és a (3.) köztársaság kikiáltásának 
12. évfordulója tiszteletére rendezett városi 
ünnepséget a Művelődési Központ színház
termében. Köszöntő beszédét Wass Albert 
versének soraival kezdte Lázár Mózes a megyei 
közgyűlés elnöke: „Uram, adj békességet /  a 
Kárpátok között! /  Sehol még földet annyi /  könny 
s vér nem öntözött.” A szónok úgy vélte, hogy 
mielőbb ki kell gyógyulnunk a félelem béklyó
jából: a forradalom eltiprói -  még ha egyesek ma 
is félnek -  már sohasem jöhetnek vissza.

-  Senki se gondolja, hogy a szabadság és az 
emberi jogok sárba tiprásának és a zsarnok
ságnak, egy nemzet megszállásának, ártatlanok 
meggyilkolásának nem marad nyoma. Mindig 
kell, hogy legyen egy jel! Ha nem a kép, akkor az 
emlékezet, ha nem az írás, akkor a szó, ha nem a 
szó, akkor a remény -  mondta Lázár Mózes, majd 
egy történettel folytatta. -  Nem mindenütt 
zajlottak véres események, de azok is felemelőek 
és üzenetet hordoznak. Az egyik kis faluban 
megalakult a forradalmi tanács, majd elfogták az 
egyébként református rendőrt, és a templomba 
hurcolták, ott letérdeltették egy időre, majd 
hazaengedték. Az iskoláról leverték a vörös 
csillagot és kitették a régi keresztet. Utána a falu 
lázas élelmiszergyűjtésbe kezdett a Budapesten 
harcoló forradalmárok számára. Ez is forradalom 
volt, ott a kicsiny faluban.

Az ünnepi beszédet követően a Lengyel József 
gimnázium énekkara és tanulói köszöntötték 
zenés, verses megemlékezéssel a megjelent 
mintegy félszáz embert, többségében város
vezetőket, képviselőket és családtagjaikat.

A műsor után a jelenlévők a gyógyház melletti 
kopjafához vonultak, ahol mécseseket gyújtva 
néma tisztelgéssel emlékeztek a forradalomra és 
áldozataira. - f

Október 30-án, kedden 
testületi ülés

A képviselők tájékoztatót kapnak a két ülés 
közötti eseményekről, majd módosítják a 
köztisztviselőket érintő rendeletüket. Ezt követően 
A város új Gazdasági Programjának első fordulós 
vitáját tartják, majd Modrián Vilmos előter
jesztésével egyeztetnek az oktatási intézmények 
eszköz és felszerelés igényéről.

Ugyancsak a Fideszes képviselő előter
jesztésében vitatják meg a Sportdicsőség-táblával 
kapcsolatos anyagot, majd a polgármester anya
gát vitatják meg a sportvagyon működtetéséről.

Ezt követően a rendőrkapitányság és a 
Polgárőrség munkájáról hallgatnak meg 
tájékoztatást.

A konferenciára készített kimutatások között 
szerepel az Adorján Attiláné pénzügyi .osztály- 
vezető által készített „Oroszlány Város Önkor
mányzata gazdálkodásának‘alakulása a számok 
tükrében 1991-2000" című dokumentum, amely 
táblázatok, grafikonok, diagramok sokaságát 
vonultatja fel a tíz év tendenciáinak elemzésére. 
Annyi bizonyosan kimondható, hogy mára igen 
jelentősen megváltoztak a pénzügyi gazdálkodás 
feltételei.

Az állami támogatások mértéke ebben az egy 
évtizedben reálértékben 35 %-kal csökkent, jóval 
alatta maradva az inflációs rátával növelt értéknek. 
A Személyi Jövedelem Adónak ma már csak 10 
%-a marad a városban, ugyanakkor a helyi 
adóbevételek fokozatosan a tízszeresére emel
kedtek: mintegy 40 millióról 400 millió forintra 
(ebben a legjelentősebb tétel az építményadó és 
az iparűzési adó). Az elkövetkező egy évtized alatt 
hasonló nagyságrendű növekedés várható.

A konferencián elhangzott, hogy miután az 
Európai Unióban az építményadó nem tesz 
különbséget a vállalkozók és a lakosság többi 
rétege között, belépésünk közeledtével nálunk is a 

• kettő egy szintre hozása várható. A tervekben 
most az szerepel, hogy az építményadó jövőre az 
infláció felével nőne, továbbá ugyancsak tervezik,

Nagy érdeklődésre számot tartó képzőművészeti 
tanfolyamokat szervez idén is a Művelődési 
Központ és Könyvtár. Kosárfonó, szövő, fazekas 
és papírmasé készítő tanfolyamokra várják az 
érdeklődőket. Eddig számosán jelentkeztek, már 
csak néhány hely maradt üresen, igyekezzen, aki 
részt szeretne venni -  tájékoztatott Román 
Gézáné művelődésszervező menedzser.

Az itt elsajátítható kézműves és képzőmű
vészeti technikák nemcsak a kézügyességet, 
kreativitást fejlesztik, hanem hasznos, közös
ségben eltöltött elfoglaltságot nyújtanak a sötét 
őszi-téli délutánokon gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt. Az elkészített tárgyak hazavihetők, 
otthon a lakás vagy a közelgő ünnepre felkészített 
szoba méltó díszei lehetnek.

hogy a gépkocsiadó mértékét a maximumra 
emeljék.

A vizsgált időszakban egyértelműen nőttek a 
beruházási kiadások, ebből a szempontból csúcs
évnek az 1999-2000-es tekinthető, amikor közel 
1,3 milliárd forint értékű beruházás történt, ami 
ugyanekkora hitelfelvétellel járt. Épp a konferencia 
napjához köthető, hogy a város a költségvetési 
rendeletben ez évre előírt hiteltörlesztési kötele
zettségének eleget tett.

Ami a szociális ellátásokat és a segélyezést 
illeti, 1992. óta fnagasan a reálérték fölött telje
sültek. Az egészségügyi, oktatási, közművelődési 
kiadások viszont mélyen alatta. A legszembe
tűnőbb ez a közművelődési kiadásoknál, ahol 10 
éve is 30 millió forint alatti összeget költöttünk 
erre a célra, akárcsak 2000-ben.

A polgármester elmondta, hogy a két 
középfokú intézményt a város továbbra is meg 
akarja tartani, mivel bebizonyosodott, hogy 
megyei fenntartásra átadva halálra lennének 
ítélve. Az elmúlt tíz év alatt a város közel 1 milliárd 
forintot költött rájuk.

A városban jelenleg 360 önkormányzati 
bérlakás van még, meglehetősen romos 
állapotban -  tájékoztatott Lazók Zoltán. Ennek a 
helyzetnek a mielőbbi rendezésére már keresik a 
lehetséges megoldásokat. -f

A kosárfonó tanfolyam vezetője idén is 
Cihlárné Kukovecz Anikó, a szövőé Kiss Barnáné, 
de ezeken kívül két új képzés is indul, mindkettőt a 
Fővárosi Gyermekotthon tanárai tartják. Az egyik a 
fazekas-tanfolyam, amelyet Széplaki Jánosné 
gyógypedagógus és keramikus vezet, valamint a 
feltörekvő, mondhatni „slágertechnika" a papír
masé, melyet Hornyákné Sebestyén Éva ismertet 
meg az érdeklődőkkel. Hornyákné Sebestyén 
Évának több kiállítása is volt már az általa készített 
papírmasé figurákból, hozzáértését az is bizo
nyítja, hogy jelenleg könyvet ír a témáról. Szerinte 
ahogy a kezek alatt életre kel a papír, az magával 
ragad felnőttet, gyermeket egyaránt és mindez 
nem igényel különösebb kézügyességet, könnyen 
elsajátítható.

Ki lenne fazekas vagy 
„keljfelmacska” -készítő?



„Kihasználtak, megaláztak, de megtörni 
nem tudtak, mert én a városé vagyok”

Balogh György a médiáról, képviseló'i munkájáról
Balogh Györggyel, a Független Kisgazdapárt 
kompenzációs listáról bejutott települési 
képviselőjével, a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság alelnökével 
beszélgetünk.

-  Balogh úri Ön legutóbbi nyilatkozatában 
rangsorolta az oroszlányi médiumokat. M i 
alapján tette ezt ön, aszerint, hogy hol kapja a 
legtöbb megjelenési lehetőséget?

-  Természetesen nem, mert ha eszerint 
rangsorolnék, akkor a megyei lapokat kellene 
elsősorban említenem, ahol véleményem, 
munkám a bemutatott bizonyítékok alapján 
rendszeresen megjelenik.

-  Úgy tűnik önnek ebben a ciklusban a 
média a vesszőparipája, szinte másról nem is 
beszél, ha megszólal.

-Vannak demokratikus alapjogok, melyek 
a demokrácia alapköveit jelentik; ilyen a szólás, 
a véleménynyilvánítás szabadsága. Legutóbbi 
írásom is erről szólt. Kérdezném önt, vajon 
hogyan történhet meg, hogy a jelentős 
közpénzekből is működtetett magán 
kábeltelevízió hétfői közszolgálati műsorában a 
város által választott képviselőnek nincs 
megjelenési lehetősége, nincs fóruma. A 
hatalom képviselői kapnak teret, megjelenési 
lehetőséget, a hatalomtól távolabb állók szavait 
vagy kiforgatják, vagy lejáratják. A testületi ülés 
összefoglalók is erről szólnak. A közszolgála- 
tiság, az objektivitás is megkövetelné, hogy a 
média a politikának tartana tükörképet és e 
helyett a .média politizál, elfogult, így 
kirekesztővé is vált.

-  Akkor a Krónikás most szerzett egy jó 
pontot és előrébb kerül a listáján?

- A  Krónikást túl sterilnek tartom. Hírújság, 
vélemény, hozzászólások nélkül, már ami a 
testületi-ülések összefoglalóit illeti.

-  A felelős szerkesztő álláspontja az, hogy 
a Krónikás elsősorban hírújság, ahol a tények, 
a történelemben maradandó dolgok közlése a 
legfontosabb, erre kap tőle megbízást a 
szerkesztő. Ennek ellenére rendszeresen 
megjelennek a vélemények is, például most az 
öné. Megkeresett, és leültünk beszélgetni.

-  Ez mind rendben van, de engedjen meg 
egy sportpéldát. A képviselői munka olyan, 
mint a futball. A foci is csapatjáték, a testületi 
munka is. A fociban is vannak hátvédek, nem 
mindenki rúg gólt, mert itt is ott is a 
teljesítmény a mérvadó. Aki viszont gólt rúg, és 
olyan időszakban rúg gólt, amikor a csapat 
kiesésre áll, az itt rúgott gólok felértékelődnek. 
Tehát az a választott önkormányzati képviselő, 
aki kritikus helyzetben is megállja a helyét, az is 
tett valamit az asztalra, megszolgálta a 
bizalmat.

-  Természetesen ez lenne Balogh György?
-  Az ezt megelőző két ciklusban független, 

körzetben választott képviselőként is hasznos 
tudtam lenni. Gondoljon csupán a bányakáros

ügyekre a faluban, vagy a Takács Imre 
lakótelepen épült bolthoz vezető feljáróra, amit 
a lakótelep lakóival együtt építettem. A 
harmadik ciklusban pedig az FKGP 
képviselőjeként a várost az FKGP kormányzati 
lehetőségeivel segítem, mely hosszú távú 
fejlődési lehetőséget jelent.

-  Na, de pzt már annyiszor hallottuk öntől, 
hogy a könyökünkön jön ki.

-  A köz által választott képviselőnek joga 
van a város elé tárni a városért végzett 
munkáját, hiszen eszerint ítélik meg. A szimpla 
szavazógépként működő képviselőknek 
bizonyára ez nem kedvenc olvasmánya. 
Vannak, akik hangoztatják, hogy a város 
fejlődik, az ipari park benépesül, merthogy az 
jól hangzik, de hogy ki tette ezt lehetővé, az már 
unalmas lerágott csont egyeseknek.

-  Lehet, hogy be kéne ismernie, hogy ezt a 
játszmát elvesztette és túllépni a dolgon. Nem?

-  A munkám eredményeként a játszma 
eldőlt, a város nem csődölt be, megnyílt a 
lehetőség az ipari park fejlődéséhez. A Vért Rt. 
munkahelyeit, bányászati vonalon sikerült 
megmenteni. Igaz, ez nem tipikusan 
önkormányzati mandátummal járó feladat. 
Talán ez a magyarázat arra, hogy miért akarják 
ezen eredményeimet elhallgatni. Országgyűlési 
képviselői feladatokat oldottam meg 
felkérésre, úgy gondolom országgyűlési 
képviselők helyett.

-  Nézzük a kitüntetését. Kapott a legutóbbi 
testületi ülésen valami oklevelet a 
szocialistáktól, amelyben váresmegmentői 
címet adományoznak önnek.

-  A csődtől való városmegmentés igaz. A 
dolog pikantériája, hogy a dicsérő oklevelet az 
előző ciklus városvezetőinek utódai adták át. A 
‘barbatrükk’ lényege, hogy fel kell dicsérni a 
rivális pártot, hogy az így lejáratódjék. A sár a 
sárdobálókra szokott visszahullani. Most sem 
lesz másként.

-  Hát, ott nem tette ezt szóvá, még 
mosolygott is rajta!

-  A válaszadásnak is eljön az ideje.
-  Megjelent a gazdasági program 

tervezete, ön ezt már régóta hiányolta.
- A  városi programot a város komplexen, a 

ciklus első évében szokta a polgármesterrel a 
testület felé benyújtani, mostmár minek, 
legfeljebb kampányolni lehet vele.

-  Végezetül hadd kérdezzem meg, annyi 
kisgazdapárt van most, ön melyiknek adagja?

-  Én a Független Kisgazdapárt oroszlányi 
szervezetének vagyok a tagja. ‘ Az új 
szerveződések az elmúlt hónapokban lettek 
bejelentve, más céljuk nincs, mint az anyapárt 
gyengítése. Bízom abban, hogy az FKGP meg 
tud szabadulni a kompromittált személyektől, 
vezetőktől és a kölönctől megszabadulva 
megújul.

Forgács József

Jegyzet
A z igazmondó tabletta, 

avagy szócső-e 
a média?

Ha egy politikus bevenné az igazságmondó tablettát, 
vagy valami átok ülne rá s nem tudná csak az igazat 
mondani, attól tartok azonnal rávágná a címbéli 
kérdésre, hogy igen, az legyen, de az én szócsövem. 
Pláne választások előtt. A következőkben megpróbálok 
egy politikus bőrébe bújni (szép kis mutatvány!) s 
közreadni tanácsait ebből az igazmondó állapotból.

Szóval itt vagyunk a választások előtt. Most aztán le 
kell nyúlni minden felületet, minden percet hangban 
vagy képben, minden médiumban. S ha már 
megjelentünk a köz előtt, igyekezzünk a legpoliti- 
kusabban nyilatkozni. Értsd a legsemmitmondóbban! 
Tévében vagy rádióban vigyázzunk, ott nehéz a 
dolgunk, mert nem írhatjuk át utólag gondolatainkat, 
pláne nem egyenes adásban, ezért igyekezzünk 
mellébeszélni, látszólag jól irányzott, de óvatosan bevitt 
csapásokkal ostorozni az ellenfelet: Nyíltan sose 
nevezzük meg kit tartunk hülyének, ki az aki megpróbált 
lejáratni bennünket, (különösképpen nem, ha 
potenciális szövetségesről van szó) tegyünk homályos, 

Játszólag azonban félreérthetetlen utalásokat, mellyel 
határozottságunk, keménységünk imázsát erősíthetjük. 
Jól jöhet később a kétértelműség. Mert ki tudja, hogy 
változnak még az erőviszonyok, s akkor majd abban az 
új mágneses mezőben érdekünk szerint választhatunk 
egykori nyilatkozatunk lehetséges értelmezéseiből. 
Legyen hát Püthia papnő az istenünk!

A nyomtatott sajtóval a legkönnyebb a dolgunk, az 
kérem az igazi szócső. Ha interjút sikerül adnunk és az 
újságíró keménykedik, ne ijedjünk meg. Higgadtnak se 
muszáj lenni, kiordíthatjuk fájdalmunkat is, ha meg 
zavaros a mondanivalónk, akkor sincs semmi vész. 
Hozzájárulásunk nélkül úgysem mehet le az anyag. 
Amint megkaptuk a cikket szignózásra, elemezzük ki 
alaposan, töröljük a kényelmetlen vonatkozásokat, fo
galmazzuk át az írást a fenti jó tanácsok szerint. Az 
újságíró jelen esetben csak egy gépíró, aki híven be 
fogja ütni betűinket a számítógépébe. Mondom hát, ez 
az igazi szócső! Ha meg beleszerkesztésünk miatt nem 
adnák le a cikket, gyanakodván, hogy kampány
beszédünk írásos változatával kevertük össze, megint 
csak semmi vész, hisz politikusok vagyunk! Ilyenkor 
kiáltsuk ki a sajtószabadság és szólásszabadság 
sérelmét. Legyünk hát felkészülve minden eshetőségre!

Aztán előfordulhat az is, hogy egy orgánumot hirtelen 
felindulásból szalonképtelennek stb. nevezünk, mert 
netán piszkálja a munkásságunkat, miközben 
egyébként égve óhajtjuk a megjelenési lehetőséget. 
Nyugi! Óvatosan sasszézzunk vissza ebből, s ha az 
iménti orgánumtól mégis felkérnek, tárjuk ki bátran a 
világ elé velős gondolataink ablakát. Használjuk hát 
szócsőnek a médiumokat. A szócső ugyebár csak akkor 
működik, ha belebeszélünk, és azt harsogja, amit mi 
akarunk.

Ja, jut eszembe! Mindez csak a választások előtti 
kampányidőszakban érvényes. Utána (persze ha sikerül 
magunkat megválasztatni) már miénk a világ! Egy ideig 
még őszinték is lehetünk.

Ennyi, kigyógyultunk a tabletta hatásából. A 
Maverick című film  egyik utolsó jelenetének 
mondása ju t eszembe: „Akkor'higgyél nőnek, ha ló 
legel a sírján!” Hogy ezt be lehetne helyettesíteni a 
jelen esetre is?Á, én ilyet nem mondok, ahhoz elég 
politikus vagyok...

-gróf ács-

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2____________________________________________________________________________________________________ -___________________________



HÍREK
'56-OS EMLÉKÉREM. Máté Lajos oroszlányi 

nyugdíjas az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából a Belügyminisztériumban 
’56-os emlékérmet,..valamint a köztársasági elnök 
aláírásával ellátott oklevelet vehetett át. A megtorlás 
idején oroszlányi bányamunkára kényszerített férfi a 
kitüntetést Püspökladányban végzett forradalmi 
tetteivel érdemelte ki.

FESTETT FÜLKÉK. Városunkban közel húsz 
nyilvános telefonfülkét újíttat fel a Matáv Rt., amint még 
néhány környező településen is, A fülkéket újrafestik, 
hiányzó ajtóit, ablakait kicserélik, illetve pótolják.

8 TONNA PAPÍR. Papírhulladék-gyűjtést rendeztek a 
múlt héten az Arany János Általános Iskolában. Az 
alsósok 3,5 a felső tagozatosok 4,5 tonnával gyűjtöttek 
össze. A fekete-fehér kilója 12, a karton 10, a vegyes 
papírért 6 forintot fizetett az átvevő oroszlányi 
MEH-telep.

ATLÉTIKAI HÁRMASVIADAL-t rendeztek az elmúlt 
hétvégén a Tatai Edzőtáborban, nemzetközi részvétellel, 
13-14 éves_ ifjak számára. Az 1994-ben indult, a 
szlovákiai Érsekújvár, a csehországi Znojmo és 
Oroszlány között évi helyszínváltással zajló sportver
sengés házigazdája ezúttal városunk volt. Az orosz
lányiak kiemelkedő eredményeit ismertetjük. A fiúk 
versenyében Kovács Krisztián a 100 méteres síkfutás 
győztese lett, míg 300 méteren a 2. helyen végzett. A 
távolugrásban és a magasugrásban is Králik Norbert 
oroszlányi fiú állhatott' a dobogó legfelső fokára, 
valamint súlylökésben is hazai győzelem született: 
Füzeséri Károly bizonyult a legjobbnak. 80 méteres 
gátfutásban Papp Tamás, a 4x100 méteres váltóban 
pedig a Králik, Papp, Vizi, Horváth négyes aratta le a 
babért. A lányok versenyében a külföldi csapatok 
bizonyultak jobbnak. Innen Kocsis Alexandra 
teljesítménye emelhető ki, aki 2. helyen végzett a 100 
méteres síkfutásban és a 4x100 méteres váltóban is a 
Kocsis, Mező, Gyuga hármas tagjaként. Tóth Tímea a 
kislabda hajításban lett a második. Összesítésben 
Oroszlány a második helyre került.

A DROGRÓL. Nevelési értekezletet tartottak a múlt hét 
szombaton az Arany János Általános Iskolában. A 
kábítószerek e korosztályt érintő veszélyeiről cseréltek 
eszmét szülők és pedagógusok dr. Klobusitzky György, 
a téma szakértője segítségével.

OROSZLÁNY PORCELÁNON. Hatdarabos porcelán- 
tányér-kollekciót készített városunkról Pálos Gábor 
porcelánfestő művész. A veszprémi cég által reklámo
zott tányérokon Oroszlány főbb nevezetességei, pl. az 
evangélikus templom, a városkapu és a majki 
műemlékegyüttes részlete látható.

CSILLAGÁSZ AZ MKK-BAN. Szécsényi-Nagy Gábor 
csillagász tartott előadást a Földet veszélyeztető 
naprendszerbeli kóbor égitestekről pénteken az MKK 
kamaratermében. A rendezvényt a Magyar Tudomány 
Napja alkalmából, a megyei TIT által szervezett 
előadássorozat részeként tartották. Az előadáson a 
Halley Csillagászati Egyesület díjazta az „Unokáink 
otthona: az űr" címmel hirdetett űrkutatási rajzpályá
zatának győzteseit. Az első díjat Dallos Zoltán 7. 
osztályos tanuló nyerte el.

KERÉKPÁRON A VÉRTESBEN. Két napos 
kerékpártúrán ismerkedtek az őszi Vértes szépségeivel 
az Arany János iskola tanulói a Diákönkormányzat 
szervezésében. Bartalus Ilona és Szabóné Romocsa 
Szilvia vezetésével a Gánt és Mindszentpuszta felé 
vezető útvonalakon kanyarogtak, megszállva a 
kőhányási turistaházban, ahol természetesen jó 
hangulatú esti szalonnasütést is beiktattak a programba.

13

Felsőfokú képzés az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában

Új idők, új kihívásai
A műszaki informatikai mérnökasszisztens mint a vállalat, intézmény valamely vezetőjének 
közvetlen munkatársa mérnöki irányítás alatt végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény 
számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek üzemeltetését, karbantartását stb. 
stb. -  áll a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben, némi felvilágosítást adva arról, 
hogy mivel is foglalkozhat majd az, aki a fenti hosszú nevű szakképesítést felsőfokú tanulmányok 
keretében szerzi meg az Eötvös Loránd Szakközépiskolában. Immár második évébe (harmadik 
félévébe) lépett a képzés. A tapasztalatokról és a szakmai képzésben bekövetkezett új kihívásokról 
beszélgettünk Rajnai Gáborral, az intézmény egyik igazgató-helyettesével.

-  A kezdetek 1999 nyaráig nyúlnak vissza, 
amikor Gál Zoltán a Veszprémi Egyetem 
rektora és a műszaki-informatikai tanszék 
vezetője látogatást tett Oroszlány két 
középfokú intézményében. Ezt követően ősszel 
megkerestek bennünket, hogy itt felsőfokú 
szakképzést szeretnének beindítani, mert a mi 
szakképzési profilunk tárgyi feltételrendszere 
megfelel az ő elképzeléseiknek. Érdekesség, 
hogy az egyetemnek ez a képzési formája 
országszerte tíz intézményben szerveződött, 
ebből aztán háromban indult meg: Oroszlány, 
Nagykanizsa, Ajka.

-  Ön szerint minek köszönhető ez?
-  Nyilván a szakmai múltunk és a képe

sítésekkel rendelkező oktatógárda jelentette a 
garanciát. Az oktatók személyére szakmai 
pályázatot írtak ki, ennek nyomán valamennyi 
állást a két középiskolában tanító oroszlányi 
kollégák töltik be. Azt hiszem, büszke lehet a 
város a tanáraira.

-  Összefoglalná az eddigi tapasztalatokat?
-  A képzés elvégezhető felsőfokú hallgatói 

vagy középiskolai tanulói jogviszonnyal. A 
kimenet ugyanaz, négy félév teljesítése után 
felsőfokú OKJ-s szakképesítést kap a sikeresen 
vizsgázó hallgató. A két jogviszony között a 
hallgató számára a kedvezményekben van 
különbség.

A képzés célja kettős. Aki elvégzi, bejuthat az 
egyetem műszaki-informatikai szakának má
sodik évfolyamára, de képesítésével akár 
rögtön el is helyezkedhet. Példa erre, hogy a 
környező ipari üzemekben tartott nyári 
gyakorlaton többeknek már állást ajánlottak.

Ez a rendszer más szakképzéssel már ’98 óta 
működik, s a tapasztalatok szerint a résztvevők 
kb. egyhatoda jut be az egyetemre. Tavaly itt az 
első évfolyamra 28-an jelentkeztek. A létszám 
ingadozott, míg most a 3. félévet 21 tanuló 
kezdte, ami az előbbiek alapján elfogadható 
lemorzsolódás. Az idei első félévre 26 fős 
csoport nyert felvételt. A jelentkezők döntő 
része az oroszlányi szakközépiskola és a 
gimnázium tanulói közül került ki, de jöttek 
Tatabányáról, Tatáról, Szákszendről, Császár
ról is. Hozzá kell tennem, hogy a mi technikusi 
képzési formáink (elektronikai- mechat
ronikai-, minőségbiztosítási számítástechni
kus), valamint a gimnázium ötödéves szoftver- 
üzemeltető szaka jó belépőt jelentenek ide.

Összességében, eddig jó példaként 
említenek bennünket a többi középiskola 
között. A tanárkollégák rendszeresen tartják a 
kapcsolatot az egyetemmel, megvitatják a 
tapasztalatokat. Úgy vélem, a kezdeti 
nehézségeken már túl vagyunk, s lassan 
nézhetünk újabb profilok után.

- E z  a felsőfokú képzés az iskola grandiózus 
átalakulásnak a csúcsa, hiszen egy évtizede 
még vájáriskolaként emlegették. Hogyan 
zajlott ez kényszerű átvedlési folyamat?

-  Mikor 1987-ben elkezdtük a technikus 
képzést már látszott, hogy keresztmetszet 
szűkülés lesz a bányászat vonalán és a térség
ben az elektronikai, mechatronikai képzés felé 
fognak elmozdulni az igények. Mi erre időben 
felkészültünk, és amikor az első cégek idete
lepültek, nyomban reagáltunk rá a megfelelő 
képzés beindításával. A szakmunkás területen, 
a vasipari szakmáknál a hidraulika és 
pneumatika, a PLC-programozás alkalmazásá
nak terjedésére nekünk is válaszolni kellett. A 
legmodernebb CNC-esztergagépeknél is 
különböző vezérlési rendszerek léteznek, és mi 
tanítjuk ezeket, alkalmazkodva a helyi cégek 
igényeihez, hogy hol melyiket használják. 
Egyébként ma már nem lehet olyan szűkén 
értelmezni a szakmákat, mint régen, az 
ismeretek szélesebb körét kell elsajátítani és 
nagyobb az átjárhatóság, átfedés az egyes 
szakmák között. Sőt, előfordul, hogy helyi 
vállalkozások speciális képzést kérnek a 
dolgozóiknak, s tanfolyam formájában mi 
eleget tudunk tenni ennek.

Megállni tehát nem lehet, a továbbéléshez 
újabb irányokat is célba kell venni, ilyen például 
az automatizálási technikus, amihez a feltételek 
már adottak és a jövő évben beindíthatjuk.

-  Mindehhez elengedhetetlenül szükséges a 
szakmailag jó l képzett és tegyük hozzá 
megfizetett oktatógárda.

-A m i az előbbit illeti, a különböző gazdasági 
kamarák rendszeresen viszik kollégáinkat 
külföldi továbbképzésekre, ahol a legmoder
nebb programozásokat, ismereteket sajátítják 
el. így mindig egy lépéssel előrébb járunk. A 
másik felvetés már keményebb dió, hisz nehéz 
itt tartani a szakembergárdát, amikor kinn az 
üzleti életben jelenlegi bérük többszörösét 
kereshetik meg. Ehhez egyfajta- megszállottság 
kell. Kitörési lehetőség talán abban kínálkozik, 
ha az iskola konkrét megrendeléseknek is 
eleget tenne, így bevételekhez jutna a 
fejlesztésekre, és a kollégák méltóbb anyagi 
elismerésére.

-  Milyen bevételekből gazdálkodik ma az 
intézmény?
-  Az egész műszaki középiskola fenntartása 
állami fejkvótából valósul meg, függetlenül 
attól, hogy a város a fenntartó. Van azonban 
egy olyan elképzelés, hogy az önkormányzat a 
jövőben fokozatosan kipótolja a működési 
kiadások -és a fejkvótából befolyó bevételek 
közötti különbözetet. Ez kb. 10-15 millió 
forintra tehető. A fejlesztések forrása a nagy, 
ipari parki és azon kívüli cégektől a szakképzési 
támogatás keretében befolyó összegek, 
valamint amit pályázatokon nyerünk el. A 
cégekre nem lehet panaszunk, kölcsönösen jó 
kapcsolatot sikerült kialakítani valamennyivel.

Forgács J.
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

©361-111
NEM KELL UTAZNI, MÁR OROSZLÁNYBAN IS 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL PADLÓSZŐNYEG

IN G YEN ES  LAKOSSÁGI 
APR Ó H IRD ETÉS  

A  hirdetéseket a M ONTÁZS 
PR ES S  Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják!

(FILCALÁ TÉTES IS) ÉS PVC VÁSÁR!
Filc 490,-/m2 

tűzött padlószőnyeg 590,- /m2 
PVC 2-3-4 m-es akciós áron 

1090,-/m2
MEGLEPETÉS:-!0.000,- FT FELETT 

__________ AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐ!__________

Ajánlattételi telhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér 
az alábbi bontási és kivitelezési munkákra:

1. a Táncsics M. u. 66. sz. alatti Sporttelepen ,30 m-es 
falazott kémény bontására tervezéssel, engedélyez
tetéssel együtt,
2. a Táncsics M u. 66. sz. alatti Sporttelepen meglévő 
kétszintes épület átalakítására tűzoltósági főépületté és 
új, három állásos gépkocsi tároló építésére a tűzoltóság 
számára.
Az ajánlati dokumentáció az 1. sz. munkánál bruttó 
10.000,- Ft-ért, a 2. sz. munkánál bruttó 25.000,- Ft-ért 
megvásárolható az oroszlányi Polgármesteri -Hivatal 
földszinti ügyfélszolgálati irodáján 2001. október 29-étől 
a hivatal nyitvatartási idejében.
A z  a já n la tté te li h a tá rid ő : 2001. november 12-én, hétfőn 
14:30 óra
A z  a já n la to k  n y ilv á n o s  fe lb o n tá s a : 2001. november 
12-én, hétfőn 15:00 órakor
A z  e re d m é n y h ird e té s  h a tá rid e je : 2001. november 
16-áig írásban.

=>Eladók szinte új öltönyök 
48-50-es méretben, nagyon 
jó állapotú, nagyon régi 
hegedű mandolin, lábbal 
hajtható Singer varrógép. 
Ugyanitt takarítást háznál 
vállalok. 366-890 19-20 óra 
között.
=>Oroszlányon a Hunyadi 
János úton felújított, villany
órás, szerelőaknás garázs 
eladó. 363-067 
=>Eladó1 db gáztűzhely, 1 db 
étkező szekrény (Nevada), 1 
db girllsütő. 20/372-5392
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Levélcím: 284Ű Oroszlány, Petőfi S u 20 
Telephely: Oroszlány, Alkotmány u. 10 
Telefonfax: (34j 560-073; (34} 366-524 
Mobil: (20) 978H-381. ,20) 4144 121 
E -m a il :  p re s sk f lt g ia x o le ro  hu 
Wüb: h».tp.//«veb.ésxvlero hu/presskfl

Mire mentek az 1%-ok? Valamennyi itt felsorolt szervezet köszöni a 
lakosság 1999. évi jövedelemadójának 1%-ából kapott támogatást!

=^Az oroszlányi G YER M EK V ÉD Ő  E G Y E S Ü LE T  a felajánlott 85 248 forintból játékokat és a 
játszócsoport működéséhez szükséges eszközöket vásárolt.

=s.Az oroszlányi FA LU -H A G Y O M A N Y Ő R ZŐ  ÉS K U LTU R Á LIS  EG Y E S Ü LE T  a 2000-ben kapott 
135 100 forintot hagyományápoló rendezvényeire (májfaállítás-döntés, Falunap, szüret ) 
fordította.

=>Az O R O S ZLÁ N Y  K Ö R N Y E ZE T V É D E LM É É R T  K Ö ZA LA P ÍTV Á N Y a számára befizetett 5109 
forintot még nem használta fel.

=>A LE N G Y E L J Ó Z S E F  G IM NÁZIUM  T EH ET S ÉG EIÉ R T  A LA P ÍTV Á N Y a felajánlott 3 77 702 
forintot jutalomkönyvek vásárlására, az iskola által rendezett tanulmányi versenyek, iskolai 
kulturális- és sportrendezvények, nyári táborok, tanulmányi versenyek nevezési díjának 
támogatására és irodaszerek vásárlására fordította.

=>A MAJKI M Ű EM LÉ K E G Ü T T ES ÉR T  A LA P ÍTV Á N Y a kapott 22 576 forintot beruházásokra 
használta fel.

=>A MAJKI N ÉPFŐISK O LÁI TÁRS ASÁG  a 31 560 Ft-ot helytörténeti előadássorozat előadói 
díjára fordította.

=>Az oroszlányi MICIMACKÓ B ARÁTAIÉRT A LA P ÍTV Á N Y  a befolyt 10 7 000 Ft-ot a gyermekek 
kirándulására, fejlesztő eszközök vásárlására, és a játékállomány bővítésére fordította.

=>Az oroszlányi M Ű V ELŐ D ÉS I K Ö ZP O N T ÉS K Ö N YVTÁR  a felajánlott 54 510 Ft-ot a 
gyermekkönyvtár részére, társasjáték vásárlásra fordította.

=>Az O R O S ZLÁ N YI N YU G D ÍJAS  ÉS G O N D O ZÓ H Á ZÉ R T  A LA P ÍTV Á N Y a kapott 3 744 Ft-ot még 
nem használta fel.

=>Az O R O S ZLÁ N Y  BARÁTAINAK K Ö R E E G Y E S Ü LE T  a felajánlott 29 744 Ft-ot a városszépítő 
akcióra, rendezvények szervezésére és díjazására fordította.

=>Az oroszlányi R EFO R M Á TU S  H ITÜ N K ÉRT A LA P ÍTV Á N Y a kapott 61 350 Ft-ot a hittanos 
gyerekek Fonyód-ligeti üdültetésére fordította.

=>A Ságvári Endre Általános Iskola S ZÜ LÖ K  ÉS PED AG Ó G U S O K  A  G YER M EK EK ÉR T 
A LAP ÍTV ÁN Y a felajánlott 724 373 Ft-ot könyvek, oktatást segítő anyagok és eszközök 
vásárlására fordította.

Hazai szénből 
hazai energia 
versenyképes 

áron!

Az Oroszlányi Erőműben megindult a Vértesi Erőmű Rt. 
hosszú távú működését biztosító retrofit program. A 2. 
számú kazán felújítását a nemzetközi tenderen győztes 
SES szlovák energetikai cég végzi. A beruházás teljes 
összege meghaladja a 700 millió Ft-ot.

A komplett gépészeti és irányítástechnikai megújítást 
követően ez év december elején teljes kapacitással 
termel a magyar villamos-energia hálózatra. Nagyobb 
hatékonysággal és üzembiztonsággal, ugyanakkor 
környezetkímélőbb tüzeléstechnikával működik, 
teljesítve a nitrogén-oxidok kibocsátására vonatkozó 
legszigorúbb EU előírásokat is.

A retrofit során új alacsony Nitrogén-oxid-kibocsá- 
tású tüzeléstechnika, új kazán-tápvízelömelegítök (ECO) 
és tűztéri vízlándzsa-rendszer került beépítésre. Megújul 
a kazán szabályzó-, védelmi- és vezérlőrendszere is a 
mai legkorszerűbb irányítástechnikai rendszer alkalma
zásával.

Á kazánretrofittál párhuzamosan történik a gőzturbina 
teljes házbontásos főjavítása az Alstom cég kivitele
zésében. A kedvezőbb profilú fokozatok beépítésével és 
a tavaly beépített golyós kondenzátortisztítóval együtt 
jelentős hatásfok-növekedés érhető el. Az erőmű 
környezetvédelmi elkötelezettségét mutatja, hogy 50 
%-kal növekszik az építőiparnak kiadható szárazpernye 
mennyisége. Ezzel tovább csökken környezetünk 
szennyezőanyag terhelése.

A tervek szerint az erőműves blokkok retrofitja tovább 
folytatódik a jövőben, és 2002-ben elkezdődhet a 
füstgáz-kéntelenítő építése. A kéntelenítő üzembe 
kerülésével már- minden szempontból megfelel az 
Oroszlányi Erőmű az uniós környezetvédelmi 
normáknak 2004-re.

Válasszon megfontoltan!
3/0IITt'K Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a inegyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZÜLITEK ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... m ert a  leghosszabb a türelmi idő  90 napos jeg yn é l 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő'lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
. Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 

műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszála, porcelán).
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-56(1 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OI'OTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

v á / i
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HÍREK
KÉSZÜL A MÚZEUM. A volt majki XX. akna területén 

gőzerővel dolgoznak a Vértesi Erőmű Rt. dolgozói a Szent 
Borbála napra tervezett Bányászati Múzeum kialakításán. Az 
önkormányzat megvásárolta a VÉRT-től a területet, ahol a cég 
eddig 300 millió forintot fordított a rekultivációra és a majdani 
múzeumra. A munkák a soproni Bányászati Múzeum szakmai 
segítségével zajlanak.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÓIT HIVATAL. Oroszlány Város 
Polgármesteri Hivatala a Det Norske Veritas Magyarország Kft. 
tanúsító szervezettől 2001. október 5-én minőségbiztosítási 
tanúsítványt szerzett a minőségpolitikában rögzített célok és az 
MSZ EN ISO 9001:1996 szabványrendszer előírásainak 
megfelelően. Az okirat tanúsító általi átadására a közeljövőben 
kerül sor. A tanúsítvány a magyar és nemzetközi 
szabványoknak megfelelően igazolja, hogy a polgármesteri 
hivatal a munkaszervezés eredményeként a jelenlegi működési 
formában megfelelően végzi a feladatát.

SZÁMÍTÓGÉP A „KÖZ” DOLGOZÓINAK. A Széchenyi Terv 
keretében meghirdetett „A köztisztviselők és közoktatásban 
dolgozó pedagógusok számára otthoni számítógép használat. 
Internet hozzáférés támogatása és távoktatási csomag 
biztosítása” című pályázatra Oroszlányban 57 pedagógus 
jelentkezett. Országosan a pályázat eredményeként mintegy 
tízezer pedagógus és ugyanannyi köztisztviselő juthat 
számítógéphez. A pályázat feltétele például, hogy a pályázónak 
vállalnia kell távoktatási programban való részvételt, a vizsgák 
finanszírozását és sikeres letételét. A megpályázandó 
számítógép értéke 250 000 Ft. A képviselő-testületi ülésen 
megszavazták, hogy a város a benyújtandó pályázatot 50%-os 
önrésszel támogatja, ami 57 pedagógus esetében 7 125 000 
Ff-ot jelent. A polgármesteri hivatalból 16 köztisztviselő 
nyújtott be pályázatot, mivel ennek pénzügyi kihatása nincs, a 
munkáltató a szükséges tanulmányi szerződések megkötését 
követően hozzájárult a pályázatok benyújtásához.

VENDÉGSZEREPLÉS. A szlovákiai Érsekújváron vendég
szerepeitek a Bakfark Bálint Művészeti Iskola balett-tagozatos 
diákjai közül azok, akik az idei táncművészeti fesztiválon díjat 
nyertek. A mintegy 30 főnyi gyereksereg és tanáraik egy napig 
élvezték a szlovákiai művészeti iskola vendégszeretetét. Amíg a 
pedagógusok a tapasztalataikat adták át egymásnak addig a 
nebulók Érsekújvár nevezetességeivel ismerkedtek. A tánc
bemutatót a helyi a művelődési házban tartották, az 
oroszlányiak egyórás produkcióját óriási ovációval ünnepelte 
az érsekújvári közönség.

PÁLYAELHAGYÓ PEDAGÓGUSOK. Oroszlányban a 
pedagógus fluktuáció a számadatok tükrében az elmúlt két 
tanév során kiegyenlített volt, a 29 megüresedett álláshelyet 30 
pedagógus töltötte be. Az idei tanévben az előző évekhez 
képest is magas a pályakezdők száma (23 fő). Ezek a számok 
azonban mást is mutatnak. Egy év alatt a duplájára emelkedett 
(6-11 fő) a pályaelhagyók száma, akik közül többen a helyi 
gazdasági szférában helyezkedtek el. A bérkülönbségeket és a 
várható újabb iparbetelepüléseket figyelembe véve való
színűleg ez a tendencia folytatódik.

A SÉRTETTI!) ISMERETLEN. Pótkerekeket tulajdonított el 
4 darab Lada 1200 típusú személygépkocsiból két fiatalkorú 
elkövető október 25-én éjszaka. A rendőrségi nyomozás 
ezúttal ismeretlen személyek sérelmére folyik. Október 24-én a 
délutáni órákban a Penny Markét parkolójában álló 
személygépkocsiból különböző hivatalos iratokat tulajdonított 
ei ismeretlen elkövető.

Vita a gazdasági programról
Áruház lesz majdan a polgármesteri hivatal helyén?

Köszöntéssel vette kezdetéi a képviselő
testület ülése október 30-án.
Dr. Sunyovszki Károly emléklapot adott at 
Balogh Gyula 56-os forradalmárnak, aki 
nem tudott részt venni a megyei 
ünnepségen, ahol rajta kívül ott még öt 
oroszlányit köszöntöttek emléklappal.

Az első több témát összefogó napirendi 
pont tárgyalása kapcsán a polgármester 
köszönetét fejezte ki a testületnek, hogy az 
elmúlt három évben egyetértett' a település 
sorsát meghatározó fő kérdésekben, elő
mozdítva annak alig remélt mérvű fejlődé
sét. Utalt arra, hogy míg az ország ipari 
termelése 8%-kní nőtt az elmúlt évben, a 
Dunántúlé pedig 24 %-kal, addig me
gyénkké meghaladta a 60%-ot. és ennek 
részese Oroszlány is.

Stratégiai célként fogalmazta meg dr. 
Sunyovszki Károly, hogy a város hitel
állományát jövő év derekára nominálisan az 
1998. évi szintre szorítsák vissza, ami így a 
költségvetés növekedését figyelembe véve 
a kiinduló évinek a kétharmadára csök
kenne.

Balogh György felszólalásában annak 
adott hangot, hogy elismerésre méltó a 
város fejlődése, de egyes problémába, 
mint a Gárdonyi iskola hasznosítása, a 
szociális ellátó központ kialakítása, a Petőfi 
udvari körülmények máig nem született 
megoldás, ezek a negyedik év fő feladatai 
kell legyenek.

Ezt követően a képviselők módosították 
a polgármesteri hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát a vagyonnyilatkozat 
tételére köteles köztisztviselők körének 
meghatárojása és a hivatal szervezeti rend
jének változása miatt, valamint felül
vizsgálva a köztisztviselőkkel kapcco- latos 
helyi rendeletet, döntöttek a köztiszt
viselők illetményeinek, á juttatásainak 
szabályozásáról.

Első fordulóban vitatták meg a város 
gazdasági programjának tervezetét, 
amelynek elfogadását jövő év januárjára 
tervezik. Hosszú előkészítő munka előzte 
meg a kidolgozást -  mondta a polgár- 
mester.

Folytatás a 2. oldalon

BorgWamer gyáravatás az ipari parkban
A Wesliii Rt. épülettömege és a Zénón 
Systems Kft. épülő üzemének területét 
píanírozó munkagépek adták a hátteret 
ahhoz szalagátvágáshoz, mellyel október 
30-án felavatták a BorgWamer Turbo 
Systems Kft. 350 millió forintos beruhá
zással készült 1500 négyzetméteres gyáré
pületét az ipari parkban.

A koncertterem méretű munkacsarnok
ban F. Lee Wilson, a Turbo Systems 
csoport elnöke köszöntötte a megjelen
teket. A vendégek között volt Lázár Mózes, 
a megyei közgyűlés elnöke, dr. Sunyovszki 
Károly polgármester, Havasi Márton és a 
győri Audi gyár logisztikai vezetője.

F. Lee Wilson örömét fejezte ki, hogy az 
átmeneti időszakát élő térség fejlődéséhez 
beruházásukkal hozzájárulhatnak. Mint 
elmondta, kiváló infrastruktúrája, a képzett 
munkaerő jelenléte, és jól kiépített ipari 
parkja miatt választották helyszínül Orosz
lányt. Köszöntő szavai után Alfréd Weber 
ügyvezető igazgató idézte fel az üzem épí
tésének pillanatait.

Nézzenek rám, látszik rajtam, hogy 
örülök! -  kezdte beszédét Dr. Sunyovszki 
Károly polgármester, majd kiemelte: 
2002-ig Oroszlányon az ipari-termelő 
beruházások összértéke eléri a 30 milliárd 
forintot és az elKövelkező években várha
tóan 50-60 milliárdra emelkedik.

A BorgWamer beruházása azért is 
jelentős -  mondta -  mert megalapozza az 
ipari parkon belüli és más ipari parkokkal 
való együttműködést. (A BorgWamer be
szállítója lesz az oroszlányi Weslin Rt.)

A gyárban az avalás óta megindult a 
termelés, egyelőre 25 főt foglalkoztatnak 
két műszakban, amit a íeivek szerint jövőre 
a duplájára növelnek. A számítógép vezér
lésű modern munkapadokon olyan tu rbó
feltöltőket szerelnek össze, amelyek a 
gépkocsik motorjának teljesítményfokozá
sára, a kipufogógáz kibocsátás, valamint a 
fogyasztás csökkentésére szolgálnak. Ilyen 
értelemben környezetvédelmi beruházás
nak is tekinthető az üzem létrehozása.

A cég jelenleg az AUDI AG-vel és az 
Audi Hungária Motor Kft.-vel áll szerző
déses kapcsolatban, a győri gyár OTTQ- 
motorjainak turbófeltöltővel való ellátását 
fogják az oroszlányi telephelyről biztosítani.

A szereldei munkatársak közül 
fizenketten a németországbeli kirchheim- 
bolandeni fő gyáregységben szakmai kikép
zésen sajátították el a szükséges ismere
teket, a további munkatársak kiképzését 
már ez a törzsgárda fogja ellátni Magyar- 
országon.
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Vita a gazdasági programról
Folytatás az 1. oldalról

Első fordulóban vitatták meg a város 
gazdasági programjának tervezetét, amelynek 
elfogadását jövő év januárjára tervezik. Hosszú 
előkészíti munka előzte meg a kidolgozást -  
mondta a polgármester, hozzátéve, hogy addig 
kell csiszolni, amíg a lehető legnagyobb 
konszenzussal tudják elfogadni az anyagot. Az 
elkövetkező mintegy 8 évre mutató program 
önkormányzati beruházásigénye hozzávetőle
gesen 8-10 milliárd forint, ami reális célkitűzés 
figyelembe véve azt, hogy az elmúlt három 
évben 1 milliárd forintos önkormányzati 
fejlesztés történt (hozzá kétmilliárdot nyertek 
pályázaton -  a szerk.) -  tette hozzá dr. 
Sunyovszki Károly.

Balogh György a tervezet kapcsán 
katasztrofálisnak nevezte az oroszlányi vasúti 
közlekedést, megfogalmazva, hogy az önkor
mányzat erőteljesebben lépjen fel a MÁV-val 
szemben a helyzet javítása érdekében, 
különben előbb-utóbb a szárnyvonalat meg 
fogják szüntetni. A polgármester úgy látja, 
hogy a biztos megoldást csakis vasút Mór 
felé történő továbbépítése jelenti, ennek 
megvalósítására kell lehetőséget keresni.

Varga János azzal a javaslattal élt, hogy 
építsék be a programba a magántulajdonba 
került lakótömbök felújításának előmozdítását.

Kardics István az útfelújítások foly
tatásaként egy járdaépítési programot szorgal
mazott.

Jugovics József egy versenysportoknak 
teret adó megfelelő létesítmény hiányát vetette 
fel, úgy vélve, hogy megvalósítása az elkö
vetkező évtized fontos célkitűzése. Rajnai 
Gábor a tervezetről készített írásos elemzését 
ajánlotta képviselőtársai figyelmébe. Lazók 
Zoltán a gazdasági program négy sarkalatos 
pontjának a zeneiskola elhelyezését, a 
polgármesteri hivatal felújítását-megépitését, a 
hiányzó szociális intézmények megvalósí
tását és a sportvagyon kérdésének a 
megoldását nevezte, melyekben dűlőre kell 
jutni, különben az egész elakadhat. Ennek 
kapcsán a polgármester elmondta, hogy 
olcsóbb és racionálisabb lenne egy új hivatali 
épület megépítése, mint a régi renoválása és ez 
összhangban van azzal a tervvel is, mely 
szerint (a hivatal kereskedelmi célú -  pl. 
áruházzá -  alakításával) célszerű a jelenlegi 
városközpont kereskedelmi-szolgáltató szere
pének erősítése, az óvárosi részben pedig a 
közigazgatási funkció csoportosítása (például 
azöldtömb helyén megépítendő polgármesteri 
hivatali épülettel). A gazdasági program vitája 
folytatódik a következő üléseken.

Elhalasztották a decemberi ülésre a 
közoktatási intézmények kötelező eszköz- és 
felszerelés beszerzéséről szóló (szakértői 
vizsgálattal alátámasztott) ütemterv módosí
tását. Ennek alapján lehet részt venni 
különböző pályázatokon.

A szocialista frakció nem támogatta az 
előterjesztést, mert véleményük szerint az 
hátrányos a középiskolákra, mert a szakképzési 
alapból kapott támogatást kénytelenek műkö

dési költségekre fordítani és ezzel elesnek a 
pályázati, eszközbeszerzési lehetőségtől.

Lazók Zoltán frakcióvezető az MSZP 
nevében nyilatkozva úgy vélte, hogy előbb 
legalább a szándék kinyilvánítása szintjén 
rendezni kell a középiskolák önkormányzati 
támogatását.

Döntöttek a képviselők, hogy jövő év 
augusztusáig a Művelődési Központban 
„sportdicsőség-táblát” állíttatnak fel (egyelőre 
23 név szerepel rajta), ami a javaslatok alapján 
folyamatosan bővíthető.

A sporttelep hasznosításával-üzemel- 
tetésével 2003. július 30-ig továbbra is az 
Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő 
Kht-t bízták meg, elutasítva a közbeszerzési 
pályázat kiírásáról szóló módosító indítványt.

Az igencsak estébe nyúló folytatásban az 
Oroszlányi Rendőrkapitányság, valamint a 
Polgárőr Egyesület elmúlt évi tevékenysé
géről szóló tájékoztatót hallgatták meg a 
képviselők. A Közigazgatási Bizottság tagjai a 
helyszínen tájékozódtak a kapitányság és az 
egyesület tevékenységéről, eredményeiről, és 
a feladatokról.

Legnagyobb gondként a rendőrkapitány
ság személyi állományának folyamatos 
csökkenése fogalmazódott meg, mely prob
léma már a működőképességet is akadályoz
hatja.

A képviselők megköszönték a két szervezet 
ez évi munkáját és elfogadták azt a javaslatot, 
hogy a jelenleg 5 kamerával működő térfigyelő 
kamerarendszert jövőre 10 kamerásra bővítik.

Az ülésen dr. Nemes Ferenc rendőr- 
kapitány válaszolt a „nép hangja” címen 
elővezetett, a rendőrség munkájával kapcso
latos kérdésekre is. Ezek között a vendéglátó 
helyiségek körüli éjszakai hangoskodás 
kérdése vetődött fel a legélesebben. A kapitány 
szerint ott és abban a pillanatban jelezze a 
107-en, akit zavar a hangoskodás, hogy a 
rendőr intézkedhessen, mert később ezzel már 
nem lehet mit kezdeni.

Az önkormányzati tűzoltóság alapító 
okiratának elfogadását elhalasztották, mivel 
további megfontolásra, pontosításra szoruló 
kérdések merültek fel.

Az ülés vége felé Modrián Vilmos képviselő 
szóbeli előterjesztésében nettó 3 millió forintos 
jutalom kifizetését javasolta a polgármester 
részére az elmúlt három évben végzett 
munkássága okán: a költségvetés egyensúlyá
nak fenntartásában, az ipari parki beruházások 
menedzselésében, az önkormányzati beruhá
zások külső forrásainak előteremtésében és a 
hivatal irányításában végzett tevékenysége 
miatt. Egyeztető szünet után abban maradtak a 
képviselők, hogy a következő ülésre írásban, 
indokolással benyújtva kérik a javaslatot és 
ezután fognak dönteni.

Zárt ülésen jóváhagyták a volt Volán 
pályaudvar épületének (a jelenlegi Profi 
áruház) pályázat útján történő értékesítését.

Forgács J.

Vélemény

Tények és érvek civil 
ügyben

Ami a Civil Fórumon elhangzott a polgármester 
szájából, hitelesen adta vissza a Krónikás cikke. E 
tekintetben nyugodt a sorok írója, magnófelvétel van a 
birtokában.

A testületi ülésen Rajnai Gábor alpolgármester és 
dr. Sunyovszki Károly közt ebben támadt nézeteltérés.

Az ominózus cikkben is benne van, hogy az ott 
lévők visszautasították és egy részük (ez már nem volt 
benne) kvázi zsarolásnak, fenyegetésnek érezte a 
polgármester megnyilvánulását a politizálás esetén 
történő (testületi döntést igénylő) támogatás- 
megvonásra utalva (még ha a  szándéka nem is ez volt).

Rajnai úr valószínűleg nem figyelmesen olvasta el a 
sorokat, ugyanis abból kiderül, hogy a polgármester 
valóban a saját véleményét mondta el, s ez félre
érthetetlen.

Más kérdés, hogy szerencsés-e, hogy a 
polgármester önálló véleményében mintegy „meg
előlegezi” a képviselő-testület esetleges jövőbeni 
döntését. Ilyen érteíemben igaza van Rajnainak, a 
polgármester hivatkozott a testületre, noha nem annak 
nevében nyilatkozott.

SZERINTEM az igazi vitatéma a polgármester 
mondandójának a tartalma és nem csak az, hogy kire 
hivatkozva mondta. Az igazi vitatéma az. hogy 
politizálhatnak-e a civil szervezetek, hogyan, kinek a 
nevében tehetnek nyilatkozatokat e szervezetek vezetői. 
E sorok írója legalább annyi, a polgármester véleményt 
támogató érvet hallott, mint ellenzőt, nem beszélve a 
többi kérdésről.

F.J.

Búcsú a kosárlabdától
Beck Ferenc egyik alapító tagja volt az ŐSE 
kosárlabda csapatának. Emellett már kis 
gyermekként is ott volt a pályán igaz, akkor még az 
OBSK színeiben. A közelmúltban viszont úgy döntött: 
köszöni szépen eddig tartott.

-  Kicsit elfáradtam. Hosszú ideje kosarazom, kell a 
friss vér, és át kell adnom a helyemet a fiataloknak. 
Remélem, hogy az a munka, melyet közösen kezdtünk el 
-  immár több mint tíz évvel ezelőtt -  egyszer csak beérik 
s az oroszlányi kosárlabda ismét virágozni fog és a 
szurkolók majd tolakodnak a jobb helyekért.

-  Mióta foglalkozol a gondolattal, hogy végleg 
búcsút mondj a csapatnak?

-  Ez egy nagyon hosszú folyamatnak a része. Úgy 
éreztem most jött el az idő. hogy pont kerüljön az T -re . 
A fiatalok beilleszkedtek a csapatba, és így nyugodt 
szívvel búcsúzhatom.

Egy fiatalember sportpályafutása úgy ért véget, 
hogy hazai pályán, hazai közönség előtt győztesen 
búcsúzhatott, hiszen ezen a találkozón az Oroszlány 
105:46 arányban nyert a Mór ellen.

A búcsúzó center a sok-sok ajándék mellett, a 
csapat tagjainak az aláírásával megkapta azt a 15-ös 
számú mezt, amiben évekig szerezte a kosarakat. Sudár 
Tibor az ŐSE elnöke, könnyes szemmel adta át a 
bekeretezett ereklyét, de rögtön hozzá tette a csapat 
nem áll olyan jól, hogy a 15-ös számot örökre kivonja a 
forgalomból, bár azt még nem tudja, hogy ki fogja majd 
viselni

A  dohányzás, ás a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



A város gazdasági programtervezete (1 .)
Következő számainkban ismertetjük a város gazdasági programtervezetének szerkesztett, rövidített 
változatát. A teljes anyag letölthető a internetes címen. Ezúttal az infrastruktúra értékelését közöljük.
Oroszlány Város Képviselő-testülete az elmúlt 10 év alak kétszer döntött a város gazdasági programjának 
elfogadásáról. Először 1993-ban készült előterjesztés ebben a tárgyban. Ebben az időben a legfontosabb 
probléma a bányászat sorsa volt. A célkitűzés ebben az időszakban az ipari szerkezetváltás alapfeltételeinek 
biztosítása volt: az infrastruktúra fejlesztése, iparteriilet-fejlesztés, a kistérségi szerep erősítése, az 
igazgatási intézmények fejlesztése.
Most. hogy a város fejlődésének lehetőségét sikerült megteremtenünk, újra célszerű végig gondolni 
feladatainkat, lehetőségeinket. Az alapozás időszaka lezárult, meg kell határoznunk az elkövetkező évek új 
prioritásait.

A jelenlegi helyzet bemutatása
Infrastruktúra

Ivóvízellátás
A meglévő hálózat állapota alapvetően jó, de a 

karbantartási feladatok tervszerű elvégzése egyre 
inkább szükséges a működőképesség fenntar
tásához. A szolgáltató megkezdte a várost ellátó 
regionális vezeték korszerűsítését, a teljes befejezés 
azonban még várat magára. Az útkorszerűsítési 
munkák kapcsán felújításra került a Borbála-telepen 
és az Ófaluban sok házi bekötés.

Villamos energia
Az elmúlt években jelentős fejlesztések 

történtek a városban. A szolgáltató az önkor
mányzat megbízásából korszerűsítette és fejlesz
tette a közvilágítási hálózatot. Az ipari parkban 
letelepült új termelőegységek igényei miatt új 
alállomás épült, amely a város számára is biztosítja 
a szükséges kapacitásokat. Több trafókörzetben 
történt kábelkorszerűsítés, és nemrég a falusi 
hálózaton is végeztek vezetékcseréket. A város 
elektromosenergia-ellátása stabil, szabad kapa
citásokkal rendelkezik, ellátási probléma nincs.

Szennyvízcsatorna-hálózat
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a 

több mint 8000 ingatlanból mindössze kb. 100 
ingatlan számára nem biztosított a csatlakozás. Az 
elmúlt évben szolgáltató váltás történt. A városi 
szennyvíztisztító mű és a csatornahálózat a 
vagyonátadás során az önkormányzat tulajdonába 
került, és a 2000-es év elejétől az önkormányzattal 
kötött szerződés szerint a Távhőszolgáltató Kft. 
üzemelteti. A hálózat állapota megfelelő, bár az 
ötvenes, hatvanas években épült vezetékszakaszok 
felújítása indokolt.

A tisztítómű mintegy 30-40 %-ban kihasznált, 
tehát jelentős szabad kapacitással rendelkezik. A 
beruházás során két tisztítási fokozat épült ki, a 
harmadik nem, ezért a tisztítás hatásfoka nem 
elégíti ki a követelményeket. A szolgáltató rendsze
resen környezetvédelmi bírság megfizetésére 
kötelezett.

Távfűtési hálózat
Oroszlány több mint 8000 ingatlana közül közel 

4500 fűtési energiáját távfűtés biztosítja. A 
korszerű, változó ■ tömegáramon működő, 
szabályozható hálózat fejlesztése jelenleg is folyik.

A beruházás befejeztével majdnem kétezer új 
fogyasztója lehet a hálózatot üzemeltető 
Távhőszolgáltató Kft-nek. A rendelkezésre álló 
kapacitás bőven kielégíti a város igényeit, sőt 
további fejlesztéseket is lehetővé tesz. Valamennyi 
hőközpontban lehetőség van- a fogyasztás- 
mérésére, sőt az újonnan bekötött lakások egyedi 
hőmennyiség-mérővei rendelkeznek'.

Termosztatikus radiátorszelep és költségosztó 
jelenleg a lakások mintegy 15-20 %-ábnn van.

Gázellátás
Oroszlány csatlakozása az országos gázhá

lózatokhoz 1994-ben, a középnyomású gázvezeték 
kiépítésével vált lehetségessé. A város családi házas 
lakóterületein 1996-97-ben készült el a gázhálózat, 
a szolgáltató az Égáz Rt. beruházásában. A 
beruházás során valamennyi érintett ingatlan 
csatlakozóvezetéke kiépült. A szolgáltató igény 
szerint fejleszti a hálózatot, kapacitásproblémák 
nincsenek.

Hírközlés, informatika
A hírközlési hálózatok közül a telefonhálózat 

teljes mértékben kiépült, a városi telefonközpont 
már a modern digitális technikát reprezentálja. 
Szintén a város egész területét behálózza a városi 
kábelrendszer, amely jelenleg a televízió és 
rádióvételi lehetőségeket biztosítja. Jelenleg is 
folyik a hálózat csillagpontosítása, amely lehetővé 
teszi a fogyasztók számára az igény szerinti 
csatornák vételét. A hírközlési hálózatokat a 
szolgáltatók igény szerint fejlesztik, kapaci
tásproblémák nincsenek. A kábelhálózat infor
matikai célú hasznosítása jelenleg nincs napi
renden.

Belterületi úthálózat
Az elmúlt évek egyik legjelentősebb városi 

beruházása a 2000. évben lezajlott útkorszerűsítési 
program. A beruházás során majdnem 15 
kilométernyi út került pormentesítésre vagy felújí
tásra. Ezzel a város belterületi úthálózata teljes 
egészében pormentes. A városi utak állapotát 
tekintve mintegy 60 %, ami problémamentesnek 
nevezhető. A fennmaradó 40 % folyamatos felújí
tása feltétlenül indokolt.

Közlekedés
( . . . )

A vasúti kapcsolat Tatabánya irányába épült ki. 
A vonalon elsősorban a személyszállítás dominál. A 
villamosított vasútvonalon jelenleg szerencsétlen 
módon dízel vontatású szerelvények Közlekednek.

A város közúti tömegközlekedési hálózatokhoz 
való csatlakozása felemás képet mutat. A távolsági 
autóbusz-útvonalak közül számos járat érinti a 
várost, ugyanakkora helyközi viszonylatokban csak 
a megyeszékhellyel van megfelelő kapcsolatunk.

Szükséges lenne a kistérséghez tartozó 
településekkel élőbb közlekedési kapcsolatokat 
kiépíteni. A városban gyakorlatilag nincs helyi járati 
autóbusz-közlekedés, ennek fejlesztése szükséges.

A város határúban van a kecskédi repülőtér, 
amely mai kiépítettségében sportrepüiőtérkéní 
üzemel. Fejlesztésére történtek már kezdeménye
zések, azonban konkrét tervek nincsenek. A 
fejlesztés lehetőségét erőteljesen behatárolják a 
környezetvédelmi előírások.

Tárnok Mihály
UTGUÁRA

Könnyed leszek, ha üímod kell, 
Pohár, ha szomjad oltod,
A minden, ha minden elhagy,
S nem lesz már kihez szólnod.

Vak világban, fényed leszek, 
Hang, ha néma csend riaszt, 
Perceket, mit elveszíted, 
Órákban átnyújtom azt.

Éjszaka, hogy szépet álmodj, 
Meseképekkel játszok.
Oh' ne bánd, míg töröm magam, 
Közben árnyékká válók.

Csillag leszel lila égen,
Én? Csak visszfényed -  talán, 
Sóhajom elküldöm érted,
S te? Oda se nézel rám...

„ A z  élő emlékezik elődeire, a 
voltakra, 

azután tovább megy az úton, 
folytatva az életet.”

November első napjai a halottaké. Ilyenkor a 
kegyelet benépesíti a temetőkerteket, a csend 
birodalma megtelik az errilékezőkkel.

Az oroszlányi temetőt több százan keresték 
fel november 1-jén, Mindenszentek napján, 
hogy ökumenikus istentisztelet keretében 
gondoljanak vissza szeretteikre, ismerőseik
re, idézzék fel azok emlékét, akik már nem 
lehetnek az élők sorában.

-A máskor nyugodt álomba szenderült 
sírkertekben fellobbannak a gyertyák fényei, 
megvilágítva az élők arcát. Halvány múltbeli 
képek vetítődnek az emlékezés vásznára. 
Családok, legjobb férjek és apák, hűséges 
asszonyok, remek szülők, nagyszerű 
gyermekek, összetartó testvérek, jó barátok, 
rokonok szépre retusált idilli emléke bukkan 
fel a múlt ködéből. Az ember érzi: nem hal 
meg az, akire emlékeznek -  fogalmazta meg 
az emlékezők gondolatait ünnepi beszédében 
Molnár Ferenc szónok.

-Égnek a gyertyák, emlékezünk. Azokra 
emlékezünk, akiknek csak a szívünkben 
gyújthatunk lángot ezen a napon. Égnek a 
gyertyák és megidézzük arcukat. Kedveseink, 
barátaink, ismerőseink arcát.

-Ma délután mit tehet a szó? Mit tehet a 
szív, melynek nem adhat parancsot a józan 
ész? Mert józan-e az ész, az értelem akkor, 
amikor dadogva magyarázza: aki erre a világra 
jött nevetni, sírni, élni: annak el kell majd 
mennie innen könnyedén, vagy kínok 
közepette: véglegesen, visszavonhatatlanul.

-Az élő meg a halott között csak az a 
láthatatlan kötelék feszül, amely összetart és 
előrevisz nemzedékeket. A természet örök 
törvénye így teljesül évről évre. Az élő 
emlékezik elődeire, a voltakra, azután tovább 
megy az úton, folytatva az életet.

Molnár Ferenc gondolatait követően 
Kutschi András katolikus. Molnár József 
evangélikus és Szemetí Ferenc református 
lelkészek szóltak az emlekezőkhöz, c 
megáldották a jelenlévőket.

Lovam A.



Petőfi Sándor út 29.
V á r o s k a p u  u tá n

*361-111
NEM KELI ÜFmZNI, MÁR OROSZLÁNYBAN IS 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL PAÖt-ÓSZŐNVEG 

(FILCALÁ7ÉTES /S) ÉS PVC VÁSÁRI
FHc

tűzött padlószőnyeg S90,- l m2 
PVC 2-3-4 m-es akc’ós áron 

y & t í r  1090,«/m2

MEGLEPETÉS 10.000,- H  FELETT 
AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐI

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér 
az alábbi bontási és kivitelezési munkákra:

1. a Táncsics M. u. 66. sz. alatti Sporttelepen 30 m-es 
falazott kémény bontására tervezéssel, engedélyez
tetéssel együtt,
2. a Táncsics M u. 66. sz. alatti Sporttelepen meglévő 
kétszintes épület átalakítására tűzoltósági főépületté és új, 
három állásos gépkocsi tároló építésére a tűzoltóság 
számára.
Az ajánlati dokumentáció az 1. sz. munkánál bruttó 
10.000,- Ft-éri, a 2. sz. munkánál bruttó 25.000,- Ft-ért 
megvásárolható az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 
földszint: ügyfélszolgálati irodáján 2001. október 29-étől a 
hivatal nyitvatartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 2001. november 12-én, hétfőn 
14:30 óra
Az ajánlatok nyilvános felbontása: 2001. november 
12-én, hétfőn 15:00 órakor
Az eredményhirdetés határideje: 2001. november 
16-áig írásban.

A „Fészek” tiyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány köszöni azok 
támogatását, akik a 2000 évi S Z J A 1 % -ával segítették a tartós nevelésbe 
vett gyermekek Üdültetését. A  befolyt összeg 80.2G4,- Ft volt.

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
'‘legtöbb Fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁ1 .(HíHAZAK RÉSZVRNYTÁKSASÁt;
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... meri megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb tt türelmi idő 90 napos jegynél.

. . . meri választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

. . . mert 7 és 14 napos zálogjegynél nines kamat.

.... mert esetenként a türelmi idő lejárté után is kiválthat.

. . . mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

. . . mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól Függően ház,tartási kisgépekre, szórakozla- 
ló-eleklroniUai berendezésekre. t>LiPJÁRMÚVEK.RLi. számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

cg\ éb tárgyakra 
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Sitnnr ,1. ti. Só., a buszpályaudvarnál 
Telefon: .13/500-33? tékszer, műszaki! porcelán)
O RO KZI \ \ Y .  R á lA .- tu .  Jl S /O M R V  11 IM S  \  ) TI \  \ .
IVjjjjon ' 1 1 t ntSZ 1 'n'. . Ina -!'■ i
TATA.Ady K.ti.4. SZÓMBA ION IS NYITVA!
Telefon:54/58ti-5,5i. (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, komáromi u. 16., OI’OTFRT-td szemben 
Telclbn:.í4'511-555 (ékszer. autó. porcelán, műszaki, stb )

IN G YEN ES  LAKOSSÁGI 
A P B Ó H IFÖ JtíFS  

A icrcotésekel a M ON TÁZS 
P R s JS  Kft. nyomdájában 
taha! ie.'.dni tumdan hót 

példájáig és a hétvog w  
közel tízezren olvashatják!

-^Megkíméli állapotban iává' 
'86-os évj. 1,8 -as NISSAN 
2003. márciusig érvényes 
műszaki vizsgával ELA D Ó . 
IR ÁN YÁ R: 450 E Ft. Érd: de: 
361-122711-62 mellék, du: 
362: 460
-  T Ü ZÉR  mögött „ 0 ” soron 
garázs eladó. Akna, padlás, 
villany, vasajtó van. 363-843 

:: Új 32-es görkorcsolya elatió. 
365-213
zz Húsvágó gép 22-es vil
lanymotorral ellátott, teljesít
ménye 120 kg/óra eladó. 
Érdeklődni: Kerékgyártó Béla 
Oroszlány, Bánki d. út 6. 3/3. 
18.00-20.00 óráig. 
j>2 szobás, egyedi fűiéses 
lakás eladó. 30/285-4374

Tanuljunk roma nyelvet!

A z oroszlányi TIT korlátozott 
számú jelentkezéseket elfogad 
az alábbi tanfolyamokra: 

"Személy- ás vagyonőr 
(O K J-s), (munkanélküliek 
igénybe vehetik a Munkaügyi 
Központ támogatáséi hozzá). 
Kezdés november 6-án 
(kedden) 16 órától.

"Cigány (lovári) nyelvtan- 
folyam (alaptól a középfokú 
nyelvvizsgáig). A Rigó utcai 
állami nyelvvizsgára készít fel, 
az ottani nyelvvizsga bizottság 
tagja tartja az órákat. Kezdési 
időpont: nevemből 8.
(csütörtök) 1 7  óra.

"Középfokú számítógépke- 
zuló tanfolyam (GKJ-s), 
kezdési időpont: november 15 . 
(csütörtök) 16 óra.

Jelentkezés:
(A Polgármesteri Hivatalban), 

361-444.20-3340-640.

MONTÁZS PRLSS
f iy w d a i  t a lg á lt a t f  Kíc.

. ” 7 * ”  *

I * p T
r

L w f t lc t r r  . , .« t  'y  i  - ’ ~4, J
I*ijp»kíy ■ t vf- :*W'Ttv sö
TeirtiWta*. • í v  tBts-s&v
V-Oil ^  -144 il’1
E l l l U l l  { ■ 1 -  1 - I t  I <• f, tJ
VAfc*a »r L E » r ( r  Kpr^Süktt

MEGSZÉPÜLT GFALU
Csodálatos, ami az elmúlt hónapokban az Ófaluban történt, 
ennél méltóbban nem is ünnepelhette volna meg a város a 
300 éves évfordulót! Őszinte elismerés illeti ezért 
mindazokat, akik a felújításnak részesei voltak.

A település ősi magja, mely jelentősen háttérbe szorult a 
dagadó bányászváros lakótelepeinek zakatoló növekedése 
közben (bár az előző rendszer javára legyen írva, hogy 
legalább építési tilalommal valamelyest megvédte az eredeti 
képét), legfeljebb csendesebb környezetével vonzotta ezidáig 
az emberfiát. Ha más vidékről érkező rokont, vendéget 
fogadtunk, nemigen kísértük erre, az evangélikus templomon 
kívül alig akadt egyéb látnivaló. Hadd mondjak el ennek 
kapcsán egy apró történetet, ami velem esett meg. A Majki 
úton sétáltam egy ízben a malom feié, amikora parkerdő előtt 
egy német rendszámú Mercedes állt meg mellettem. 
Fővárosunkból érkezett honfitársaim és külföldi rokonaik 
ültek benne, akik az imént tekintették meg a 
műemlékegyüttest. Kihajolt a sofőr, es azt kérdezte: „Mondja, 
mi van erre? Érdemes továbbmenni?” Sejthető, mi volt a 
válasz. Ha ma esne meg ugyanez, nem haboznék az 
invitálással, és figyelmükbe ajánlanám egy sétára az Ófalu 
főutcáját. Apropó, önök jártak erre mostanában? Megér agy 
esti korzózást. Érdemes megnézni az ú| játszóteret, a 
jövőbeni szabadtéri rendezvényekre kiválóan alkalmas, 
átalakított Erzsébet-ligetet, a Topolya-kút környékét. Igazi 
sétálóutca hangulata van.

Erzsébet-liget. Babirák Ilonka néni könyvében áll, hogy 
sok száz éve itt egy meglehetősen mély hasadékvölgy 
húzódott (a Vymola), a Béke utcától indulva a lebontott 
Tűzoltó szertáron át a Svandabereg patakig. Apránként 
mindenféle törmelékkel, szeméttel töltötték tel, nyomvo
nalának utolsó hírmondója a liget fái közt vezető vízelvezető 
árok volt. Talán megemlékeznek erről majd egy tájékoztató 
táblával. S ha már a táblák kerültek szóba, egy apró 
hiányosság. Az Alkotmány utcában álló két vörösfenyő tábla 
felirata nehezen olvasható. Tán a pác hiányzik róla? Apróság, 
de illenék pótolni, különben nem tölti be a funkcióját.

S még egy „jelentéktelen” kritika a templom éjszakai 
kivilágítása kapcsán. A tornyot alulról megvilágító nagy 
teljesítményű reflektor hatalmas fénypászmája messzire 
ellátszik, s letörli a csillagokat az égről. Ha felülről lefelé 
világítanák meg. nem történne fényszennyezés, kevesebb 
áram fogyna, míg a templomtorony éppoly jól (sőt!) 
kiemelkedne a környezetéből.

Mindezekkel együtt az utolsó szó csakis ez lehet: 
elismerés és köszönet! Gyarapodott Oroszlány.

-gróf ács-

ELLOPJÁK A SZATURNUSZT!
November 3-án (szombaton) este a Hold elfedi a gyűrűs. 

Szaturnusz bolygói. A viszonylag ritka csillagászati jelenség 
szabad szemmel is megfigyelhető, de igazi élményt 
teleszkópon keresztül nyújt. Derűs idő esetén a Halley 
Csillagászati Egyesület távcsövekkel várja az érdeklődőket az 
MKK és az uszoda közötti téren este 20.45-től. A fedés 21.00 
után néhány perccel történik, az előbukkanás pedig 22.10 
után.

65 PÁLYÁZÓ
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj 2002. évi fordulójára kiírt pályázat benyújtási 
határicsje 2001. október 10-én lejárt, 61 felsőoktatási 
hallgató és 4 felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatal nyújtott be pályázatot Oroszlányban.
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2001. 45. hét XI.10. -XI.16.
Szó 10. Réka

V 11. M árton

H 12. Jónás, Renátó

K 13. Szilvia

Sze

Cs

14. A liz

15. A lbe rt, L ipó t

P 16. Ödön

O F L O S X l Á N y i

Kr ó n ik u s
I. évfolyam, 45. szám 2001. november 10.

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10 .

®365-524

HÍREK in n e n - o n n a n
H Á Z A S S Á G K Ö T É S E K . 2001. október-novemberben 

kötöttek házasságot: szeptember 1.: Rosta István és Bán
hegyi Lívia valam int Nagy Sándor Róbert és Szabó Csilla, 
szeptember 15.: Vágvölgyi István és Svorcz Melinda, ok
tóber 6.: Faragó Mihály és Lázár Regina, október 13.: Iván 
Gyula és Jassó Melinda.

Ú J N Y E L V I  L A B O R . 20 fos korszerű nyelvi laborral 
gazdagodott a Ságvári Endre Általános Iskola. A közel 2 
m illiós tanterem-átalakítás felerészben a megyei Közokta
tásért Közalapítvány eszközfejlesztési pályázatán elnyert 
összegből, felerészben önkormányzati pénzből valósulha
to tt meg. Eszközbeszerzésre pályázati támogatással a má
sik három általános iskola m integy 3,7 m illió t, a város 
óvodái 2,6 m illió t, a középiskolák és a művészeti iskola 
m integy 1,8 m illió  fo rin to t fordít ebben ez évben.

O R O S Z L Á N Y I  A R A N Y É R M E K . A hétvégén országos 
súlyemelő bajnokságnak adott helyet a Tatabányai Városi 
Sportcsarnok, ahol Likerecz Attila jun io r kategóriában (a 
+105 kg-osok között) kiemelkedő eredményt ért el, szakí
tásban: 190, lökésben 225, összetettben pedig 415 kg-ot. 
Ezzel az eredményével túlszárnyalt m indenkit. Lökésben 
és összetettben megdöntötte az országos csúcsot, így a 
rendezők az aranyérmen felül különdíjjal jutalmazták. 
Ugyancsak első helyezett lett ifjúsági mezőnyben az 
oroszlányi Baranyai János, továbbá ugyanebben a korosz
tályban második Király László, harm adik Hancsicsák Ro
ln iid .

M E G E M L É K E Z É S . Az 1956-os forradalom  és szabad
ságharc eltiprására emlékezett november 4-én az 56-os 
Szövetség Oroszlányi Szervezete a Gyógyház melletti em 
lékműnél. Beszédet Balogh Gyula elnök m ondott, h iányol
va a mintegy húszfős emlékező közönség soraiból a peda
gógusokat, a m eghívott intézményvezetőket, képviselő
ket. Sulyok Blanka előadása után a jelenlévők (köztük a vá
ros polgármestere) koszorúkat helyeztek el a kopjafánál, 
majd az.Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában mécsese
ket gyújtottak Nyisztor József a forradalom ban való rész
vétele m iatt m eghurcolt szakoktató emléktáblája előtt.

Ú J  H IV A T A L I A U T Ó . A hivatal tulajdonában lévő 8 éves 
személygépkocsi javíttatnia, és fenntartása egyre maga
sabb kiadásokkal járt. Nyolc márkakereskedéstől kért ár
ajánlat alapján testületi hozzájárulással egy OPEL VECTRA 
COMFORT SEDAN típusú személygépkocsit szereznek be 
(jelentős árengedménnyel) m integy 4 m illió  Ft értékben.

ÉG I S Z Í N J Á T É K . Eltakarta a Hold a Szaturnusz bolygót 
november 3-án este. Az MKK m ögötti téren am atőrcsilla
gászok és érdeklődök távcsővel kísérték végig a jelensé
get. Szerencséjük volt, mert épp a bolygófedés után 
úsztak rá a felhők a logyó Holdra. Ugyanebben az időben a 
tatabányaiak sem m it sem láttak. A Szaturnusz újbóli e lő
bukkanását már a felhőkön át figyelték meg. Különleges 
élmény volt, am int a gyűrűs bolygó m integy háromnegyed 
perc leforgása alatt méltóságteljesen a Hold kráteres me
zői mögé süllyedi. Többek szerint fe lért a látvány a teljes 
napfogyatkozás okozta felemelő érzéssel. Idén még egy
szer megfigyelhető lesz a Szaturnusz-fogyatkozás decem
ber elsején hajnalban három és 5 óra között.

Jövőnéző

Gazdasági program egy évtizedre
Közmeghallgatás csekély érdeklődéssel

Kis létszámú közönség előtt ta rto tt közmeg
hallgatást Oroszlány város Önkormányzata 
kedd délután. A hivatalból megjelenteken kí
vül résztvevő m integy 10-15 érdeklődő átfogó 
tájékoztatást kapott a település gazdasági 
program járól. Ez a program  a következő 10- 
12 éves időtartam ra szól, s magában foglalja 
az úthálózat további fejlesztésétől kezdve az 
egészségügyi szakellátáson át a városi élettér 
m inőségfejlesztéséig számos területet.
E kérdésekről a bizottsági elnökök in fo rm á l
tak.

Szedlák János kiemelte: a Weslin Rt. nagy
teljesítményű alállomásának közelmúltban 
történt átadásával megszűnik a Borbála-tele
pen élők problémája: az energiaingadozás, A 
képviselő a továbbiakban prioritásként hang
súlyozta az intézményfejlesztést: a berende
zések és vizesblokkok cseréjét.

Lazók Zoltán szólt az ivóvízellátás, a közvi
lágítási hálózat és a csatornázottság magas 
színvonaláról. Hangsúlyozta annak jelentősé
gét is, hogy az Ipari Park kb. 100 hektárnyi te
rületéből már alig van kiadható rész, eddig 12 
cég települt ide.

Varga János az egészségügyi szakellátás 
területén tett fejlesztésekről, illetve a Szakren
delő Intézet jövő évre tervezett megújításáról

tájékoztatott. A tervek szerint a szakrendelőbe 
átköltöztetik a Gyógyház szolgáltatásait, a 
Gyógyházból pedig 70 ágyas ápoló otthont 
alakítanak ki. Ehhez 250 m illió  Ft állami tám o
gatást nyert az önkormányzat pályázat útján. 
A bizottsági elnök az eredmények között em lí
tette a Családok Átmeneti Otthonának létreho
zását és az Idősek Otthonának kedvezőbb 
körülmények közé helyezését is.

Modríáii Vilmos a városi élettér m inőség
fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta. Ki
emelte a Városi Uszoda és Strand felújítását, 
valam int a Művészeti Iskola végleges elhelye
zését.

Takács Károly képviselő a város legna
gyobb munkaadója, a Vértesi Erőmű Rt. ve
zérigazgatójaként kért szót. A re tro fit program 
fontosságáról, térségben betöltött munka
erő-m egtartó szerepéről beszélt.

Balogh György hozzászólásában a további 
munkahelyteremtések elsődleges szerepéről 
fejtette ki véleményét.

A kérdések között szerepelt többek között a 
régi mozi épületére, az óváros rehabilitációjá
ra, a Rosenberg utcai távfűtésre és a csator
na- valam int a távfűtési díjakra vonatkozó 
érdeklődés.

LA.

Rendőrségi és honvédségi látogatás a Vért-nél
A  rendvédelm i szervek jeles m egyei képviselői tettek látogatást szerdán a Vértesi Erő m ű 
R t.-n é l . A  cég ve zé rig a zg a tó ja , Takács Károly elm o n dta : a m egkeresés a vendégek részé
ről történ t. A  Tatabányai Városi Rendőrkapitányság és a 2 5 . Klapka Gyö rgy gépesített lö
vé s z dandárparancsnokság és logisztikai zá s zló a lj vezetői fordultak érdeklődéssel a térség 
legnagyobb fo glalkoztatójának s o rsa, tervezett jövőképe fe lé .

A látogatás során a résztvevők -  élükön Vég
vári István ezredes és Békési István dandártá
bornok -  átfogó képet kaptak a Vért-ről 
Takács Károly előadásában. A vezérigazgató 
tájékoztatójának alapjául a „Hazai szénből -  
hazai energia -  versenyképes áron” m ottó t 
választotta. M int mondta, ez a célkitűzés ve
zérli a részvénytársaság menedzsmentjének 
egész tevékenységét.

A legfontosabb feladat a re tro fit néven 
mára széles körben ism ert program végrehaj
tása, hiszen ettől a környezetvédelmi beruhá
zástól függ a Vértesi Erőmű Rt. hosszú távú 
működése. Ez év május 8-án tu la jdonosi dön
tés született az Oroszlányi Erőmű 2-es kazán
jának retro fitjá ró l, mely 700 m illió  Ft-os fe lú 
jítási program ot jelent. A teljes re tro fit megva
lósulásához kormánydöntés szükséges. En
nek költsége 2000 évi átlagáron számolva 
összesen 14 m illiá rd Ft. A program szüksé
gességét indokoló.főbb tényezők között sze
repel a cég térségben betöltött logla lkoz-

tatás-politikai szerepe, az optimálisan ki
bányászható hazai szénmennyiség rendelke
zésre állása, a szénbázisú hazai és regionális 
szintű energiaellátás biztonságának megőrzé
se és a helyi távhőszolgáltatás megoldása kü
lön beruházás nélkül.

A prioritások közé tartozik a Márkushegy -  
Oroszlányi Erőmű vertikum  2014-ig tartó m ű
ködésének meghosszabbításán kívül a Mányi 
Aknaüzem 2003-ig és a Bánhidai Erőmű 
2004-ig történő üzemelése a m egkötött ener
gia-átvételi szerződés alapján, valam int a Ta
tabányai Fűtőerőmű környezetvédelmi fe j
lesztése 2004 végéig, a 2020-ig m egkötött 
hőszerződés alapján.

Az érdekfeszítő, tényekkel, konkrét adatok
kal gazdagon alátámasztott előadást követően 
a rendőrségi és honvédségi vezetők az Orosz
lányi Erőmű szakmai bemutatásán vettek 
részt.

Lovasi Andrea



A szenvedély szóról, mi tagadás nekem is elő
ször a kávé. cigaretta ju t eszembe. Aztán, ha job 
ban belegondolok, rájövök, hogy az életünk tele 
van szenvedéllyel: szeretni valakit, gyűjteni vala
mit. ülni naphosszat a tévés szappanoperák előtt, 
hajtani a kedvenc együttesünk albumai után. lera
gadni a nyeröautomata mellett, és még soro lha t
nám. Nos, ilyen szenvedély, a játékszenvedély 
hajtotta oroszlányi fiatalok egy csapatát az őszi 
szünetben a Bányász Klubba, hogy csaknem há
rom napon át a számítógépek előtt ülve vívjanak 
meg egymással mindenféle d ig itá lis  kalandok
ban. Jó, jó kérdezheti erre, aki nem „pécébúvár” . 
m iért kell ehhez termet bérelni falkába gyűlve, 
am ikor ott áll a gép szobában, p iifö lhe tik  ott is a 
klaviatúrát, nyomhatják az egeret meg a joysticket 
és agyonüthetik a fél v irtuá lis  világot.

Nagy Maié oroszlányi gimnazista, a találkozó 
szervezője szerint ég és föld a különbség. Itt 
ugyanis összekötve a számítógépeket a játékosok 
egymással küzdhetnek meg, míg otthon csuk a 
„pácé” alkotta ellenfelekkel mérhetik össze erejü
ket, s azhem az igazi. Egyébként pedig ilyenkor jó 
társaság verődik össze, kicserélhetik a tapaszta
lataikat, egyszóval személyesebb az egész.

,A srácok -  m erthogy csupa fiú a társaság 
csütörtökön délelőtt költöztek be a nagyterembe

Csata 
a Bányász Klubban

és szombat késő délutánig csaknem egyhuzam
ban. éjjel-nappal más világokban kalandoznak. 
Hajnalig csupán a legkitaitőbbak. legelszántab- 
bak bírják, s am ikor kidőlnek hazamennek néhány 
órás pihenőre vagy a terein sarkában vackolják el 
magukat hálózsákba bújva. Az elnézőbb szülők 
meg az ebédet is behozzák a csemetéknek, ko
runkhoz illő  modern m iliőben: tö ltö tt káposzta 
Pentium lll-a s  gépházon tálalva, zümmögő ven
tillá torok, v illogó m onitorok körítésével. A számí
tástechnikai arzenál mellett ugyanakkor a had- 
tápos muníció is elborítja az asztalokat, különféle 
rágcsálnivalók és szom joltó flakonok vannak fel
halmozva szerteszét. Am in t mondják a leg
hosszabb játékrekord 12 óra. valamelyikük ennyi 
ideig feledkezett bele a harcba, mellőzve m inden
féle szorító szükségletei kielégítését.

Nehéz szót váltanom velük, hisz fülüket fe jha ll
gató fedi. hogy jól hallhassak a szörnyek ordítá
sát az ellenfél lépéseit, a fegyverek ropogását, 
meg aztán a képernyőhöz tapadva szinte eggyé 
válnak a hőssel, kinek bőrebe bújva, hol buzo

gánnyal, hol meg sugárvetővel, láncfűrésszel kell 
m iszlikre aprítani, aki éppen eléjük kerül. Csak 
úgy p iros lik  a vér. A többség ÜUAKE lll-a t játszik, 
a többség ezeket az úgynevezett lövöldözős játé
kokat kedveli (Diablo II., Flashpoint meg mifene), 
m erthogy mozgalmasabb, izgalmasabb. Nagy 
Máté inkább a stratégiai játékok híve, az gon- 
dolkodtatóbb, de épp ezeit időigényesebb, csa
patban nem szívesen játsszák.

-  Mennyi leltet az értéke a cuccnak, am it ide 
behoztatok? -  kérdezem.

Úgy m asíélm illióra saccolják tízük felszerelé
sét.

-  A gazdag gyerekek gyűltek itt össze szóra
kozni? -  kérdem kötekedést imitálva.

-  Ezt egyáltalán nem mondanám -  válaszol 
Varga Bence. Egy-egy gép maxim um  150 ezer fo 
rint, apránként összerakosgatva ez ma már bárki
nek elérhető.

Legközelebb a téli szünetben gyűlnek össze, jö 
vőre talán még bajnokságot is rendeznek. Majd 
kiderül. Szép lassan kikapcsolódnak a velem való 
beszélgetésből, most fontosabb a csatára kon
centrálni. Még legalább 170 ellenfelet kell eltenni 
láb alól. Viszlát! (Itt én vagyok a.leggyengébb a- 
lancszem ...)

Forgács J.

Helyi iparűzési adó
Az állandó jelleggel végzett tevékenység esetén 

fokozatos emeléssel elértek a helyi adó 
törvényben meghatározott évi 2 % -os, az 
ideiglenes tevékenységet folytatóknál az 5000 
Ft/nap adómérték felső határt. További emelésre 
nincs lehetőség.

Vállalkozók kom m unális adója
Az adómérték jelenleg eléri a törvényi sza

bályozás szerinti maximális 2000 Fedőt.
Az iparűzési adó esetében a vállalkozások 

gazdasági fejlődését figyelembe véve átlagosan 
10%-os adóalap növekedéssel számolva jövőre 
megközelítőleg 2-4 % -os adóbevétel növeke
désre számít az önkormányzat. Hosszú távon 
gondolkodva is csak a 2001. évben kivetett 
adóval lehet számolni, mivel a foglalkoztatottak 
száma átlagosan 412 fővel csökkent a megelőző 
évhez képest. Az adóbevétel szinten tartása a 
fokozatosan belépő új, illetve lejárt mentességi] 
vállalkozások adózlatásával tartható feni;.

Építm ényadó
Az építményadó mértékének törvényben elő irt 

felső hatóra 900 Ft/m2. Jelenleg az önkormányzat 
ötféle adómértékel alkalmaz attól függően, hogy 
mire használják az építm ényt illetve mekkora az 
alapterülete. A legmagasabb mérték is jóval alatta 
van a felső határnak.

Lakás célú építmények adóztatása esetén je
lentős önkormányzati bevetel-növekedés jövőre 
nem váriiató. A városban nagy méretű lakás
építések nem folynak, így az adóztatható alap
terület jelentősen nem növekszik. A mentességek 
folyamatos lejárta m iatt a teljes lakásállomány 
adóztatása 2015-re valósul meg. Bevétel 
növekedés a lejárt adómentes lakások adóz
tatásából és a várható infláció 50 % -ának (5%) 
megfelelő adómérték emelésével érhető el. Nem 
lakás célú építmények adóztatásánál az Európai

Jövőre alig nőnek a 
helyi adóterhek

Unióba való csatlakozásig van lehetősége az 
önkormányzatnak az adónemenként többféle 
adóm érték alkalmazására, amivel az elkövet
kezendő években1'is  élni kíván. Az építményadó 
esetén átlagosan csak az infláció mértékének 50 
%-k.al növelt mértékű adókivetését tervezik.

G épjárm űadó
A gépjárműadó törvényben szabályozott felső 

határa 1000 Ft/100 kg, tételes adózás esetén 
5000 Ft/év. Jövőre ezt a maximális adómértéket 
tervezik bevezetni, ami a jelenlegihez képest 100 
l-t/100 kg és 1000 Ft/év növekedési jelent.

2002-tő l az önkormányzat a vállalkozásoknak 
újabb kedvezményeket nem kíván biztosítani.

Az átlagosan 5 % -os adómérték emelés -  a 
gépjárműadó kivételével -  10 % -os bevétel nö
vekedést eredményez.

2001-ben a parlament m ódosította a helyi 
adókról szóló törvényt. A vállalkozó üzleti célt 
szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó 
továbbá a vállalkozók kom m unális adója és a 
helyi iparűzési adó megállapítása során az 
önkormányzat további mentességeket, kedvez
ményeket nem vezethet be, és a vállalkozókat 
érintően adónemenként csak egyféle adómérték 
állapítható meg. Ez a törvény! szabályozás az 
Európai Unióba történő csatlakozással lép 
hatályba.

A helyi adórendelet határozott időre szóló 
mentességekről és kedvezményekről szóló 
rendelkezéseit a csatlakozástól szám ított 5. év 
végéig lehet csak alkalmazni.

Oroszlány 1991. második félévétől vezette be a 
helyi iparűzési adót, 1992. január 1-jei hatállyal az 
építményadót és a vállalkozók kommunális 
adóját.

A helyi adórendelet kedvezmények, mentes
ségek bővítésével kívánta a befektetőket, vál
lalkozásokat a város fejlődése érdekében a 
városba vonzani, illetve megtartani. Az önkor
mányzati támogatás hatására több jelentős 
beruházás kezdődött.

Az ipari park területén létesített, legalább 25 főt 
foglalkoztató vállalkozás 5 éves időtartamra 
mentesül a helyi iparűzési adó és a vállalkozók 
kom m unális adója, valam int 3 éves időtartam ra 
az építményadó megfizetése alól.

Az a vállalkozás, mely az ipari park területén 70 
m illió  USA dollárnak megfelelő Ft összegű 
befektetést eszközöl és legalább 500 fő fog 
lalkoztatására alkalmas munkahelyet teremt 10 
eves időtartam ra mentesül az építményadó, a 
vállalkozók kom m unális adója és a helyi iparűzési 
adó megfizetése alpi.

2001. január 1-jótól a turizm us fejlesztése 
érdekében (a kereskedelmi szálláshely kia
lakításának ösztönzésére) az adózóknak 5 évre 
szóló mentességet biztosítanak az építményadó 
megfizetése alól.

Azon vállalkozások, melyek a kezdés évében és 
az azt követő évben veszteségesek, mentesülnek 
a helyi iparűzési adó és a vállalkozók kommunális 
adójának megfizetése alól.

Mentesség illeti meg a vállalkozót a vállalkozók 
kom m unális adója és az iparűzési adó megfizeté
se alól, ha árbevétele az 1,5 m illió  Ft-ot nem ha
ladja meg.

A dohányzás, ás a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!
2________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ■ -- __________________



A város gazdasági programtervezete (2.)
S zá m a in kb a n  ism ertetjük a varos gazdasági program tervezetének 

s ze rke szte tt, rövidített v á lto za tá t.
A  teljes anyag letölthető a w w w .o ro s zla n y .h u  internetes cím en.

A jelenlegi helyzet bemutatása
G azdaság

Ipar
Harmiricmilliárdnyi beruházás

Az Ipari Park fejlesztés ham m üteme közül az I. 
és a Ili. ütem majdnem teljesen kiépült és betele
pült. Az I. ütem, amelyre a képviselő-testület által 
elfogadott rendezési terv szólt, a várostól délre, a 
Vértesi Erőmű Rt. tulajdonában lévő, jelenleg fe l
számolás alatt lévő ipartelepek közvetlen szom 
szédságában lévő m integy negyven hektár szán
tóterületet! alakult ki. A beépíthető m integy 29 
hektár nagy része -  több m in t kétharmada -  már 
értékesítésre került. Jórészt önkormányzati köte
lezettségvállalással és szolgáltatói közrem űkö
déssel a közműhálózatok és az utak jó része k i
épült. A III. ütem. a Vert. iparteleptől delre lévő 
szántóterületen alakult ki. Közinűvesífése teljes 
egészében szolgáltatói közreműködéssel valósult 
meg. Az ingatlant egyetlen cég, a WESLIN Hunga
ry Rt. vásárolta meg. A II. ütem maga a Vértesi 
Erőmű Részvénytársaság tulajdonában lévő ipar
telep (vo lt szénosztályozó), amely újraszervezé
sével m integy 60 hektár iparterület alakítiiató ki. 
A területhasználatot és az ingatlanok kialakításá
nak lehetőségét megállapító rendezési terv k ido l
gozás alatt van.

Az Ipari Park kialakítására az e lm últ években az 
önkormányzat 449,2 m illió  fo rin to t fordíto tt, 
amely összegből 7 6 ,2 -millió fo rin t vo lt a valam i
lyen címen elnyert állami támogatás.

Az Ipari Parkban jelenleg 12 cég működik, vagy 
vásárolt területet, es tervezi beruházását. Az ipari 
parkban alkalmazottak száma m integy 750, a lét
szám 2004-re előre láthatóan 2 ezerre nő. A meg
kötött megállapodások alapjait a teljes ipari- 
termelő beruházások összértéke 1999 és 2002 
között eléri a 30 m illiárd forintot.

A kereskedelem terén nagy a lemaradás
Változások történtek a szolgáltatások terén is. 

A városban működő közm űszolgáltató cégek p ri
vatizációja pozitív és negatív változást egyaránt 
okozott. A nem önkormányzati tulajdonú társasá
gok közül az ÉDÁSZ Rt. átalakulása során a szol
gáltatás minősége valamelyest javult, ugyanak
kor a társaság megszüntette a városban lévő te
lephelyet, amely az ügyfé l-szo lgá lta tó közvetlen 
kapcsolat rom lását jelenti. A másik nem önkor
mányzati tulajdonú szolgáltató az Észak-Dunán
tú li Regionális Vízmű Rt. a városban kifejteti tevé
kenysége a szennyvíztisztítási üzletág más szol
gáltatóhoz kerülése m iatt csökkent. Az ivovíz- 
szolyáltatásban az elm últ években nem volt fenn
akadás.

A legnagyobb változás az önkormányzati tu la j
donú cégek esetében történt. A Távliőszolgálta ló 
Kft. az önkormányzat döntése értelmében bőví
tette tevéKenységi körét, átvette a szennyvíztisztí
tási tevékenységet, az önkormányzati tu la jdonú 
bérlakások és a városi uszoda üzemeltetését. A 
cég fejlesztési tevékenysége jobb. költségtakaré

kosabb üzemeltetést eredményezett a távhő és 
használati melegvíz-szolgáltatás üzletágban. Az 
ügyfélszolgálati iroda kialakítása az ügyfelekkel 
való közvetlenebb kapcsolattartást is lehetővé 
tette.

A kom m unális szolgáltatások m inősége is fe j
lődött. A kom m unális hulladék ártalmatlanítására 
Oroszlányban a környezetvédelmi előírásoknak 
m indenben megfelelő, korszerű kom m unális hu l
ladéklerakó van, amely regionális szerepet tö lt be. 
Jelen pillanatban 12 településen -  köztük Tata és 
Komárom -- élő közel.80 ezer ember által term elt 
hulladék elhelyezése történik itt. Az elszállítási 
korszerű eszközökkel végzi a szolgáltató. M eg tö r
tént a gyűjtöedényzet cseréje is. M inőségi javulás 
tapasztalható a parkgondozás, útfenntartás tevé
kenységek ellátása terén is.

Az egyéb lakossági szolgáltatások terén k o 
rántsem jó a helyzet. A vállalkozók száma nem a 
kellő mértékben nőtt, es a szolgáltatások átlagos 
színvonala sem javult megfelelő mértékben.

A kereskedelem terén nagy a lemaradás. A me
gyei átlaghoz viszonyítva a város és térségé üzle
tekkel kevésbé- ellátott, csupán az élelm iszer- 
üzletek előfordulása gyakoribb. Különösen az 
iparcikk- es a ruházati d lá lás területén nagy a le
maradás. Nagy szükség lenne a valósban olyan 
kereskedelmi egység létesítéséie, ahol a városla
kók az igényesebb termékeket a hétköznap szük
séges árucikkekkel együtt meg tudnák vásárolni.

A helyi vállalkozások helyzete
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten sokat 

tett a vállalkozói környezet javításáért. A közm ű
vesítés, a közterületek állapotának javítása, az 
Ipari Park fejlesztése megteremti a lehetőséget a 
helyi vállalkozásoknak tevékenységük vitelére. Az 
önkormányzati támogatás érvényesül a k isvállal
kozások által fizetendő ■ helyi adó differenciált 
mértékű megállapítása során is. Sajnos az orszá
gos adópolitika várható változásai e szándék ellen 
hatnak, (lásd a helyi adópolitikáró l szóló c ikkü n 
ket -  a szerk.j Mindezek ellenére kevés az olyan 
oroszlányi vállalkozás, amelyik ki tudja használni 
a lehetőségeket. Az önkormányzat azzal próbál 
ezen segíteni, hogy a tulajdonában lévő Gazda
ságfejlesztő Közhasznú Társaság egyik feladatául 
szabta a működő vállalkozások segítését.

A jövő egyik fontos pillére: idegenforgalom
Annak ellenére, hogy Oroszlány kiváló tu risz ti

kai adottságokkal rendelkezik, ez az ágazat még 
nem meghatározó a város életeiben. A majki m ű
emlékegyüttes területén működő apartman háza
kon es a fizetővendég-szobákon kívül nincs a vá
rosban kereskedelmi szálláshely, és a vendég
látás más létesítményei sem alakultak ki kellő 
számban és minőségben. A város lehetőségei k ö 
zött elsősorban a majki műemlékegyüítes és kör
nyezetének fejlesztését, a vértesszentkereszti 
rom , valam int a Vértesi Tájvédelm i Körzet fejlesz

téséi. a Vértesi Natúrpark létrehozását kell meg
említeni.

A különböző rendezvények jelentős számú lá
to g a tó t vonzanak a városba.

Lakáshelyzet
Oroszlányban több m im  8000 lakásingatlant 

tartunk nyilván, amelynek közel kétharmada te
lepszerűen beépített lakóterületen, többlakásos 
társasházban van. A város lakásállománya az el
m últ időszakban lényegesen nem változott. Ön
kormányzati szervezésű lakásépítés nincs, a 
városra elsősorban a magánerős lakásépítés a 
jellemző. Hosszú pangást követően a kilencvenes 
évek végén jelent meg számottevő lakáséjntési 
kedv. Az önkormányzat közművesített telekkel 
m inim ális mértékben rendelkezik, és a m agánfor
galomban lévő építési telkek száma is egyre csök
ken.

A lakásingatlanok tu la jdonjogi helyzete a ki
lencvenes években jelentősen átalakult. Az önkor
mányzat a tulajdonában lévő bél lakás-állományt 
majdnem teljes egészében értékesítette. A na
gyobbrészt magántulajdonú társasházakban lévő 
m integy 150 bérlakáson kívül ma már csak a szó ■ 
ciálisan problémásnak nevezett lakónépesség ál
tal ir-ki'lí. rossz műszaki állapotú töm bök vannak 
az önkormányzat tulajdunauan. A vegyes tu la jdo
nú iarsashazakban lévő M rlnkások értékesítésére 
törekszik az önkunnányzat. míg a tisztán önkor
mányzati lakások problémája jelenleg m egoldat
lan.

Ismét Kovács István 
az OBSzSz elnöke

Az Oroszlányi Bányász Szakszervezeti Szö
vetség október 28-an tartotta küldöttérte
kezletéi, ahol 107 szavazati joggal rendel
kező kü ldött vett részt. Meghívottként jelen 
vo lt lakács Károly, a Vért vezérigazgatója 
és Schaikhammei Ant :!. a BDSzSz elnöke.

A küldöttértekezlet megtárgyalta az 1997. 
óta veyzeh munkát, az OBSzSz gazdálkodá
sát, az alapszabályt. Megválasztotta a követ
kező négy éves ciklusra elnöknek Kovács 
István:, elnökhelyettesnek Eichardt Jánost. 
Megerősítette mandátumukban a BDSzSz 
kongresszusán résztvevő 36 fő küldöttet.

A küldöttértekezlet megállapította, hogy 
az OBSzSz az eltelt négy évben határozottan 
és következetesen képviselte a tagság és a 
munkavállalók jogos erdekeit. A munkáltató- 
vai együttm űködve minden eszközt megra
gadott és kihasznált a Vért jövőjének, 
hosszú távú működésének biztosításáért, a 
re tro fit megvalósításáért, melyért a követke
ző időszakban is m indent meg lóg tenni.

A jövőben cl kell érni, hogy a környezetvé
delm i és a bányászati beruházások minél ha
marabb zöld utat kapjanak. Az elkövetke
zendő időszakban elkerülhetetlen létszámle
építésnél a legfontosabü feladat, hogy a 
munkájukat elvesztők ne kerüljenek ellátás 
nélkül a társaságon kívülre.

3.
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Városkapu után
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NEM KELL UTAZNI, MÁR OROSZLÁNYBAN IS 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL PADLÓSZŐNYEG 

(FILCALÁTÉTES IS) ÉS PVC VÁSÁR!
Filc 490,-/m2 

tűzött padlószőnyeg 590,- /m2 
PVC 2-3-4 m-es akciós áron 

1090,-/m2

MEGLEPETÉS:"!0.000,- FT FELETT 
__________ AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐ!___________

CIVIL FÓRUM
A Civil Fórum következő összejövetelét novem ber 14-én, 
szerdán 16 órától tartja az MKK kiá llító-term ében. 16 órától 
a „Tiszta, virágos Oroszlányért” városszépítési akció nyá
ri-őszi fordulójának értékelésére és eredményhirdetésére 
kerül sor, majd 17 órától dr. Sunyovszki Károly polgárm es
ter vázolja fel a jövő elképzeléseit a város gazdasági prog
ramtervezetének kapcsán. Az összejövetel második felében 
tájékoztató hangzik el a „D ialógus a Civil M agyarországért” 
regionális konferenciáról.

KIÁLLÍTÁS
Aranyosi Sz. Attila képzőművész kiállítása nyílik meg .linó
metszetekből Madárvilág címmel, novem ber 12-én hétfőn, 
17 órakor az MKK-ban. A kiállítást Korm os Ferenc az Orosz
lányi Televízió főszerkesztője nyitja meg.
Megtekinthető november 23-áíg.

Sy Válasszon megfontoltan!
yfrllíí.'lt Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁt, 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő  (ftí napos jeg yn é l  

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szóra közi a- 
ló-clektronikai berendezések re. GITJÁRMl 'VEKRE. számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS ISí 

ESZTERGOM, Siniur .1. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)______
TA TA, Ady K. u. 4. SZOMBATON IS N \ i 14 Á!
Telclbn:34/5S6-586 (ékszer) fényes áruházzal szemben. 
TATABANYA, Komáromi u. 16., Ol-'OTKRT-tel szemben 
Telefoii:34/5l 1-555 (ékszer, unió, porcelán, műszaki, stb.)

C s ö v i
: Karikába tekeredve fekszik 

a fekete színű korcs a bolt 
bejárata előtt. Szutykos a 
szőre, horzsolt a pofája, 
szemében riadtság ül. Nem 
is riadtság az, de most h ir
telen nem tudok jobb szót 

I arra a tekintetre, am ikor 
egy állat arcára kiül a sor- 

. sa, kivertsépe. Megvallom, 
összeszorul a szívem, ha 

1 ilyen ebet látok. Legszíve- 
j sebben az ölembe venném, 

megvigasztalnám, ha ö lte 
ne a szóból, és hazavinném : 

: és...
-  Nem harap? -  kérdem ; 

némi óvatossággal a bol- ■ 
tosl.

-  Dehogy harap, sze
gény Csöví -  válaszolja. -  
Jám bor jószág, a légynek

' sem árt, inkább fél az ide
gentől.

-  Szegény állat, szegény ■ 
állat -  ismételgetem és le
hajolok hozzá. Az m intha 
erezné a sajnálatomat, 
mozdulatlanul tűri, hogy 
rnegsimogassain a bozon
tos fejét, aztán még fel is 
emeli egy panaszos pillan
tás erejéig. Vajon mi m in
den lehet a fájó szempár

■ mögött?
-  Pár éve még örültem, 

ha elfogadott egy távolról 
odavetett koncot -  folytatja 
a bo ltos ' -  Aztán szép las-

' san ideszokott, s m ost már 
a boltba is bejön néha me
legedni.

Ő is lehajol a hideg fö l
dön kuporgó Csövihez és

■ bíztatóan beletúr a szőré
be.

-  M iért Csövi a n e v e ? -  
kérdezem.

-  Én adtam neki, v a la - . 
hogy el kellett neveznem .;

, Elzavarták otthonró l, bizto
san sokat bántották is, 
csöves lett. Ezért Csövi. 
Aztán egy napon oltári 
ugatással fogadott odakinn 
valakit. M in t k iderült, épp a 
gazdája tért be hozzám. Az
előtt ez a kutya nem uga
tott meg senkit, de most 
alig lehetett bírni vele. 
Megtudtam az eredeti ne
vét is, de nekem mér csak 
Csövi marad. A gazdája 
m eg... Hagyjuk! Még hogy 

: buták az állatok? És az em- • 
bért, az ilyet, minek nevez
zem?

-gróf ács-

Önfeledt három óra 
szórakozás az MKK-ban

Az oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár szeptember
ben meghirdetett őszi-téli színházbérlet! sorozata már első lá
tásra sokat mondóan hatott. Kitűnő, de kizárólagosan vidám, 
zenés előadások népszerű előadókkal. A mai em ber közérzete 
sajnos a világban zajló események hatására igencsak borús. 
Ezért az MKK dolgozói úgy igyekeztek összeállítani a 4 elő
adásból álló sorozatot, hogy az teljes mértékben az önfeledt 
kikapcsolódást szolgálja. Az első darab október 29-én a Ko
máromi Teátrum Színház Polgári Társulás előadásában 
Zerkovitz Béla: Csókos asszony című operettje volt. A komár- 
núi művészek (régóta ism erjük néhányukat) sok új. fiatal arc
cal kiegészülve egy kitűnő, sikeres előadást produkáltak. A 
kedves, hum oros téma, a csodálatos dallamok, (szinte mind 
sláger) a remek színészi alakítás elbűvölte az alig több m int 
2ÜÜ fős közönséget. A báró Tarpatakyt alakító neves színész 
Boráros Imre sárinjával, elegáns játékával, fenséges hangjá
val telitalálat. A Kubanek hentes figuráját játszó Drót; Mátyás 
fergeteges vo lt ugyanúgy, m int a Rica Macát alakító,fiatal, 
gyönyörű hangú, temperam entum os Lelkes Simona. A fő 
szerepet játszó fiatalok: a Katókát alakító harmadéves fő isko
lás Kiss Szilvia bájos, törékeny, reményteljes színészjelölt. A 
Borozsmay Pistát alakító Gát Tamás nemcsak jóképű, de jól 
táncol és énekel, tip ikus bonviván alkat. Olasz István Ibolya 
Edeként a nagy táncos-kom ikus elődöket idéző fiatal színész.

Sommázva am it a lelkes közönség vastapsa is igazolt, egy 
színvonala, profi előadásnak örülhetett az oroszlányi közön
ség. Bízunk benne, hogy az előadás jó híre eljut azokhoz is, 
akiket sok szeretettel várnak a Művelőségí Ház dolgozói a kö
vetkező három előadásra is, elsőként november 26-án hétfőn 
Neíl Simon: Furcsa pár című darabjának női változatát tekin t
hetik meg: Sára Bernadett, Takács Katalin, Hűvösvölgyi Ild i
kó, Frajt Edit, Málnai Zsuzsa előadásában.

Kérjük Önöket, jöjjenek, nem bánják meg!

Román Gézané

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS

A hirdetéseket a MONTÁZS
PRESS Kft. Nyomdájában 

lehet leadni
minden hét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

* 51- cm-es színes TV eladó. 
S 363-525

* Csákvár felé vezető útnál 
200 D -ö l kert emeletes kő-O

. épülettel (40 m ), pincével, 
ólakkal eladó. Ugyanitt gitár, 
szintetizátor, szövűállvány 
eladó! S 364-693

* 2 szobás, egyedi fűtéses la
kás eladó! Részletfizetés is 
lehetséges!'
S30/285-4974

* Családi házak ablakának hő- 
és hangszigetelése. 
Minőségi munka, minőségi 
anyag! Kuti Ignác 
S 361-724

Montázs press
Nyomdai Szolgáltató Kft.
i — 4------------------------
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nyomtatását, 

kötészeti munkáit.
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.
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Sze 21. O livér
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Krónikás NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10 .

Ili. évfolyam, 46. szám 2001. november 17. 366-524

Oroszlány
Gyöngyszeme

SIKERES A LÉTSZÁMHIÁNYOS RENDŐRSÉG
Előzetesben egy oroszlányi uzsorás

Hazaé rke zett a törökországi 
világbajnokság legjobb női versen yzője

Hétfő délután izgalommal vegyes 
várakozással gyülekeztek a Polgármesteri 
Hivatalban Oroszlány Város képviselői és az 
érdeklődők a háromszoros v ilágbajnok 
Ukerecz Gyöngyi érkezését várva.

Oroszlány 18 éves élsporto lónője ismét 
bizonyított, a törökországi VB-n három 
aranyérmet szerzett. Szakításban 116 kg-al 
(jun ior világcsúcs és fe lnő tt világcsúcs
beállítás), lökésben 140 kg- al (jun io r világ
csúcs és fe lnőtt országos csúcs), össze
tettben 255 kg -.a l ( jun io r v ilágcsúcs és 
fe lnőtt Európa-csúcs) került a dobogó 
legfelső fokára. Sőt, az oroszlányiak és az 
ország nagy büszkeségére megkapta az 
antalyai világbajnokság legjobb női 
versenyzőjének járó serleget is.

Likerecz Gyöngyi a gratulációkat a tőle 
megszokott kedves szerénységgel fogadta. 
M int mondta, összetettben szeretett volna 
mindenképpen érmet hazahozni, de arra ő 
maga sem gondolt, hogy ez arany lesz -  s 
főként, hogy egyszerre három!

-Ilyenkor gondolja át az ember, hogy 
megérte dolgozni, beérik az a sok munka, 
melyet most már közel 12 éve végzünk 
edzőmmel, az édesapámmal, Likerecz 
Jánossal -  vallja a sportolónő.

S hogy még milyen eredmény jöhet 
ezután? Mi az, am it még el szeretne érni ez a 
fantasztikus tehetségű és kitartású lány?

-Az Olimpia. Ez a fő cél, ez még hiányzik 
-  mondja Gyöngyike.

De természetesen addig sincs megállás, 
néhány napos pihenő után indul a Magyar 
Bajnokságon, majd kezdi az alapozást a jövő 
évi Európa Bajnokságra.

Közben főiskolára jár, ahol szintén 
teljesíteni kell, hiszen ott nincs meg
különböztetés - magyarázza Likerecz 
Gyöngyi, - a világbajnoki cím nem jelent 
kiváltságos helyzetet.

Ahhoz, hogy Gyöngyike álmai valóra 
váljanak, az Önkormányzat és a Vértesi 
Erőmű Rt. is minden tőle te lhetőt megtesz. 
Dr. Sunyovszki Károly polgármester a 
hétfői fogadáson köszönetét fejezte ki azért, 
hogy Likerecz Gyöngyi ism ét öregbítette 
Oroszlány Város hírnevét.

- Ez a köszönetnyilvánítás a családnak is 
szól -  mondta -, hiszen az ő áldozat- 
vállalásuk is segítette ezt a szép sikert.

Takács Károly vezérigazgató is 
kifejezte jókívánságait a sporto lónőnek s 
biztosította arról, hogy a Vért a jövőben is 
támogatja majd sikerei elérésében.

Lovasi Andrea

Az október végi testületi ülésen dr. Nemes Ferenc 
városi rendőrkapitány ism ertette az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság elm últ évi munkáját. 
Interjúnkban ezzel kapcsolatosan kérdezzük.

-  A beszámolóban olvasható, hogy a közterületi 
szolgálatot teljesítő' rendó'ri állománynál nagymérvű 
létszámhiány következett be, aminek okai között 
szerepel többek között a gazdaság elszívó hatása 
miatti pályaelhagyás, a magasabb jövedelmet ígérő 
egyéb szervekhez történő áthelyezések. A kialakult 
helyzet a működőképesség határának elérését 
jelenti.

Milyen megoldásokat lát erre a probléma
csokorra? Hogyan lehet képzett rendőröket csábítani 
a városba?

-  Ma a rendőrségnél országosan 2400 
betöltetlen álláshely van, aminek döntő többsége a 
közterületi szolgálatot ellátó állom ányt érinti. Ennek 
vélhetően a felét két év múlva betöltik a rendőr 
középiskolákban végzettek, de a hiány még akkor is 
jelentős lesz. Ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy 
az oroszlányi nem speciális helyzet. Nálunk jelenleg 
13 státusz üres.

Ami az idecsábítást illeti, több dologgal is 
próbálkozunk. Például hirdetéseket adunk fel 
szaklapokban és országos napilapokban. Az igazi 
megoldást azonban a szolgálati lakások felkínálása 
jelenti, csakis ez bír más megyékben csáberővel, 
hiszen m inden kapitányságon ugyanannyi bér já r az 
azonos beosztásért. Hozzáteszem, hogy például a 
szabolcsi térségből egy családos rendőrnek az is 
fon tos  lehet, hogy a házastársa itt sokkal könnyeb
ben talál munkát. Szerencsére az önkormányzat érti 
ezt a problém át és jó a hozzáállása. Jelenleg egy 
szolgálati lakás van üresen, remélem, ha többre lesz 
szükség, segítenek bennünket.

Elmondtam már m ásutt is, hogy a létszám 
megtartásához hozzájárulhatna közvetetten az 
önkormányzat, ha lehetőséget adna rá, hogy 
másodállásban, pihenőidőben a kollégáink őrizzenek 
bizonyos objektum okat, illetve egyes kiemelt 
területeken gyakoribb jelenlétet biztosítsanak.

-  Az utóbbi időben csökkent Oroszlányon az 
ismertté vált bűncselekmények száma, miközben a 
megyében növekedett. Mivel magyarázható ez, ha 
közben a rendőrség létszámhiánnyal küzd? 
Statisztikacicomázás?

-  Szó sincs cicomázásról. A kényszer 
egyszerűen rávitt bennünket, hogy a polgárőrök 
segítségével racionálisabban szervezzük át a 
szolgálatot. Például egy hatósági elővezetéshez nem 
kell két rendőrt küldenünk, elég csak egyet polgárőri 
kísérettel, ilyenkor a másik itt maradhat járőrözni. 
Vagy tú lm unka keretében az ilyen időigényes 
előállításokat bűnügyi nyomozókkal old juk meg, és 
még sorolhatnám . Annak a látszólagos ellent
mondásnak, hogy kevesebben jobban dolgozunk, az 
is magyarázata, hogy elmentek a kapitányságról 
azok, akik eddig visszahúzó erőt jelentettek.

-  Akkor kimondhatjuk, hogy a létszámhiány 
javára vált a rendőrségi munkának?

-  Azért ennyire sarkosan nem fogalmaznék, 
ennél szerteágazóbb a dolog. A korábbi években 
ugyanis „k isöpörtünk” olyan bűnözőket a városból, 
akik korábban vagyon elleni bűncselekmények sorát 
követték el, ma pedig börtönben ülnek. Idézek a 
beszám olómból „Az ismertté vált bűncselek
ményekkel okozott kár (2000-ben) közel 37 m illió 
fo rin t volt. A tettenérések és a nyomozások során a 
sikeres felderítések eredményeként az okozott kár 
m integy 30 %-a m egtérült, ami megyei szinten is jó 
eredménynek m inősíthető."

Kérdezem önt, hogy az utóbbi években hány 
bolti betörésről hallott? Radikálisan lecsökkent 
ezeknek a száma. Lekopogom. Persze hozzá kell 
tennem, hogy mindehhez a vagyonvédelm i, 
riasztástechnikai eszközök elszaporodása is 
jelentősen hozzájárult. Az egyik közeli község 
iskolájának például egy év alatt három szor „pakolták 
k i” a számítógépeit. Am ióta nagyjából két gép árából 
riasztóberendezést szereltek fel, egyetlen betörés 
sem történt. A legnagyobb biztonságot talán azok a 
rendszerek adják, amelyek valamilyen központba 
vagy közvetlenül hozzánk adják le a jelzést. Persze 
történtek így is betörések, de az esetek döntő 
többségében vagy nem vo lt riasztó vagy éppen nem 
vo lt bekapcsolva.

Sajnos nem mondható el ugyanez a hétvégi 
házak, horgászstégek és magánházak köréről, ezek 
továbbra is kedvelt célpontjai a bűnelkövetőknek.

Ugyanakkor rontja az eredményességünket, 
hogy míg a betöréses lopások száma csökkent az 
úgynevezett s im a lopások és bolti lopások száma 
növekedett.

Folytatás a 2. oldalon

A  polgármester cáfolja a pletykákat
A Krónikás tudomására ju to tt: a város képviselői 
között az a hír járja, hogy dr. Sunyovszki Károly 
valószínűleg nem kíván indulni a jövő évi 
polgárm ester választáson.

A pletyka szerint erre az ad neki jó okot, hogy 
m iután megválasztották az Észak-Dunántúli 
Regionális Vízmű igazgatósága elnökének, jövőre a

cég vezérigazgatói posztjára kiírt pályázaton is 
induln i kíván, ami ugyebár összeférhetetlen a 
városvezetői tisztséggel. Dr. Sunyovszki Károly 
m inden alapot nélkülöző, merő kitalációnak nevezte 
a hírt, megerősítve annak ellenkezőjét.

A kiagyalót m inősítette is, e megjegyzését 
azonban nem közöljük. -f



Modrián Vilmos: a polgármester 
teljesítménye elismerést érdemel

SIKERES A LÉT S ZÁ M H IÁ N Y O S  R EN D Ő R S ÉG
Előzetesben egy oroszlányi uzsorás

A z  október 30-i testületi ülésen M odrián V ilm o s  fide sze s helyi 
képviselő szóbeli javaslattal élt a polgárm e ste r juta lm a zását 
ille tőe n. Ezze l kapcsolatban kérd e zzü k .

-  Azt hiszem, ahhoz aligha férhet kétség, hogy a polgármester 
eddigi munkájáért jutalmat érdemel. Az összeget nem érdemes 
összehasonlítani az előző polgármesterével vagy mondjuk egy 
ápolónőével, mert innentől kezdve csak érzelmi alapon lehetne 
megítélni. Egy 2000-es testületi határozatban azt olvastam, hogy az 
évi illetményén túl évi 1,8 millió jutalmat, kb. egymillió célprémiumot 
és mintegy 600 ezer forintnyi 13. havi juttatást szavaztak meg részére 
2000. január 1-től kezdődően. Mindösszesen ez közel évi bruttó 
három és fél millió forintot tesz ki (amihez kb. ugyanennyi illetmény 
és költségtérítés járul). Miért ítéli ezen felül szükségesnek a 
jutalmazást?

-  Egyetértek a kérdezővel m inden pontban. Kezdjük ott, hogy
érdemes-e összehasonlítgatni? Anélkül, hogy bárki munkáját 
lebecsülnénk -  hisz az ápolónők kezében is emberéletek vannak -  én 
is azt gondolom , hogy nem érdemes összehasonlításokat tenni. 
Ugyanis ezt megtehetjük a másik irányba is: a versenyszféra bérei, 
juttatásai -  középvezetői szinten -  még csak nem is em líthetők egy 
lapon a polgármester javadalmazásával. Az előző polgármesterrel 
sem kívánom összehasonlítani a jelenlegi tevékenységét, hisz 
mindenki elfogultsággal vádolhatna. Egyvalamivel azonban érdemes 
lenne, és ez Sunyovszki dr. korábbi, ügyvédi jövedelme, mely 
lényegesen magasabb volt, m in t a jelenlegi. Az Ön által e lm ondott 
szintet s ikerült „kia lkudni,, nemcsak a választás után a
képviselő-testületben, hanem már annál jóval korábban, a választási 
felkészülésben, a FIDESZ vezetőivel. Ez vo lt az a m in im ális juttatás, 
am iért ezt a szép, de rendkívül nehéz munkát je lö ltünk elvállalta. A 
juttatás struktúráját, összetételét pedig a köztisztviselői törvény 
lehetőségei szabták meg. Ennek jutalomrésze nem a
pluszteljesítményekre vonatkozik.

Magam részéről igen nagyte ljesítm énynek ítélem azt, hogy ilyen 
magas beruházási arány (a költségvetés egyharmad része) mellett is 
s ikerült megőrizni a költségvetés egyensúlyát, és még inkább azt, 
hogy a város számára létfontosságú program ot, az ipari park 
betelepítését nyereségesen, nagy bevételekkel tudta bonyolítani. 
Emlékeztetek m indenkit, hogy ezt a „p ro jek te t” akár ráfizetéssel is 
vinni kellett volna. Ha m ost egyszerű jutalékos rendszerben 
gondolkodnék csak, ezek a plusz bevételek is indokolttá tennék a 
jutalmazást.

-  R e n d b e n , de m iért éppen ötm illió forint bruttó (nettó 
h árom m illió) a javasolt összeg? Le h e tn e  éppenséggel e gym illió 
vagy tízm illió . M iért éppen ennyi?

-  Számomra ez valahol arányos. A tízm illió  fo rin to t én is soknak 
tartom . Az általam javasolt összeg egyrészt rímel a Zenonnal kötött 
üzlet nagyságára -a  bevételekés a költségek különbsége meghaladja 
a százmillió fo rin to t -  másrészt az eltelt három évre, melyben 
megismétlem: ilyen jellegű elismerést nem kapott a polgármester.

-  M iért szóban terjesztette elő a testületi ülésen a 
polgárm ester ju ta lm a zásán ak javaslatát? Ön nyilván jól tu d ja , 
hogy előterjesztést írásban kell te n n i. V a g y ez hirtelen született 
ötlet volt ott az ülésen? Nem  egyeztette előtte a frakcióval vag y a 
polgárm esterrel?

-  Az ülést megelőző este vo lt frakcióülésünk, melyen 
tájékoztatást kaptunk az e lm últ napok üzleti eseményeiről -  a két ülés 
között történtekről szóló beszámoló keretében. Ekkor kezdett 
mocorogni bennem kérdés, melyet a frakcióülés után néhány 
képviselőtársammal is m egosztottam . Többre nem volt időm, hisz’ 
két előterjesztésünk vo lt ezen kívül is, ami rendkívüli egyeztetéseket 
igényelt. Egyébként az előterjesztéseket nem kötelező írásban 
megtenni. Számomra evidens vo lt a dolog, és azt hittem mások 
számára is az, így a döntés szóbeli előterjesztés m ellett is lehetséges 
volt. De ha ez nem így van, akkor megteszem a javaslatom at írásban 
is a következő testületi ülésre, mert azt gondolom , hogy a 
polgárm ester teljesítménye megérdemli ezt az elismerést. F. J.

Folytatás az 1. oldalról

Lopásnál, ahol a tolvaj egy helyzetet 
használ ki, nem maradnak helyszíni 
nyomok, nehezebb a felderítés. 
Figyelemre méltó tény viszont, hogy a 
fiata lkorú és gyermekkorú „e lkövetők” 
száma jelentős mértékben emelkedett, 
ami azt jelenti, hogy „nevelődik a 
bűnözői utánpótlás” .

A közrend elleni bűncselekmények 
száma viszonylag magas szinten 
stagnál, ez főként az okirattal kapcso
latos cselekményekből adódik.

Lényege, hogy különböző áruvásár
lási hitelekhez -  több esetben m obilte
lefon vásárlásához -  az elkövetők hamis 
iratokat készítenek, vagy más nevére 
szóló okiratot használnak fel, ezután 
„természetesen” a hitelek nem törlesz
tik, a megvásárolt áruféleségeket pedig 
értékesítik.

-  Van-e most olyan jelentős 
bűnügy, amit sikeresen felgöngyölí
tettek?

-  Uzsorakamattal kapcsolatos 
bűncselekmény alapos gyanúja m iatt 
előzetes letartóztatásban van egy 
elkövetőnk. Az ügy vizsgálata során 
m egism ertük a módszert és a 
kapcsolódó személyeket, az elkövetői 
kört. Bízunk benne, hogy több sértett 
fog még jelentkezni, és az egész láncot 
feltárhatjuk, ezért a nyomozás még 
fo lytatódik.

- A jövő évben beállítandó öt új 
térfigyelő kamerát ön hová helyezné el?

-  Az óváros rehabilitációját célzó 
program hoz kapcsolódva m indenkép
pen valahol ezen a területen (Táncsics 
út, piac környéke, városkapu, Béke 
szálló, Ady mozi, Arany iskola tájéka), 
továbbá azokon a helyeken, ahol az 
e lm últ időszakban nagyobb értékeket 
hozott létre a város, gondolok például a 
fe lú jíto tt játszóterekre. Az elhelyezésnél 
persze az anyagi szempontok is 
közrejátszanak majd.

Forgács J.

TÖBBM ILLIÓS TÁM OGATÁS A 
KÖZÉPISKOLÁKNAK

Az ellenszavazatok háttere
-  A legutóbbi testületi ülésen a szocialista frakció nem szavazta meg az iskolák, 
óvodák jövő évi beszerzéséről szóló, Fideszes képviselői előterjesztést. A szocialista 
frakcióval szembenállók szerint ez egyértelmű zsarolás volt, hogy kiharcolják a 
szocialista sasfészek”, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola önkormányzati 
támogatását. Adódik a kérdés, önök feláldoznák a párt vélt érdekeinek oltárán az 
oktatási intézmények fejlesztését?
-  Úgy gondoljuk, hogy ez nem Fideszes képviselői előterjesztés, hanem 
önkormányzati előterjesztés, am it a bizottsági munka során a szocialista képviselők 
is megszavaztak. Az előterjesztésnek nem a szakmai részével van gondunk -  és ezt 
hangsúlyozni szeretném hanem azzal, hogy ez összefügg az Eötvös iskola 
gazdálkodásával. M iután önkormányzati tám ogatást a középfokú intézmények nem 
kapnak, a jelenlegi önkormányzati működés arra kényszeríti őket, hogy a 
szakképzési alapból kapott összegeket működésre fordítsák. Azt szeretnénk tehát -  
és ez a gimnázium érdeke is - ,  hogy történ jék valami konszenzusos megállapodás, 
hogy a szakképzési alapot a középiskolák ténylegesen a képzésre fordíthassák, 
vagyis kapjanak önkormányzati támogatást, és akkor mi az előterjesztést támogatni 
fogjuk.

Zsarolásról nem lehet szó, hiszen egy már érvényes testületi döntés 
módosításáról kellett szavazni. A ttó l, hogy ezt nem szavaztuk meg, senki 
semmilyen fejlesztéstől nem esik el, nem hoztunk létre bizonytalan helyzetet. Az 
előterjesztés még csak terveket fogalmaz meg, am iket a jövő évi költségvetés 
aktuális számai, valam int a majdani pályázatokon nyert összegek tesznek majd 
élővé. Viszont a változtatást csak úgy vo ltunk hajlandóak befogadni, hogy ha már 
érdemben belenyúlunk az eredeti koncepcióba egyszersm ind rendet is csinálunk. 
Értelmetlen tehát a zsarolás kifejezés.

Jelenleg ott tartunk, hogy az új költségvetési koncepció tartalmaz egy olyan új 
elemet, ami közös alapba helyezi az önkormányzati intézmények távhődíját, és ettől 
kezdve ezzel az önkormányzat fog elszámolni, vagyis a távhődíj kikerül az 
intézmények költségvetéséből. Az általános iskoláknál és m ásutt ez nem jelent 
különösebb változást. Azonban m iután eddig a középfokú intézményeknél 
önkormányzati támogatás nem jelent meg, ott többm illiós  forrás szabadul fel, így 
ezzel m integy támogatni fog juk őket.

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



Oktatási intézmények
A város jól kiépített intézmény- 

hálózattal rendelkezik. ( . . .)  Az 
oktatott létszám csökkenése m iatt 
szükségessé vált intézm ényraciona
lizálási intézkedések az eredmények 
tükrében beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket. Az egyik 
általános iskola és egy óvodai 
telephely megszüntetése m integy 
100 m illió  fo rin t megtakarítást 
eredményezett a város számára. A 
megmaradt intézmények kihasz
náltsága emelkedett, az oktatás 
színvonala nem csökkent.

Az alapfokú oktatásban már 
lezajlott gyereklétszám-csökkenés 
m ost a középfokú oktatásban 
jelentkezik. A legújabb probléma, 
hogy az általános iskolákban végzett 
gyerekeket nem tud juk középfokú 
intézményeinkben megtartani. Az, 
hogy a probléma kialakulásában 
mennyire játszik szerepet a 
gyereklétszám csökkenés -  m int 
országos jelenség -  vagy a városi 
középfokú intézmények oktatási

Ezt kom oly előrelépésnek 
tartom , így a szocialista frak
ció az em lített előterjesztést a 
következő alkalommal meg 
fogja szavazni.

A döntéselőkészítő munka 
során a Művelődési Közoktatá
si és Sport Bizottságban a 
szocialista tagok -  ennek 
nyoma van a jegyzőkönyvben 
-  nem emeltek kifogást az 
előterjesztés ellen.

-Ehhez képest a testületi 
ülésen már fenemóü egysége
sen ellenezték. Miért csak az 
ülésen húzták elő a nyalat a 
kalapból?

-  Székely Antal (szocia
lista) külső bizottsági tagnak 
voltak kifogásai, am iket a 
bizottsági ülésen elm ondott, 
ugyanakkor a bizottságban 
lévő szocialista képviselőink az 
intézményvezetők pozitív véle
ménye alapján támogatták az 
előterjesztést. Nekem ennek 
alapján -  m int m ondottam -  az 
a véleményem alakult ki, hogy 
szakmailag rendben van az 
anyag. A testületi ülés előtti 
frakcióülésünkön ju to ttunk 
arra -  átgondolva, hogy fenn
akadást nem okozunk vele -  
hogy a régóta ígért közép
iskolai támogatás rendezését 
az előterjesztést ellenző szava
zatunkkal fog juk kikényszerí
teni. Úgy látszik, ez s ikerült is.

A város gazdasági programtervezete (3.)
A teljes anyag letölthető a www.oroszlany.hu internetes címen.

A jelenlegi helyzet bemutatása

Intézményhálózat

Forgács J.

színvonalának csökkenése, komoly 
elemzést igényel.

Megoldásra vár a zeneiskola 
elhelyezése. A Bakfark Bálint 
Művészeti Iskola működését a 
középfokú intézmények épületeiben 
szerettük volna megoldani, azonban 
kiderült, hogy ez nem reális 
alternatíva. Az iskola új otthonául 
k ije lö lt épület átalakítása pénzügyi 
nehézségek m iatt egyelőre nem 
kezdődött meg.

Az oktatási intézmények 
műszaki állapotán javítani kell. Az 
épületek általános felújítása, beren
dezésük cseréje halaszthatatlan 
feladat. ( .. .)

Művelődési és sport helyzetkép
A művelődés és a sport céljait 

szolgáló intézmények épületei -  az 
e lm últ évek fejlesztései ellenére -  
rossz állapotban vannak. A 
létesítmények működése biztosított, 
azonban teljes felújításuk indokolt.

A közművelődés legnagyobb 
alapterületű bázisa az MKK. A 
közművelődés érdekében hagyomá
nyosan fon tos tevékenységet végez 
városi szinten a Bányász Klub, egyre 
jelentősebb szerepet játszik a 
Rákóczi Klub is. A fe lsoro ltak mellett 
egyre nagyobb hatása és jelentősége 
van a Bányászati Múzeumnak és a 
Szlovák Tájháznak. Nem 
intézményekhez kötötten, de 
szervezeti keretek szempontjából 
kiemelkedő szerepet tö lthetnek be az 
e lm últ időszakban megalakult 
egyesületek és alapítványok. ( .. .)

Városunkban a professzionális 
szintű sporttevékenység jelen 
pillanatban nem található meg. 
Elsősorban az anyagi hátteret 
biztosító gazdasági társaságok 
hiánya m iatt. Sportlé tesítm ényeink-  
az önkormányzat, m in t fenntartó 
szűkös anyagi lehetőségei m iatt -  
eléggé kritikus állapotba kerültek.

A szabadidős sporto lás lehe
tőségei településünkön:

'is k o lá k  sportlétesítm ényei

'uszoda, sportcsarnok,
ŐSE sporttelep 
're p té r, kulcsos ház 
Ezen tevékenységek zömében 

önszerveződőek, de ünnepi alkal
makhoz kötődően szervezetten is 
zajlanak, (pl. természetjárók túrái, 
labdarúgó kupák -  farsang, pün
kösd, karácsony -kü lönböző  sport
egyesületek szabadidős tevékeny
sége szülők bevonásával).

Oroszlányban az iskolai sport -  
diáksport -  felmenő rendszerű 
versenyrendszerben zajlik.

Az alapfokú oktatási intéz
mények tárgyi-létesítm ény- feltételei 
jók. Az önkormányzat jelentős 
felújítást hajtott végre a szabadtéri 
sportpályák újraburkolásával. A 
középiskolák közös udvara még 
felújítás előtt áll. A város ifjúságának 
sportolási lehetőségei: testnevelési 
órák délelőtt, iskolai sportkörök 
délután. A rendelkezésre álló 
sportlétesítmények: sportudvar,
tornaterem , kondicionálóterem . A 
diák-, a szabadidő- és a verseny- 
sport nem szervesen elkülöníthető 
kategória, mert köztük szoros 
összefüggés van, egészében a lkot
ják a sportot. Városunkban 18 sport
ág m űködik különböző szervezeti 
keretek között.

Egészségügy
Az egészségügyi létesítmények 
száma kielégítő. Jól szervezett az 
alapellátás mind a fe lnőtt-, m ind a 
gyermekorvoslás területén. A városi 
szakrendelő a környező községek
ben lakók számára is teljes körű 
ellátást biztosít.

A racionalizálás az egészségügyi 
ellátás területén is megtörtént. 
Jellemző változás, hogy több 
háziorvos rendel vállalkozók által 
épített és fenntarto tt helyiségben.

Javában folynak az előké
születek a rendelőintézet tetőszer
kezetének építése és a gyógyházban 
fo lyó tevékenység tetőtérben való 
elhelyezése ügyében. A gyógyház

fennmaradó épületében ápolási 
központ kialakítása történ ik  majd.

Az egészségügyi szolgáltatások 
m inőségének javítása érdekében 
évről-évre jelentős gép-m űszerfej
lesztés történik.

Szociális ellátás
A legtöbb változás ezen a téren 
következett be az e lm últ években. 
Több új intézmény jö tt létre, és a 
meglévők is új telephelyre költöztek.

Az új szociális törvény számos új 
intézmény működtetését tette 
kötelezővé. Három éve m űködik a 
hajléktalanok nappali melegedője és 
az éjjeli menedékhely a Táncsics 
M ihály utcai épületben. 1999-ben 
készült el a családok átmeneti 
otthona, illetve tavaly adtuk át az 
idősek klubja és az idősek átmeneti 
otthona új épületét.

A Szociális Szolgálat Fürst 
Sándor utcai központjában van a 
Családsegítő Szolgálat és a Gyer
mekjóléti Szolgálat, valam int a Házi 
segítségnyújtás központja.

A szociális étkeztetés az I. sz. 
bölcsődében lévő konyha kapaci
tását kihasználva működik.

A születések számának csök
kenése, valam int a nehezedő gaz
dasági körülmények indokolták, 
hogy a bölcsődei férőhelyek száma 
csökkent. A megmaradt két telep
hely teljes kihasználtsággal m űkö
dik.

A szociális törvényben előírt 
egyes kötelezettségeinek a város 
nem tud megfelelni, több kötelező 
intézménnyel még nem rendelke
zünk, ezért feltétlenül szükséges a 
szociális intézményrendszer fejlesz
tése.

Igazgatási intézmények
A város kezdeményezése az 
igazgatási intézmények fejlesztésére 
sajnos nem bizonyult sikeresnek. A 
városi jelleg erősítése, a kistérségi 
központtá válás szükségessé tette az 
igazgatási intézmények fejlesztését. 
Bíróság, ügyészség, földhivatal 
létesítése szerepelt elképzeléseink 
között, azonban részben a gazdasági 
események, részben a központi 
akarat hiánya m iatt elképzeléseinket 
nem tudtuk  megvalósítani.

A „T IS Z T A , VIRÁG O S O R O S Z L Á N Y É R T ” akció 2001 nyári-őszi fordulójának nyertesei
Egyéni kategóriában: Magócs Pál (Bányász körút), Bogdán Miklósné, Gurzó Józsefné (Széchenyi u.), Pilis Jenő (Mészáros u.), Papp 
Mihályné (Csokonai u.), Marton Béla (Kecskéd! u.), Scháffer György (Ady u.), Tóth Ferenc (Mészáros u.), Bódi István (Takács u.), Dr. 
Magyar Henrik, Hermann Sándorné, Preil Károly, Bálint Mihályné, Bock Ferenc, Havrilla Ferenc, Flasch Jenöné (Rákóczi u.), Vincze 
Ferencné és a 10 éves Molnár Kata (Petőfi u.), Vágvölgyi Pálné és Horváth Anna (Fürst u.), Havasi Lászlóné (Tópart u.) 
Lakóközösségek: Iskola u. 5-9. és 11-13., Kertalja u. 14-18., Gönczi u. 2-6., Dózsa u. 10-12., Rákóczi u. 29-33., Népek barátsága u. 
6-10., Tópart Társasház, Kertalja u. 7-11., Népek barátsága u. 33., Ifjúság Társasház, Tópart u. 1-2-3-4-5-6., Takács u. 6.
Külön dicséret illeti meg a Majki utat a járda és az út közötti terület szépítésért!
Intézmények, gazdasági egységek, vállalkozások, civil szervezetek:
Borbálái Óvoda, Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Vértesi Erőmű Rt., Kolcsár Sütőipari Kft., Kostyál 
és Társa Gazdabolt, Természetbarátok Egyesülete, Városi Nyugdíjas Klub

Köszönet a résztvevőknek, a szervezőknek és a támogatóknak! Elekes Lászlóné



Csodák palotája
A József Attila Általános Iskola 6-7. a osztálya 
kirándulást szervezett a fővárosba a Csodák 
Palotájába és a gödöllő i kastélyba.

Érdekes hely a Csodák Palotája, sok érdekes 
játékszerrel találkoztunk: például távbeszélő
antennával, forgó házikóval, magaslati biciklivel. A 
számítógép rabjait is volt, ami elkápráztassa. A 
tudom ányért rajongók kedvencének az 
Öveges-terem bizonyult. M indenkinek jó szívvel 
ajánlom, hogy ha teheti szánjon rá egy napot.

A gödöllői Grassalkovich kastély egyszerűen 
lenyűgöző! Az idegenvezetők nagyon értik a 
dolgukat, segítőkészen válaszolnak a kérdésekre, 
m indent m egtudhatunk az egykor o tt lakókról. Ide is 
feltétlenül érdemes ellátogatni.

Zlatzky Tamás 6.a

Petőfi Sándor út 29.
V á r o s k a p u  u tá n

©361-111
N E M  K E L L  U T A Z N I, M Á R  O R O S Z L Á N Y B A N  IS  

N A G Y  K E D V E Z M É N N Y E L  P A D L Ó S Z Ő N Y E G  

(FILCALÁTÉTES IS) É S  P V C  V Á S Á R !

Filc 490,-/m2 
tűzött padlószőnyeg 590,- /m2 
PVC 2-3-4 m-es akciós áron 

;l29t£- 1090,-/m2

M E G L E P E T É S E  0 .0 0 0 ,-  F T  F E L E T T  

A J Á N D É K  L Á B T Ö R L Ő !

younn Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 
kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 

legtöbb Hókkal és tapasztalattal rendelkezőt.
SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

AZONNAL KÉSZPÉNZ!
... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).
... mert a leghosszabb a türelmi illő 90 napos jegynél.
... mert választhat jeligés zálogjegyet is.
... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.
... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.
... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 
... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.
... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.
... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)__________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

^  Válasszon megfontoltan!

MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kit.

0 *

&
♦ — 1

Levélcím: 2040 Oroszlány. Petőfi S u 20 
Telephely: Oroszlány, Alkotmány u. 10 
Telefon/fax: (34) 560-075; (34) 366-524 
Mobil: (20) 3788-381: (20) 4 144-121 
E -m a il :  pr e s s k f i @  ax e le ro hu 
Web: hitp //web axelero hu/presskft

Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, 

ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, 
borítékok, könyvek 

nyomdai előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti munkáit. 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. Nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

v 2  szobás, egyedi fűtéses 
lakás eladó! Részletfizetés is 
lehetséges! 30/285-4974 

vEladó 1988-as Wartburg 
2002. május 13-ig érvényes 
műszaki vizsgával. Érdeklődni a 
Huber festékboltban vagy a 
30/217-4652-es telefonszámon 
lehet.

vGarázs eladó TÜZÉP 
P-soron. Villany, padlás, akna 
van. 362-217

vBokodi-tónál az oroszlányi 
oldalon közel a műúthoz 240 
nőies kert kis faházzal eladó. 
Ásott kút, villany, termő 
gyümölcsfák és termő szőlő. Ár 
megegyezés szerint. 362-970 

vJó  állapotban lévő Simson 
Svalbi motor eladó. 362-970 

v  Hunyadi úton garázs kiadó 
vagy eladó. 363-067 az esti 
órákban 

vHúsvágógép 22-es villany- 
motorral ellátott, teljesítménye 
120 kg/óra eladó. Kerékgyártó 
Béla, Bánki D. út 6. 3/3. 18-20 
óráig

r  Eladó Népek b. úti V. emeleti 
szépen karbantartott összkom
fortos lakás, és ugyanitt 4 égő 
gáztűzhely + palack (olcsón). 
362-898 18 óra után.

v Eladó egy kitűnő állapotban 
lévő 1992-es Java Babetta. Ára 
30 ezer forint, se több, se 
kevesebb. 70-240-4537.

HÍREK
DÍJNYERTES PEDAGÓGUS. „ERICSSON a matematika 

és fizika tehetségeinek gondozásáért” díjban részesítették 
Huma Erzsébetet a Ságvári E. Általános Iskola 
matematika-számítástechnika tanárát. A pénzdíjjal járó 
elismerést két éve adják át m ultinacionális cégek a 
természettudom ányos tantárgyakat oktató pedagógusoknak.

A budapesti díjátadáson elhangzott: nemcsak híres 
tudósainkat kell megbecsülni, hanem azokat is, akik 
e lhivatott munkájukkal hozzájárulnak sikereik 
megalapozásához. A díjazott négy matematika tanár közül 
Huma Erzsébet az egyetlen általános iskolai pedagógus, a 
többiek középiskolában tanítanak.

PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE. November 21-én a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében köszönti a pályakezdő 
pedagógusokat a város polgármestere, dr. Sunyovszki 
Károly.

FEKETÉN-FEHÉREN. Aranyosi Szénássy Attila 
képzőművész linóm etszeteiből nyílt kiállítás Madárvilág 
címmel az MKK-ban. A linómetszet, m in t mondanivaló ját 
fekete-fehéren megfogalmazó technika és a szárnyaló 
szabadságot kifejező témaválasztás között vont párhuzamot 
a tá rla to t az érdeklődők figyelm ébe ajánló televíziós 
főszerkesztő, Korm os Ferenc. Úgy vélte, a művész nem 
szorul méltatásra, méltatják a művei. Az Almásneszmélyben 
élő révkom árom i származású sokoldalú művész saját 
verseivel ad hangulatot a kiállításnak, és nemcsak költőként 
alkot, porcelánt is fest. Képein fecskecsalád, ragadozó sas, 
kecses flam ingók, vízi madarak elevenednek meg. Jó szívvel 
ajánlható iskolai csoportok figyelm ébe is. A Madárvilág 
november 23-áig tekinthető meg.

FAÜLTETÉS. Harminc darab facsemetét ültetnek el a 
József A ttila  Ált. Iskolában az udvari futópálya szegélyén. Az 
ajándékozó szülők egy móri cégtől kapták a fákat. Az iskola 
köszönetét fejezi ki az adományért.

CIVIL FÓRUM. Az összejövetelen kih irdették az 
Oroszlány Barátainak Köre által szervezett „Tiszta, virágos 
Oroszlányért” városszépítési akció 2001 nyári-őszi 
forduló jának eredményeit. A legszebb porták tu la jdonosait 
(több m in t félszázan neveztek, köztük magánszemélyek, 
cégek és szervezetek) em léklappal és ajándéktárggyal 
jutalmazták, s mivel valamennyien rendkívüli igényességgel 
szépítették környezetüket az első öt hely között rangsort sem 
tudo tt felállítani a zsűri.

Dr. Sunyovszki Károly polgárm ester a gazdasági 
program tervezet jövőbeni fejlesztéseket taglaló fejezete 
kapcsán a megjelentek kérdéseire válaszolt. Elhangzott 
többek között, hogy az óvárosi részt jelentősen átalakító 
beruházások várható kezdete 2003-ra tehető. Részletesebb 
beszámolót következő számunkban olvashatnak, ekkortól 
közöljük a programtervezetnek a jövő lehetőségeit mérlegelő 
fejezetének kivonatát is.

KATASZTRÓFAHELYZETEK, illetve azok elhárítása 
címmel hirdetett rajzpályázatot a megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság. A gyerekek több, m in t hatszáz rajzot küldtek be, 
s az egyetlen oroszlányi díjazott S iller V iktória  a József A. Ált. 
Isk. 6. osztályos tanulója lett. Felkészítő tanára: Székely 
Antalné. Díját a tatabányai Bárdos Gimnázium alatti 
óvóhelyen vehette át, a rajzokból kiállítás nyílt.

^  Autóbusz indul Budapestre, "á
Fábry Sándor show-jára 

2001. november 28-án (szerdán) 15.30 órakor
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából.

Részvételi díj: 3000,- Ft/fő.
Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál a 

06-30-994-03-36-os vagy a 363-623-as 
V _________________ telefonszámon.________________ J
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2001. 47. hét XI.24. -XI.30.
Szó 24. Emma

v 25, Kata lin

H 26. V irág

K 27. V irg il

Sze 28. S tefánia

Cs 29. Taksony

P 30. A nd rás, A n d o r
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KRÓNlkÁS NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10 .

III. évfolyam, 47. szám 2001. november 24. 366-524

A Haraszthegy oldalában 
nyugszanak a Majkon kivégzettek?

Balogh Gyula: nem ezt akartuk
A forradalom  és szabadságharc évforduló ja apropóján Balogh Gyulával, az 56-os 
Szövetség Oroszlányi Szervezetének elnökével, az országos elnökség tagjával 
beszélgetünk személyes tragédiájáról, sorsokró l, a szervezet tevékenységéről.

-  Amikor átvette a megyei 
közgyűléstől kapott emléklapját az 
oroszlányi testületi ülésen, volt egy 
odavetett megjegyzése, miszerint 
nem azért fogtak fegyvert, hogy az 
legyen, ami ma van. Megvilágítaná, 
mit értett ezen?

-  Szerintem és sokak szerint azért 
fog tunk fegyvert, mert a szüléink és 
hozzátartozóink el voltak nyomorítva. 
De ahhoz, hogy megértse a m otiváci
ómat, messzebbre kell visszamenni.

Negyvenötben tízéves voltam , alig 
vártuk, hogy vége legyen a háborúnak. 
Apám szociáldemokrata vo lt, nem akart 
háborút, fel is vo lt mentve az öt 
gyermeke m iatt. Az oroszok elvitték 
kényszermunkára, aknát telepíteni. A 
fron t akkor már a fővárosban volt, apám 
a Margit-hídnál haslövést kapott. A 
kórház talán száz méterre vo lt, oda 
akarták bevonszolni a társai, de az 
oroszok nem hagyták, egyszerűen 
tarkón lőtték. Hosszú történet, hogyan 
találtuk meg a tetemét s tem ethettük el 
tisztességesen.

Anyám is szociáldemokrata volt, 
Kéthly Anna híve. A m ikor 48-ban, a 
diktatúra kezdetével összevonták a 
szocdem és a kom m unista pártot, 
anyám nem igazolt át az új pártba. 
Valamivel később egyszerűen elvitték, 
internálták. A zsidó fűszereseknek 
köszönhetjük, hogy tú lé ltük azt az 
időszakot, pénzt adtak meg ennivalót

nekem és a nővéreimnek. (Közben a 
bátyáim orosz fogságban voltak.) Jó fél 
évvel később anyámat Kaposváron 
találták meg ugyanabban a ruhában, 
amiben ősszel elvitték. Kiengedték és 
hazajöhetett. Én közben szakmát 
tanultam , villanyszerelő lettem. Anyám 
tilto tt a politikátó l. Érthetően.

Eljött ötvenhat. Pesten voltam 
sorkatona, híradós, részt vettern a 
harcokban a forradalm árok oldalán. Úgy 
láttam, hogy a többség egy megre
fo rm á lt szocializm ust akart. Félreértés 
ne essék, nem megújított kom m uniz
m ust! De ha valaki 56-ban azt mondta 
volna, hogy ez lesz, ami ma van, azt jobb 
esetben is megverték volna.

Nézze, pár éve bementem a Törté
neti Hivatalba, hogy megnézzem a 
rólam készült feljegyzéseket. Hogy 
érthető legyen, én 58 óta élek Orosz
lányban, egyévi fogdáról fogdára hur- 
colás, rengeteg verés után akkor vezé
nyeltek ide. A papírokból kiderült, hogy 
1972-ig lehallgatták a telefonomat, 
bontották a postám at és mindenféle 
jelentéseket készítettek rólam. Egyszer 
éppen árkot ástunk a mai Rákóczi út 
közepén, én meg nem engedtem el a 
fiata lokat valami KISZ gyűlésre, mert a 
munka fon tos  volt, az áram ot v ittü k  a 
bányászlakásokba. Na, még erről is 
jelentés készült.

Folytatás a 2. oldalon

Hétfon ülésezik a képviselő-testület
A szokatlan ülésnap oka, hogy egy 
pályázatot határidőre be tudjon nyújtani 
az önkormányzat.

Az ülésen a kiadott napirendi javaslat 
szerint beszámoló hangzik el a 2001 évi 
költségvetés első három negyedévének 
teljesítéséről. M int az anyagból kiderül a 
költségvetés egyensúlyban van.

Várhatóan megalkotják a jövő évi 
költségvetési koncepciót és beruházási 
program ot. Döntés várható a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendeletek 
módosításáról (lásd a Krónikás
november 10-ei száma) és m ódosítják a 
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról (pl. étkeztetési, bölcsődei,

óvodai térítési díjak) szóló rendeletet, 
valam int a közterület-használati díjakkal 
kapcsolatos határozatot.

Döntenek út elnevezéséről (Jakab- 
házy Istvánról az Ipari Parkban) és az 
Oroszlány Környezetvédelméért Közala
pítvány alapító okiratának módosításá
ról. Második fordulóban tárgyalják a 
város gazdasági program ját.

A szociális szolgálat vezetője a 
gyerm ekjóléti és gyermekvédelm i fela
datok ellátásáról tájékoztatja a képvi
selőket, végül a személyi kérdések kere
tében a polgárm ester jutalmazásáról 
szóló előterjesztést vitatják meg.

HÍREK INNEN-ONNAN
ISKOLATEJ OROSZLÁNYBAN. Több m in iszter megállapodott az 

iskolate j-program  országos méretű kiszélesítésében, melynek 
keretében minden általános iskolai tanuló számára 255 tanítási napon 
keresztül ingyen biztosítanak tejet. A programba bekapcsolódni 
kívánó önkormányzatoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a 
tej árának 30-50 százalékát önerőből biztosítják. Az önkormányzati 
támogatás 30 százalékos önerő esetén m integy 3,7 m illió  Ft. Erre 
vállalt kötelezettséget a polgárm ester és amennyiben a 
képviselő-testület megerősíti, hamarosan több, m int kétezer gyermek 
ju t a város iskoláiban tejhez.

MAGASAN AZ ORSZÁGOS ÁTLAG FÖLÖTT. A polgármesteri 
hivatal munkatársai az év során folyam atosan ellenőrizték a családi 
házas és sorházas beépítésű területeken az ingatlanok városi 
csatornahálózatra történő rákötését. M integy félszáz esetben indult 
hatósági kötelezési eljárás annak érdekében, hogy az ingatlanok 
tu lajdonosai kössenek rá a hálózatra, valam int az eddig használt 
szikkasztókat szüntessék meg.

A városban 1996 végére a lakóingatlanok 99,7 százaléka mellett 
kiépült a városi szennyvízhálózat. Amennyiben a jelenleg még folyó 
hatósági eljárások eredményesen lezárulnak, úgy az országos 50 
százalék körüli értékkel szemben a fent em lített ingatlanok 99 
százalékában keletkezett szennyvíz kerül szennyvíztelepen 
ártalmatlanításra, csökkentve a felszíni és az ivóvízbázisként szolgáló 
felszínalatti vizeink terhelését.

DIÁK KÖRNYEZETVÉDŐK. Az Á lta l-ér Szövetség „Fogadj örökbe 
egy patakot” címmel meghirdetett akciója keretében a városon 
áthaladó vízfolyások m inőségét vizsgálják a Ságvári Endre Általános 
Iskola tanulói. A Szemánné Dubovinszki Andrea segítségével folyó 
mérések az egész tanévben zajlanak. Az akcióban jelenleg 24 iskola 
vesz részt az Á lta l-ér v ízgyűjtő-területéről. Cél a diákok környe
zettudatának nevelése, és egy észlelő-figyelő rendszer felállítása. 
Mérőeszközökkel a Vértesi Erőmű Rt. látja el a gyerekeket.

TÁRNOK MIHÁLY oroszlányi költő újabb s ikert aratott a verseivel. A 
Tatabánya-kertvárosi Bányász Művelődési Otthon „Ősszel is nyílik 
még v irág” elnevezésű nyugdíjasoknak szóló vers- és prózaíró 
pályázatán -  270 pályamunka közül - ,  a legjobbak közé sorolta 
poéziseit a pedagógusokból álló zsűri. Tárnok Mihály versei a 
napokban jelentek meg egy térségi kalendáriumban is.

SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA. Hagyományos rendezvényét tartotta a 
Ságvári Endre Általános Iskola Szülők a gyermekekért alapítványa 
m últ héten szombaton a gim názium ban. A bálon m integy 300 
pedagógus és szülő jelent meg, akiket a Geisztné Gogolák Éva vezette 
mazsorettek kápráztattak el műsorukkal, majd hajnalig tartó mulatság 
következett. A 340 ezer fo rin tos  tiszta bevétel az alapítvány javára 
fizetik be -  tájékoztatott Veilandics Béláné a rendezvény szervezője.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 
2002 évi fo rdu ló jára beérkezett pályázatokat az egészségügyi és 
szociális bizottság elbírálta. 61 fő pályázata felelt meg a pályázati 
kiírásban foglaltaknak. A pályázók közül 29 fő részére 5000 Ft, 32 fő 
részére 3000 Ft támogatás odaítéléséről döntött.

HUSZONHÁROM PÁLYAKEZDŐ pedagógust köszöntöttek szerdán 
a polgárm esteri hivatalban abból az alkalomból, hogy az idei tanévben 
kezdték meg az oktató-nevelő munkájukat. Az ünnepélyes eskütételt 
követően a Lengyel József G imnázium és Szakközépiskola, valam int a 
Bakfark Bálint Művészeti Iskola tanulói vers és zeneműveket adtak elő 
a megjelenteknek.

A SEGÍTŐK NAPJA alkalmából a szociális szolgálat munkatársait 
köszöntötte a polgárm ester az Idősek Klubjában rendezett 
ünnepségen. Elismeréssel szólt az intézmény dolgozóinak áldozatos 
munkájáról. A szociális szolgálat vezetője három dolgozót -  
Aspermayer Károlyné, Orvosné Deuter Gabriella, Sípos Sándor -  
dicséretben részesített.



A Haraszthegy oldalában 
nyugszanak a Majkon kivégzettek?

Balogh Gyula: nem ezt akartuk
Folytatás az 1. oldalról

Egy a lényeg, azok, akik 
annak idején püföltek minket, 
börtönbe záratták vagy legyil
kolták a forradalmárokat, utána 
pedig lesték minden m ozdu
latunkat, azok ma dúsgazdag 
m illiom osok, a rendszerváltás 
igazi haszonélvezői, mert a 
rózsadombi paktumnak köszön
hetően, am it Palmer USA 
nagykövet nyomására Antall 
József kötött az MSZMP-sekkel, 
gazdasági téren átmenthették a 
hatalmukat. No, innen az indulat, 
ami ma is munkál bennem, 
bennünk. Mi tengődünk a kis 
nyugdíjunkból (és ezt nem 
panaszképpen em lítem), akik 
pedig bennünket üldöztek, ma a 
legnagyobb kapitalisták.
Felfordul ettől a gyom rom .

-  A  sze rve zet elnökeként 
különböző találkozókat s ze rv e z, 
nyugdíjhoz segít volt fo rra d a l
m áro ka t, kopjafákat állítan ak. 
M ost éppen m ilyen üggyel 
foglalkozik?

-  Szeretném megtalálni a 
három majki halottat. Valahol a 
leégett csárda környékén, a volt 
cselédtemető m ellett lőtték le 
őket 56-ban.

(A cselédtemető is érdekes 
téma! Erdélyben egy szabad
ságharcos összejövetelen 
Eszterházy Péter -  nem az író, 
máskülönben ő is nemesi sarj -  
hívta fel erre a figyelmemet. Mi 
aztán felkutattuk, összegyűj
töttük a sírok ledöntött

kőkeresztjeit, amiket ma is a 
klubhelyiségünk- ben őrzünk. 
Erről mintha senki se tudna ma 
a városban, elvadult bozótos 
fedi az egykori temetőt.)

Visszatérve a gyilkosságra. A 
szovjetek bejövetele után -  
va lam ikor 1956 novemberében -  
két kiskatona, akiknek valószínű
leg szétverték az ezredét, Császár 
felé ta rto tt a csákvári úton egy 
egyetemista társaságában. Szov
jet katonákkal vagy pufajkásokkal 
találkoztak, akik ott a helyszínen 
lelőtték őket. Nemrégiben tu d 
tam meg a nevét annak, akivel 
szekérre rakatták és behozatták 
ide a városba a hullákat.

Ma is Oroszlányban él. M int 
e lm ondta az akkori temető (a 
szlovák temető a katolikus 
tem plom nál) m ellett hántolták el 
őket egy közös sírba, valahol a 
mai strand közelében.

A fiam ma Németországban él, 
oda disszidált 1988-ban. A kap
csolatai révén ígéretet kaptam 
arra, hogy a müncheni televízió 
segítségével elvégezzük az 
azonosítást. Sajnálom, hogy a 
városi vezetők eddig érdemben 
nem fogla lkoztak ezzel az üggyel. 
Aztán az is szom orú, hogy eddig 
csupán a német ARD tévé készí
te tt r ipo rto t a gyógyházi gyilkos
ságról, az egykori rabtábor 
történetéről.

Itt helyben egyesek úgy tesz
nek, m intha bizonyos dolgok 
meg sem történtek volna.

Forgács J.

Jogszabályt sértett a MIÉP?
Kísérleti jelleggel sajtótájékoztatókat tart a város polgármestere 
heti-kétheti rendszerességgel -  adta tud tu l az első ilyen alkalomra 
szóló meghívó.
Dr. Sunyovszki Károly a Krónikás több kérdésére is válaszolt.

Megtudtuk, még nem érkezett 
el hozzá az a levél, melyben az 
OHE felmondja a városi A lsó-tó 
bérleti szerződését (lásd e 
számbeli írásunkat), s ígéretet 
tett, hogy am int kézhez kapja, 
elmondja véleményét.

A Krónikás nemrégiben 
tudósíto tt a helyi adók mértéké
ben várható változásokról. Az 
adókat módosító testületi előter
jesztés kapcsán a polgárm ester 
kiemelte, úgy véli: a városban 
már nincs különösebb polém ia a 
helyi adóztatásról, mert az 
emberek érzékelik, hogy a

befizetett összegek a városi 
vagyont gyarapítják.

A vo lt buszpályaudvar (a 
jelenlegi Profi) épületének pá
lyáztatása kapcsán elhangzott, 
hogy az ingatlannak részben a 
Volán és részben az önkorm ány
zat a tulajdonosa. Egy kézbe, 
olyan kereskedelmi tevékenysé
get fo lyta tó  vevőnek kívánják 
értékesíteni, aki fe lú jítja  az épü
letet. Jelentkező már van, az 
ügyletet évvég ig  lebonyolítják.

Szó esett az utcai m űtár
gyakat; középületeket ellepő 
MIÉP-es plakátokról is.

ALAPÍTVÁNYI ISKOLA?
Elkészült a felmérés

A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik, 
hogy az oktatásban önálló iskolaalapí
tással az egyházak, gazdálkodó szervek, 
alapítványok és magánszemélyek is 
részt vállaljanak. Városunkban ilyen 
intézmény még nem működik. Az 
előzetes tájékozódás alapján az ala
pítványi formában történő működtetés 
látszott megvalósíthatónak.

Október folyamán a szülők ezzel 
kapcsolatos véleményét, igényét 
kérdőív közreadásával mértük fel az 
óvodák segítségével. A k iosztott 636 db 
kérdőívből 191 db-ot küldtek vissza. Ez 
az óvodáskorú gyermekek szüleinek 
30,03 %-a. A beérkezett vélemények 
alapján, 137 fő (71,73 %) nem igényli, 
illetve nem tartja jelenleg - a város 
lakóinak anyagi helyzetét figyelembe 
véve - megvalósíthatónak egy alapít
ványi általános iskola működtetését. Az 
54 egyetértő (28,27 %) elképzelése, 
igényei is nagyon eltérőek (47 fő  aki 
ténylegesen be is íratná gyermekét).

A város jelenlegi általános iskolái 
közül - ha a három iskolából kellene 
választani - a Ságvári Endre Általános 
Iskolában történő kialakítást tám ogat
nák (27,8 %). A többség véleménye 
azonban az, hogy egyik iskolában sem 
(42,6 %) gondolják megvalósíthatónak. 
Á szülők a tanulók iskolai tartózkodási 
idejét 7,30 és 8 óra illetve 15 és 16,30 
óra között igényelnék, 18 fős (77,77 %) 
osztálykeretek között havi 5000 Ft-os 
(62,96 %) tandíj befizetésével. Az 
elvárások, igények, elképzelések, illetve 
a jelenlegi iskolai működésétől való 
eltérésben a szülők az alábbiakat 
tarto tták fontosnak kiemelni: A pedagó
gus fordítson nagyobb figyelm et a gyer
mek szellemi és erkölcsi fejlődésére, az 
életre történő nevelésére. Az alsóbb 
évfolyamokon játékosabb szintű okta
tás valósuljon meg. A magasabb szintű 
oktatást kisebb osztálylétszámmal, az

Oroszlányban a pártoknak tilos 
szóróanyagokat így elhelyezni, s m in t a 
polgárm ester elm ondta a hivatal 
szabálysértési csoportja fog eljárni 
ebben az ügyben. A pártokat, a közeledő 
(vagy már megkezdődött) kampányra 
való tekintettel tájékoztatni fog ják a 
helyi szabályokról.

Egy másik orgánum afelől 
tudakozódott, hogy mi a véleménye a 
polgárm esternek arról, hogy durván 
havi egym illióba kerül a vo lt Gárdonyi 
iskola és az uszoda épületének az

oktatás feltételeinek javításával (m oder
nebb iskola, jobb és korszerűbb felsze
relések, berendezése). Biztosítson az 
intézmény családiasabb légkört. A 
pedagógus minél többet próbáljon 
kihozni a gyermekből amellett, hogy a 
gyermekek ne legyen túlterheltek, 
vegyék jobban figyelem be az egyéni 
teljesítményeket, a tehetséges gyerme
keket ösztöndíjra kellene serkenteni.

A tanórán kívüli szolgáltatásoknál a 
szülők az idegen nyelv és számítástech
nika tanulással, a tehetséggondozást, 
az iskolaotthon fontosságát, a felzár
kóztatást és a különböző szakköri 
lehetőségeket emelték ki.

Szülői elvárás a pedagógussal szem
ben a több türelem  a gyerek felé, az egy 
gyerekre ju tó  több idő, a szorosabb és 
szeretetteljesebb kapcsolat kiépítése, 
melyhez empátia, gyerm ek-centrikus- 
ság, derű szükséges. Tegye színesebbé 
az órákat, adjon több sikerélm ényt a 
gyermeknek. Legyen megértő, de ha 
szükséges szigorú is. A jól képzett, 
szeretetet és elismerést kivívott 
pedagógust anyagilag és erkölcsileg 
jobban meg kellene becsülni.

A szülők az intézmény munkájába 
több beleszólási, véleményezési jogot 
szeretnének (tanterv, órarend, költség- 
vetés, program ok) szülői munkaközös
ség, bizottság, kuratórium  felállításával, 
vagy azon keresztül. A szorosabb 
együttm űködés értelmében fo lyam ato
sabb tájékoztatást várnának el, ugyan
ekkor társadalm i munkájukat, anyagi 
lehetőségeiket, tám ogatottságukat 
ajánlják fel.

A kérdőívekre beérkezett véleménye
ket összegezve kitűnik, hogy a szülők 
észrevételei, javaslatai tükrözik a mai 
oktatás helyzetét, körülményeit, de 
többen nincsenek tisztában az általános 
iskolákban fo lyó jelenlegi munkával és a 
jogszabály biztosította lehetőségekkel.

őrzése. Dr. Sunyovszki Károly szerint a 
városnak a jövőben szüksége lesz az 
épületekre és ezt a költséget egyszerűen 
vállalni kell. Az ilyen stratégiai 
tartalékként szolgáló épületek száma 
akár nőhet is a jövőben. Cél a mielőbbi 
hasznosítás. Az ipari parkból ma nem 
lenne semmi, ha a területek vásárlásába 
annak idején nem ruháznak be -  utalt az 
üres épületek fenntartásának 
elkerülhetetlen szükségességére a 
polgármester.

-f

A riportalany Lazók Zoltán volt
M últ heti számunkban TÖBBMILLIÓS TÁMOGATÁS A KÖZÉPISKOLÁKNAK 
címmel közöltünk cikket, melyből kim aradt a riporta lany neve. Kérdéseinkre 
Lazók Zoltán, a szocialista frakció vezetője válaszolt. Olvasóink és az érintett 
elnézését kérjük!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



Jegyzet

Kettőn (sőt!) áll a vásár ISKOLAÖSSZEVONÁS? 
ÚJJÁSZÜLETHET A RÉGI STRAND?

A város gazdasági programtervezete (4.)
A  teljes anyag letölthető a w w w .o ro s zla n y .h u  internetes cím en.

Öt pontban foglalja össze a 
tervezet az elkövetkező évek 
prioritásait, elsőbbséget élvező 
fejlesztési célkitűzéseit. Az első, 
legbővebb fejezet „A  városi 
élettér minőségi fejlesztése” cí
met viseli (ezt ism ertetjük 
most), a többi az idegenfor
galom, a környezet és term é
szetvédelem, a gazdaság, vala
m in t az infrastruktúra, közleke
dés kérdésével foglalkozik 
(ezeket jövő heti számunkban 
adjuk közre).
P a rko k , játszóterek felújítása

A zöldterületek, játszóterek 
fejlesztése megkezdődött, né
hány már meg is valósult és 
több konkrét terv van elő
készítés alatt. A város központ
jának rekonstrukciójára tervpá
lyázat kiírását kezdeményezte a 
képviselő-testület. Lezárulása 
után megkezdődhet a felkészü
lés a Fő tér, majd a Haraszthegy 
zöldfelületi rendszerének fe l
újítására. Az éves felújítási keret 
terhére fo lyta tn i kívánják az 
utak, járdák folyam atos fe lú jí
tását és karbantartását arra 

I törekedve, hogy a kapcsolódó 
j utcák és terek felújítása lehe

tőleg egy beruházás keretében 
történjék.
Iskola-összevonás?

Oktatási és művelődési intéz
ményekkel kapcsolatban az 
anyag megállapítja, hogy a 
meglévő oktatási intézmények 
megtartása szükséges és ele
gendő a jó színvonalú neve
lés-oktatás biztosításához. 
Ugyanakkor keresni kell a 
lehetőséget egy általános iskola 
alapítványi működtetésére.

Fejiesztési elképzelések
Négy területen szükséges az 

előrelépés: az intézmények
energia-racionalizálása, a be
rendezések és eszközök cseréje, 
az épületek belső felújítása, 
sportudvarok felújítása.

A középiskolákban végbeme
nő változások, a drasztikus 
gyereklétszám-csökkenés újra 
előtérbe hozza azt az elkép
zelést, hogy a műszaki szakkö
zépiskola épületében alakítsák 
ki a művészeti iskola új, önálló 
telephelyét. Az előkészítés so
rán mérlegelni kell a középis
kolák és a művészeti iskola egy 
intézménnyé alakítását is -  
állapítja meg az anyag.

A művelődési intézményeknél 
hasonló feladatokat kell 
elvégezni, m in t az oktatásiak 
esetében. Felújításuk feltétlenül 
indokolt. A rekonstrukciókat 
legkésőbb két éven belül célsze
rű lenne megkezdeni.
M egújuló szakrendelő

Az egészségügyi intézmények 
száma megfelelő, fejlesztésük 
nem szükséges. A racionalizálás 
keretén belül jövő évben 
megkezdődik a szakrendelő 
intézet tetőszerkezetének és 
tetőtér-beépítésének kivitelezé
se, a meglévő épület felújítása. 
A mozgásszervi betegségek 
kezelése költözik a tetőtérben 
kia lakított új épületrészbe, míg 
az így felszabaduló Gyógyház 
épületében ápolási központot 
alakítanak ki.
Szo ciá lis inté zm é ny a G á rd o 
nyiban?

Oroszlányban a szociális 
intézményhálózat nem teljes 
körű, új intézmények létrehozá

sára van szükség. A tervezet 
megállapítja, hogy a vo lt Gár
donyi Géza Általános Iskola 
épületében többféle hiányzó 
funkció -  az idősek és a fogya
tékosok ellátásáról gondoskodó 
intézmény -  elhelyezésére van 
lehetőség.
A  régi strand újjászülethet?

A sporttelep környékén te r
vezik létrehozni a város szabad
időcentrum át. A cél az, hogy 
olyan kom plexum ot létesítse
nek, amely lehetőséget biztosít 
a versenysportra és a szabadidő 
hasznos eltöltésére egyaránt, és 
helyet biztosít a város szabad
téri rendezvényeinek is.

A füves labdarúgópálya fenn
tartását és használhatóságát 
továbbra is biztosítani kell. A 
salakos pálya területén a 
városnak a nem is oly távoli 
jövőben szüksége lesz majd egy 
olyan létesítményre, amely 
egyaránt otthont ad sport- 
rendezvényeknek, kiállításoknak 
és koncerteknek.

A sporttelepen tervezett fe j
lesztések közül a legjelentősebb 
a tűzoltó egyesület új telep
helyének kialakítása. A teke
csarnok, a súlyemelőterem és 
az uszoda zavartalan működé
sének feltétele az öltözők m ie
lőbbi felújítása és korszerűsí
tése. A stadion hasznosítására 
is több elképzelés látott nap
világot. Jelenleg nincs konkrét 
javaslat a hasznosítására. Jogos 
igény a város fiataljai részéről 
egy sportjátszótér kialakítása, 
ahol görkorcsolyapálya, mászó
fal és más egyéb attrakció is 
kialakítható.

Bértárgyalás a Vért-nál

Olvasom az oroszlányi szülők elvárásait a 
pedagógustól. Különösebben nem lep meg, 
országos felmérések hasonló véleményeket 
hoznak ki. Azért egy-két dolgon kiakadok. Na jó 
többön is, de erre itt nincs hely.

Inkább azon véleményemet szeretném 
kiemelni, hogy az iskola (noha alapvetően 
nevelési és nem oktatási intézmény kellene 
legyen) nem gyermeknevelő üzem, ahol reggel 
beadjuk a lurkót, és m ikor délután kijön, 
átszellemült arcára kiül a be lé tö ltö tt erkölcsi 
matéria jótékony űtravalója s már vihetjük is 
kézen fogva haza, családi használatra. Tán még 
használati útm utatót is készíthetne hozzá az 
iskola?

A gyermek nevelésének legfőbb színtere a 
család (kéne, hogy legyen), hisz ideális esetben 
ott tö lt el a legtöbb időt. Mondhatnám sarkítva, 
hogy a pedagógus hozott anyagból dolgozik 
(sarkítva, mert ez nem teljesen igaz), hisz 
nagyon kom oly szem élyiségform áló erő az i 
iskolai közösség és maga a pedagógus is. Bár a i 
közösségi hatásoknak a gyökere is valahol a 
családból eredezik. Azt gondolom , a gyermek 
nevelése a szülő és a pedagógus közös (!) 
feladata! A közösön a hangsúly. És itt hadd 
dobjam vissza a labdát.

Vajon a szülők többsége m iért csak akkor 
jelenik meg az iskolában, ha már baj van? 
Tűzoltásra? Hol a rendszeresség, a folyam atos 
figyelem a gyermek iránt? Hol a türelem , az 
empátia, a családiasabb légkör, a derű, a 
szeretetteljes légkör odahaza? M iért rendre csak 
azok a szülők jönnek el fogadóórára, akiknek a 
gyerekével az égvilágon semmi baj nincs?

Annyi pedagógus iránti elvárást olvastam már 
ettől, attól meg amattól. Egyszer tán azt is meg 
lehetne fogalmazni, m ilyen a jó szülő. De ezt a 
kérdést sokkal kevesebbszer teszik fel.

Elmondok végül egy esetet, korántsem 
általánosításnak szánva, de sejtetve, hogy 
szerintem valahol itt (is) kezdődnek a prob
lémák.

Ülök a fogadóórán, bejön hozzám édesapa és 
édesanya. Közepes képességű gyermek szülei 
(ami nem lenne gond, hisz annyi közepes van, 
magam is az vagyok, voltam , és lám csak 
elboldogulok vele). De apunak és anyunak 
meggyőződése, hogy fiacskájuk, ha nem is 
géniusz, ámde a hármasnál biztosan több van 
benne, több, m in t am ire a csúnya tanár bácsi 
értékeli. El is mondják, hogy a gyereket jövőre 
alapítványi iskolába viszik, o tt a szomszédék 
buta „P istiké je" is m egtáltosodott. Pénzük van 
rá. Nem is ez a baj. Vigyék csak a gyereket, ha 
magukat akarják becsapni -  gondolom  m agam
ban. Ámde miközben az édesanyával azon 
morfondírozunk, hogyan tudnánk közösen 
segíteni a gyerek hátralévő félévén, megszólal 
apuci bunkofonja. Feláll, és fel s alá sétálva az 
osztályteremben megbeszéli halasztást nem 
tűrő, életbevágó fontosságú ügyeit, a gyerek már 
nem fontos.

A bunkofon-gyerekké nevelés lenne a feladat, 
am ikor azt kérik, hogy az életre készítsen fel az 
iskola? Hát, ha ez az elvárás, lelke rajta 
m indenkinek... -g ró f ács

A Vértesi Erőmű Rt.-nél csütörtökön tartották a 
bértárgyalások második forduló já t, ahol 
megegyezés született a munkáltató és a 
reprezentatív szakszervezeteket képviselő 
Koordinációs Tanács között.

Az év elején kötött bérmegállapodás lehetővé 
teszi a Vért-nél a tu la jdonosok engedélyével a 
12,76 % -os átlagkeresetszint kifizetését éves 
szinten, amely magában foglalja a 2,75 % -os 
reálkeresetszint-emelkedést és az inflációs 
kiigazítást is.

A bérmegállapodásban a társaság figyelembe 
vette az egyes szakmai érdekképviseletek által kért

igényeket, így a y illam os és a bányászati szakmai 
oldal elvárásait is. Mindezeknél természetesen 
szem előtt kell tartani a Közgyűlésen előírt 
határozatot, valam int a társaság üzleti tervét és 
gazdálkodási lehetőségeit.

A bérmegállapodás kitért a 2002. évi induló 
bértárgyalások kötelezettségeire is. A cég 
álláspontja szerint te ljesü lt a bérmegállapodásban 
rögzített összes feltétel m ind az anyagi m ind a 
szociális ju tta tások tekintetében is. A Társaság 
ezzel lezártnak tekin ti a bértárgyalást.

L. A.



Felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata nyilvános 

versenytárgyaláson történő értékesítésre meghirdeti 
a tulajdonában lévő 

Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti, 
1351/6 hrsz-ú, 321 m2 területű, beépített ingatlanát 

22.700.000,- Ft + ÁFA induló vételáron.
Az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalni a 
megvett ingatlanhoz kapcsolódó cca. 3155 m2 
nagyságú, a parkoló és az Alkotmány utca közötti 
útszakasz 2 éven belüli felújítására.
A dokumentáció az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 
földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján vásárolható meg 
bruttó 10.000,- Ft áron, 2001. november 21-én 9.00 
órától.
Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft.
Ajánlati biztosíték befizetésének határideje: 2001. 
november 28. déli 12.00 óra.
A nyilvános licittárgyalás ideje: 2001. november 29. 
csütörtök 9.00 óra.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a dokumentáció 
megvásárlása és az abban rögzítettek tudomásul vétele és 
betartása._______________ ___________________

Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után

NEM KELL UTAZNI, MÁR OROSZLÁNYBAN IS 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL PADLÖSZŐNYEG 

(FILCALÁTÉTES IS) ÉS PVC VÁSÁR!
Filc 490,-/m2 

tűzött padlószőnyeg 590,- /m2 
PVC 2-3-4 m-es akciós áron 

1090,-/m2

MEGLEPETÉSEO.OOO,- FT FELETT 
AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐ!

Válasszon megfontoltan!
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

. . .  mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

. . .  mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

. . .  mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

. . .  mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán) ____
OROSZLÁN Y, Rí.aoczi :. 2b. SZOMBATON IS NYITVA;
Telefon: 34/560-560 fékszer, műszaki, porcelán, stb.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

m
SZOLITEH

MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kft.

* ......

f fk
T — ’

Levélcím: 2840 Oroszlány. Petőfi S  u. 20 
Telephely: Oroszlány, Alkotmány u. 10 
Teiefon/fax: (34) 560-075; (34) 366-524 
Mobil: (20) 9788-381; (20) 4144-121 
E -m a il :  pre s s kf t@  ax e le ro hu 
Web: http //web axelero hu/presskft

Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, 

ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, 
borítékok, könyvek 

nyomdai előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti munkáit. 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. Nyomdájában 

lehet léadni 
minden hét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

=>Jó állapotban lévő Simson 
Svalbi m otor eladó. 362-970 
=>Bokodi-tónál az oroszlányi 
oldalon közel a műúthoz 240 
n.öles zártkert eladó. 
362-970
=>200 l-es Siemens fa
gyasztóláda megkímélt álla
potban eladó. 360-462 
=>1985-ös évjáratú Zastava 
GTL 55 eladó. Műszaki 
vizsga 2003 februárig. 
06/30/217-8234 
=>Eladó 120 cm-es 2 részes, 
vajszínű konyhaszekrény, 
valam int egy két tálas zo
máncozott fehér mosogató
szekrény. 365-915 
=>53 m2-es üzlethelyiség 
kiadó! 06/30/3905 734 
=>Eladó egy kitűnő álla
potban lévő 1992-es Java 
Babetta. Ára 30 ezer fo rin t, se 
több, se kevesebb. 
70-240-4537.
=>Eladó két széntüzelésű 
kályha, hozzá ajándékba egy 
használt hűtőszekrény. 
70-240-4537

Elpusztulhat az Alsó-tó is? 
idén úgy tíz mázsa halat loptak

Jövőre már nem tenyészt halat a városi Alsó-tóban az 
Oroszlányi Horgászegyesület, néhány hete felmondták a tó 
bérletét. Látjuk, mihez vezetett az állomási tónál, hogy nincs 
„gazdája”, csaknem megtelt hulladékkal, beindult a lápo- 
sodása, pusztul. Ugyanerre a sorsa jut a „tízeseknél” lévő 
csodás kis tó is? Kevés város dicsekedhet a belterületén ilyen 
kinccsel. Mente Ferenccel az OHE titkárával beszélgetünk.

-  Egyesületük hosszú évek óta bérli a várostól az 
Alsó-tavat. Sokaknak feltűnt, hogy az idén az októberi 
lehalászás után nagyon gyorsan visszaduzzasztották, 
kihagyván a szokásos szellőztetést. Mi ennek az oka?

-  Az eredeti tervünk az volt, hogy két hétig szárazon 
hagyjuk a tóm edret, hogy a vízfelszín alatt összegyűlt 
szemetet összetakarítsuk, ahogy az e lm últ években is. Ezt 
m ost nem tudtuk  megtenni, m ert nem akartuk, hogy a 
bennhagyott m integy tíz mázsa kárász elpusztuljon, ezért 
visszaduzzasztottuk a tavat.

-  De miért kellett annyi halat benne hagyni?
-  Egyszerűen azért, mert nem tudtuk lehalászni. Az elm últ 

tizenöt-húsz évben legalább egy méter vastag iszap rakódott 
le a mederben és ez szinte lehetetlenné teszi, hogy a halakat 
teljes mértékben lehalásszuk. Más tenyésztavak előtt 
iszapfogó vagy ülepítő medence akadályozza a hordalék tóba 
jutását, s azt a kisterületű medencét rendszeresen tisztítják. 
Itt ilyen nincs -  a tó nem is tenyésztónak készült eredetileg - ,  
s a tavat jó két évtizede nem kotortatta a tulajdonos 
önkormányzat. A nyolcvanas évek közepén vo lt egy 
próbálkozás szivattyús módszerrel, de halva született ötlet 
volt. Az iszap meg csak gyűlt.

Számításokat végeztünk, hogy mennyibe kerül az 
egyesületnek ebben a tóban a m integy 150 mázsa hal 
termelése. Arra a következtetésre ju to ttunk, hogy a vásárolt 
hal árához képest igen csekély az eltérés. Mindebben nagy 
szerepet játszik a hallopás. Saját őreink és a rendőrök 
m integy harm inc rabsicot fogtak meg, és a látencia szabályai 
szerint az elkövetők száma ennek a tízszerese is lehet. 
Szerény becslésünk szerint az e llopott hal mennyisége 
megközelíti a tíz-tizenkét mázsát. Sajnos, arra nincs 
lehetősége az egyesületnek, hogy a meglévő öt ellenőrön túl 
további őröket alkalmazzon. Az egy halőr, aki éjszaka is a 
tóparton vo lt -  a tó igen tagolt partja m iatt igen csekély 
hatékonysággal tudta munkáját végezni.

Főleg e két ok m ia tt döntö ttünk úgy, hogy fe lm ondjuk a tó 
bérletét és jövőre itt nem foglalkozunk halneveléssel. 
Döntésünkről a levelet már megküldtük a polgármesteri 
hivatalnak. Hozzáteszem, a bérleti díj igen magas mértéke is 
szerepet játszik döntésünkben, ugyanis a durván hét 
hektáros tóért Igen magas bérleti díjat kér a hivatal. Ha már 
ekkora összeget .kérnek (ez önmagában még nem lenne baj) 
legalább gondoskodniuk kellene a tó kotrásáról, úgy 
tízévenként. Ilyen iszapréteg m ellett nagyon nehéz a 
lehalászás.

Példának említeném a Kecskédi Horgászegyesület tavát, 
ahol rövidesen teljes körű kotrást fognak végezni. Ott nem 
bérleti díjat kér az önkormányzat, hanem évente 
rendszeresen anyagi tám ogatást nyújt az egyesületnek. Pedig 
Kecskéd jóval kisebb település!

-  Milyen következményei lesznek annak, hogy alig van 
hal az Alsó-tóban?

-  Egyrészt pár év alatt tele lesz a parti sáv szeméttel,
ahogyan azt látni az állomási tónál is, másrészt jövő nyár 
közepére nehezen fognak kajakozni a tavon, mivel am urok 
hiányában a hínár ellepi. Ami még nem mellékes, hogy a 
vízinövények elszaporodása, majd annak rothadása meg
lehetősen nagy bűzzel jár. -fór

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS

ISSN: 1419-4805

Kiadja: M O N TÁ ZS  P R ESS K ft . Oroszlány; Felelős ve zető : Petruska Tiborné ügyvezető. ® 36 6 -5 24 Felelős szerkesztő: M olnár Ferenc
Szerkesztő: Forgács József A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
E-mail: okr@axeIero.hu; moInar.f@axelero.hu Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu 

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.



2001. 48. hét XII.01.-XI1.07.
Szó 01. Elza
V 02. Melinda, Vivien
H 03. Ferenc. Olivia
K 04. Borbála, Barbara
Sze 05. Vilma
Cs 06. Miklós
P 07. Ambrus
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HATÁRIDŐVEL, KEDVEZD ÁROftí 
MONTÁZS PRESS K ft  

Alkotmány u. 10.
III. évfolyam, 48. szám 2001. decem berül. »  366-524

HÍREK RÖVIDEN
BŐVÍTKEZŐ CÉGEK. A Koloman Handler Fémárugyár 

Magyarország Kft. tulajdonosának csődjét követően 
(felszámolják az ausztriai anyavállalatot) az új tulajdonos 
és a a helyi menedzsment projektet dolgozott ki az 
oroszlányi te lephely bővítésére. Ennek alapján az üzem 
alapterülete m integy 6 ezer négyzetméterrel fog nőni, a 
fogla lkoztatottak száma pedig mintegy 100 fővel. Ez az 
első „bete lepült” cég Oroszlányon, melynek a székhelye is 
a városban lesz.

A Bebusch Hungária Kft. 1250 négyzetméteres 
csarnokkal bővíti telephelyét. A közel 200 m illiós 
beruházás nyomán negyven új munkahely létesül. Az ipari 
parkban fogla lkoztatottak száma jelenleg m integy 800 fő 
körüli.

TELJES GŐZZEL. Felfutott és im m ár zökkenőmentes a 
termelés a GMD Hungary Ipari Kft. üzemcsarnokában. 
Ebből az alkalom ból látta vendégül a képviselő-testület 
tagjait és mutatta be az üzemet az elektronikai beren
dezésekhez burkolóelemeket gyártó francia tu la jdonú cég.

LIKERECZ GYÖNGYI ORSZÁGOS BAJNOK. A m últ 
hétvégén Tatabányán rendezett országos súlyemelő 
bajnokságon Európa-bajnok és v ilágbajnok súlyeme
lőnőnk begyűjtötte a fe lnő tt magyar bajnoki címet is a 75 
kg-os súlycsoportban. 110 kg-ot szakított, 120 kg-ot 
lökött, 230 kg-os összteljesítménnyel lett országos bajnok.

KÖZEL 61 TONNA HAL. Az Oroszlányi Horgászegyesület 
november 16-án befejezte az idei telepítéseket. Összesen 
mintegy 61 tonna halat tettek az erőműi hűtőtóba az alábbi 
megosztásban: ponty 46 065 kg, am ur 1515 kg, csuka 
2342 kg és kárász 11 261 kg. A fe lsoro lt mennyiség értéke 
18 799 754 fo rin t. A fentieken túl a másik három tavukba is 
jelentős mennyiségű halat telepítettek.

-  Szeretném még közölni a horgászokkal, hogy az 
utóbbi időben azért nem tudnak halat fogni, mert a kazán
rekonstrukció m iatt a víz hőmérséklete 10 Celsius fok  alá 
csökkent. I\le etessenek, m ert a halak nem táplálkoznak 
ilyen hideg vízben -  tá jékoztatott Mente Ferenc az OHE 
titkára.

LIEBMANN KATALIN a Reform Kisgazdapárt elnöke 
m últ héten a Márkushegyi Bányaüzemben járt, majd 
fó rum ot ta rto tt az oroszlányiaknak. Bejelentették: 
megalakult a párt helyi szervezete, amelynek elnökévé 
Sztruhár Pált választották.

MATEMATIKA VERSENY-t rendezett m ú lt héten a 
Ságvári Endre Általános Iskola 3 .-tó l 8. osztályosok 
számára. Több m in t kétszáz gyermeket láttak vendégül, 
akik a másik két városi iskolából és a gim názium ból 
érkeztek. A városkörnyéket ezúttal a m ásutt is terjedő 
influenza-járvány m ia tt csak a köm lődiek képviselték. A 
Farkas Gáborné és Scherlein Márta szervezte versenyen a 
résztvevő három fős csapatok közül a legtöbb dobogós 
helyet a vendéglátó intézmény matekosai szerezték.

JÁTSZÓTÉR-AVATÁS. Az ófalut szebbé varázsoló 
beruházás-sorozat keretében közel 10 m illió  fo rin té rt 
készült el az A lkotm ány úti játszótér, melyet m últ héten 
szombaton, szeles, hűvös időben vehettek birtokba a 
gyerekek. A 2700 négyzetméteres locsolható terület 
jelentős részét gyepszőnyeg borítja, 67 db fát és 241 db 
cserjét ültettek ki. Rövidesen ivókutakkal, szemét- 
gyűjtőkkel és focikapukkal egészül ki a fa
játszóeszközökkel felszerelt tér, és nem sokat várat magára 
az Erzsébet-ligettől idáig érő járda megépülése sem.

Testületi ülés vo lt

Csekély adó- és díjemelésró'l döntöttek
Mit tesznek az új cégek a városért?

A polgárm ester távolléte m iatt Rajnai Gábor 
alpolgárm ester vezette le a hétfői testületi 
ülés első óráját.

Az első napirendi pont tájékoztatójához 
hozzászólva Juhász József képviselő a csák- 
vári összekötő út megépítésére benyújtandó 
pályázat kapcsán fejtette ki aggályait. (E 
pályázat benyújtási határideje m iatt hívták 
össze az ülést a m egszokottól eltérően 
hétfőre.) M in t elm ondta, amennyiben meg
szavazzák a 880 méteres aszfaltút építését 
(bekerülési költsége m integy 60 m illió  Ft, 
melyből 20 m illió  az önkormányzati önrész) 
az önkormányzat jövő évi fejlesztési célú 
elkötelezettsége eléri a 160 m illió  forin to t.

Marad-e ezután lehetőség arra, hogy a 
korábban e lfogadott főbb célokat -  
amennyiben pályázatot írnak ki rájuk -  
megvalósíthassák? -  tette fel kérdést.

Varga János szintén kételyét fejezte ki, 
hogy sürgős lenne-e m ost pályázni a 
tem etőtő l nagyjából a XX. akna előtti akácosig 
vezető út megépítésére.

Takács Károly úgy vélte a beruházás 
fon tos, m ert Székesfehérvár felé rövidebb 
útvonalat nyit és a hamarosan átadásra kerülő 
bányászati múzeum jobb megközelítését is 
lehetővé teszi.

A pályázat benyújtását végül elfogadta a 
testület.

fo rin tos  rövidlejáratú hitel felvételéről szóló 
sürgősségi indítvánnyal előterjesztett anya
got egyhangúan elfogadták. A hitelből a 
kivite lezőt fizeti az önkormányzat, mely 
összeg jövőre különböző forrásokból vissza
fo ly ik  az önkormányzat kasszájába. A táv
fűtés-korszerűsítési program  első szakasza 
lezárult.

A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
kapcsán Balogh György elmondta, a lakáscélú 
építményadó további fenntartását nem tartja 
célszerűnek, mert a célok, amelyek végett 
létrehozták szerinte részben megvalósultak, 
Javasolta, hogy az adónem helyett hozzanak 
létre egy városfejlesztési alapítványt, majd a 
szavazás előtt indítványát visszavonta.

Varga János arra hívta fel a figyelm et, hogy 
a gazdasági programtervezet felveti egy alap 
létrehozását a magántulajdonú házak hom
lokzatainak felújítása támogatására. Úgy 
vélte, hogy az egyébként sem rossz adózási 
m orá lt még inkább javítani fogja a tény, hogy 
az adózók ily módon közvetlenül vissza
kaphatják befizetett pénzüket. A helyi adókra 
szükség van a városi élettér minőségének 
javítása érdekében -  hangsúlyozta.

Korábbi számunkban már közöltük az adók 
várható emelését, itt az építményadók jövő évi 
m értékeit olvashatják.

Balogh György hozzászólásában a közmeg Építményadók 2002.
hallgatáson megjelentek kis számának abban
vélte meglelni magyarázatát, hogy a téma 2002. ÉVI ADOMERTEK VÁLTOZÁS %
kevéssé vo lt „érdekes” és szerinte új jelenség, LAKAS 115 Ft/m 6,2
hogy az emberek félnek, félnek kérdezni. NEM LAKÁS
Felvetette, hogy az önkormányzat támogassa Gépj.tárolók 220 Ft/m2 10,0
az iskolákat olyan pluszösszegekkel, amelyek 100m 2-ig 220.-Ft/m 2 10,0
a tehetséggondozás érdekében lehetővé 500 m 2 ig 440.-Ft/m 2 10,0
teszik szakkörök működtetését. 501 m 2 felett 610.-Ft/m 2 5,1

Elfogadták a képviselők 2001. évi 
költségvetés első három negyedévének 
teljesítéséről szóló beszámolót, valam int a 
jövő évi költségvetési koncepciót és 
beruházási program ot. Utóbbi mintegy 350  
milliós önkormányzati önrészt kívánó 
beruházás lehetőségét veti fel a 2002-es 
évben!

A távfűtés-korszerűsítési program pénz
ügyi teljesítését tárgyaló és 100 m illió

A testü let egyhangúan fogadta el a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítását is. Az étkeztetés, a 
nappali ellátást és az átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézmények, valam int a bölcsődei és 
óvodai ellátás térítési díját alapvetően a 
nyersanyagok árának átlagosan 20 %-kal 
tö rtén t emelkedése módosítja.

Folytatás a 2. oldalon

Valahol a szovjet emlékműnél
Varga János képviselő megerősítette, am it m ú lt heti számunkban Balogh Gyula nyilatkozott, 
hogy három Majkon m eggyilko lt embert tem ettek el a régi tem ető szélén 1956-ban, valahol a 
szovjet em lékmű közelében. M in t Varga János elm ondta, ő 1958-bari kö ltözött Oroszlányba, a 
halottakról a nemrégiben elhunyt Pukler Ottótól tud, aki oroszlányi szabadságharcos vo lt és 
részt vett a tetem ek elszállításában.

Tud valaki többet a történtekrő l?  Kérjük, jelentkezzen szerkesztőségünkben!



Ki, miért szavazott nemmel?Folytatás az 1. o ldalró l Testületi Ülés Völt

Mit tesznek az új cégek 
a városért?

A családok átmeneti o ttho
nában fizetendő térítési díj eme
lése nem indokolt, mert az ön
költség az intézmény jobb k i
használtsága m ia tt nem nőtt. A 
2002. évre javasolt intézményi 
térítési díjak átlagosan 9 %-os 
növekedést jelentenek -  olvasha
tó az elfogadott előterjesztésben.

Emelkednek jövő évtől a 
közterület-használat díjtételei is.

Az e lm últ ülésén döntött a 
testü let az Oroszlány Környezet- 
védelméért közalapítvány kurató
rium i tagságának módosításáról 
(elnöke Orosz Árpád lett), most 
alapító okiratát módosította. 
Célja bővült a beépített környezet 
védelmének (pl. az épületek 
utcaképet befolyásoló homlokza
ti felújításai) támogatásával.

Ezen az ülésen fo lyta tódott a 
gazdasági programtervezet v i
tája, am it a polgárm ester azon 
reményét kifejezve zárt le, hogy 
az észrevételek alapján januárban 
már csiszoltabb, egységesebb 
képet mutató dokum entum ot 
tehet a képviselők asztalára.

A folytatásban tájékoztatót 
fogadtak el a város gyermekjóléti 
és gyermekvédelm i feladatainak 
ellátásáról, elismerve a Szociális 
Szolgálat dolgozóinak e téren 
végzett tevékenységét. Hartmann 
József kiemelte, hogy a Répásí 
Jánosné a Szociális Szolgálat 
vezetője kiváló anyagot készített. 
A működést a törvényi feltételek

hiánya nehezíti. Megoldandó probléma 
a város oktatási intéz ményeiben a többi 
tanu ló t veszélyeztető magatartás
zavaros gyerek kiemelése, hozzátéve, 
hogy a Művelődési, Oktatási és Sport 
Bizottságban megoldást keresnek erre 
-  mondta a képviselő.

A kérdések, interpellációk részben 
Matajsz Gábor kérdezte dolgozói 
megkeresés alapján dr. Sunyovszki 
Károlyt, hogy m ikor épül ki a W eslin Rt. 
üzeméhez vezető járda és közvilágítás, 
am ire az önkormányzat állítólag 
kötelezettséget vállalt. A szerződés 
áttekintése után írásos választ ígértek a 
képviselőnek. Takács Károly képviselő 
(a Vért Rt. vezérigazgatója) ezzel 
kapcsolatban a következőt mondta: „  Én 
egy k ics it szégyellném magam egy 
ilyen cégnek a nevében, hogy egy 
több tízm illiá rd  forin tos beruházás 
után nem a cég építené meg ezeket a 
létesítményeket. Ezek a cégek 
gondolják végig azt, hogy maguk m it 
tudnak hozzátenni a város 
működéséhez. Felszólítom a tiszte lt 
vezetőket, hogy ne csak a Vértesi 
Erőmű Rt., hanem az ő cégeik is 
segítsék az önkormányzatot."

Az ülés e fejezetét Balogh György és 
dr. Sunyovszki Károly sajtószabad
ságról szóló véleménycseréje zárta le.

Az utolsó napirendi pontban személyi 
kérdésekről tárgyaltak, melynek nyil
vános részében a testület nem szavazta 
meg a polgárm ester jutalmazására te tt 
javaslatot.

Forgács J.

Varga János munkáspárti képviselő 
vo lt a polgármester jutalmazására 
nemmel szavazó négy képviselő 
egyike. Döntése okáról kérdeztük.

-  Eló'rebocsátanám, hogy én a 
polgárm ester úr munkáját s őt, m int 
em bert is nagyon tisztelem. A 
legjobb tudása szerint dolgozik a 
városért. Azt gondolom , hogy a jól 
végzett munkát el kell ismerni. 
Jelenleg a jogszabályi feltételek 
messze nem tudnak olyan jövedel
met biztosítani a köztisztviselőknek, 
közalkalmazottaknak, m in t a ver
senyszférában. Ez egy társadalm i 
igazságtalanság.

De m ie lőtt konkrétan válaszolnék: 
szóba került egyes fideszes 
képviselők részéről, hogy ebből mi 
politikai ügyet kovácsolunk, azért 
nem szavazzuk meg. Nos, ebből 
nem lehet politikai kérdést csinálni, 
szám omra ez erkölcsi kérdés volt. 
Ebben az ügyben ugyanis a 
választóim akaratát kellett képvi
selnem, akik egyértelműen és ke
ményen tudtom ra adták, hogy ezt a 
ju ta lm at nem szavazhatom meg. 
Véleményem szerint ennek oka a 
szociális helyzetből adódó hangulat, 
amely ma a legalacsonyabb szintig 
vezetőellenes az országban.

-Szíve szerint megszavazta 
volna?

-  Szívem szerint másfajta ju ta l
mazást ajánlanék, ami nem irritá lja 
annyira a lakosságot. Például a 
költségtérítése emelésére gondolok, 
hiszen tudom , hogy az ipari park 
ügyeinek intézéséhez való utazás
hoz messzi nem elegendő a polgár- 
mester kilométerpénze, annak a 
három szorosát is leutazza. No, 
valahol itt lehetett volna a 
pluszmunkáját kompenzálni. Ráa
dásul azt gondolom  a jutalmazás 
elővezetése nem a legszeren
csésebben történt. Hiányzott az 
alapos előkészítés, a nagyobb át
gondoltság.

-  Ön szerint lesz-e politikai 
utórengése ennek a szavazásnak?

-  A m ikor a testület zárt ülést 
ta rto tt, megegyeztünk, hogy sem
milyen politikai felhangjai a jövőben 
nem lehetnek ennek az ügynek, 
egyszer és m indenkorra le van 
zárva.

Nem dicséretként, de tényként 
megállapítottam, hogy dr. 
Sunyovszki Károlyt nem törte  meg a 
szavazás, sőt, am ikor a zárt ülés 
második szakaszában Likerecz 
Gyöngyi jutalmazása került szóba, 
pozitív módon te tt javaslatot az 
elismerés érdekében, és ezzel 
emberi nagyságáról te tt tanúbizony
ságot.

Modrián V ilm osnak a Krónikás 
m últ heti számában megjelent 
kijelentéseire reagálva Balogh 
György egy nyilatkozatot ju tta to tt el 
hozzánk: „Megengedhetetlen, hogy 
akár képviselő, akár polgárm ester a 
közéleti munkáját üzleti tevékeny
ségként fogja fel és a város 
fejlődését sajátjaként mutassa be. 
Az ilyen tevékenységet elutasítom  
és önkormányzat idegennek 
ta rtom .”

Matajsz Gábor települési képvi
selőt, a szocialista frakció tagját, aki 
ugyancsak nemmel szavazott, 
szintén indoklásra kértük.

-  Én úgy vélem, hogy a c iklus 
elején a képviselő-testület igen 
komoly, versenyképes juttatásokat 
igyekezett megállapítani a polgár- 
mesternek annak érdekében, hogy 
képes legyen minden erejét a 
városért kife jteni, és ne legyen 
elfoglalva a megélhetésével. Ha 
összehasonlítom, hogy a megye 
hasonló méretű városainak első 
embere mennyi jutatásban részesül, 
Oroszlány polgármestere igen 
előkelő pozíciót foglal el közöttük. 
Ebből következik, szerintem, hogy 
elvárható, hogy ezért az összegért ő 
komoly eredményeket mutasson 
fel. Eredmények valóban vannak, de 
nem szabad megfeledkezni az 
árnyoldalakról. Nem m egoldott az 
általunk bezárt Gárdonyi iskola 
kérdése, ugyanakkor a zeneiskola 
sem nyert végleges elhelyezést.

Nem látom tehát indokát egy ilyen 
mértékű juta lom nak (bruttó  7,2 
m illió t tenne ki), az előterjesztett 
juttatás hamis értékítélet. A 
polgárm ester megdolgozott azért a 
pénzért, am it eredetileg megszavaz
tunk neki, de ennyi. Én a verseny
szférában dolgozom és úgy vélem, 
hogy a polgármester jelenlegi 
juttatása ott is megállja a helyét, 
nemhogy állam igazgatási területen.

- A  szocialisták vagy tartózkodtak 
vagy nemmel szavaztak. Ezt előre 
egyeztették?

-  A szocialista képviselők 
többsége nem párttag, de aláírt egy 
politikai megállapodást, amiben az 
áll, hogy a pártelnökség döntésével 
szemben nem szavaz, legfeljebb 
tartózkodik. M ost úgy döntö tt az 
elnökség, hogy ne szavazzuk ezt 
meg. Nem is emlékszem, hogy 
volt-e az e lm últ három évben ilyen, 
hogy az elnökség ennyire konkrétan 
utasította volna a frakciót.
(Az MSZP helyi szervezetének 
elnöke a volt polgármester, 
Székely Antal, -  a szerk.)

-fó r

Olvasói levél

Az irigység városa
A legutóbbi testü leti ülés után gondolkodóba estem, vajon én m it szavaztam 
volna a polgárm ester jutalmazását illetően. Látva a karokat: 5 igen, 7 
tartózkodás, 4 nem szavazattal a polgárm ester nem érdemli meg a jutalm at 
háromévi tevékenysége alapján. Szeretném tudni, vajon m iért? Szeretném 
tudni, hogy a tartózkodók m iért nem tudnak állást fog la ln i?  Félnek? Nincs 
véleményük? Nem tudják megítélni a polgárm ester tevékenységét? Vajon ők 
hogyan végezték képviselői munkájukat?

Igaz, nekik nem jár jutalom  csak a szájuk! És ezért a főállásuk mellett 
képviselői tiszteletdíjat, költségtérítést, fe lügyelőbizottsági tagságot (nem 
ingyen), ilyen-olyan csurranó-cseppenő fo rin tokat kapnak. A felelősségük 
viszont nulla. Nincs kollektív felelősség, a balhét a polgárm ester viszi el.

Egyszerűen a sárga irigység dom inál, am iért ők nem kapnak juta lm at? 
Mekkora lehet ez az összeg? Kit érdekel, ha fejlődik, épül, szépül a város. Én 
nem irigykedem, bár jól jönne egy kis aprópénz. V iszont örülnék, ha végre 
eljutnánk odáig, hogy a teljesítm ényt el lehetne ismerni. Örülnék, ha mást a 
saját tudása, felelőssége alapján ítélnének meg, félretéve minden szubjektív 
érzést.

Sajnálom, hogy a képviselő-testület m inderre nemcsak most, máskor 
sem, mással szemben sem képes.

Név és cím a szerkesztőségben

A dohányzás, ás a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



ÚJ VÁROSHÁZA?
CSALÁDI HÁZAK A KONTYOSOKNÁL?

GREASE
Bemutató Oroszlányban

A város gazdasági programtervezete (5.)
A teljes anyag letölthető a www.oroszlany.hu internetes címen.

Fejlesztési elképzelések

Újjászülethet a régi strand?
Az egykori sportlőteret régi funkciójában 

kívánják felújítani.
A városközpontban lévő strandfürdő 

rosszul funkcionál, és nincs is esély arra, 
hogy az adott helyen ezen lehet javítani. 
Mivel azonban igény van a városban a 
strandfürdőre, kézenfekvő vo lt a gondolat 
a régi s trandfürdő rehabilitálására. Az 
elképzelések szerint komplex hasznosítású 
létesítményt hoznának létre, ahol faházak 
felállításával kereskedelmi szálláshelyeket 
is létesítenének. A faházak elhelyezésével 
egy idó'ben felújításra kerülne a medence 
és a napozó épülete is.
Új városháza?

A korábbi elképzelések között kiemelt 
súllyal szerepelt a városi rang erősítése, a 
városi -  elsősorban igazgatás jellegű -  
szolgáltatások biztosítása. Sajnos, az 
erőfeszítéseket nem kísérte szerencse. A 
térségi szerep erősítéséről ennek ellenére 
nem tettek le, továbbra is törekedni kell 
arra, hogy a város kistérségi központtá 
váljon. Erre jogosít a város vértesi te lepü
lések és a Velencei-tó-Vértes együttm űkö
désben vállalt szerepe -  véli a tervezet.

A közigazgatás egyre inkább 
szolgáltatás jellegűvé válása erősíti azt a 
vélekedést, hogy a jelenlegi hivatali épület 
helyett új városházára van szükség. A 
hatvanas évek elején tervezett létesítmény 
funkcionális kialakítása mára már nem felel 
meg az igényeknek. Az egyre bővülő 
feladatok ellátására alig van benne hely. A 
beruházás előkészítése 2002. évben, a 
kivitelezés pedig legkorábban 2003-2004. 
évben lehetséges.
Új házak a kontyosok mögött?

Az anyag megállapítja, hogy célszerű 
lenne a lakóterületi fejlesztéseket is olyan 
tőkeerős ingatlanforgalmazó és beruházó 
társaságokra bízni, amelyek látnak fantá
ziát az oroszlányi ingatlanfejlesztésben. Az 
önkormányzat ugyanakkor a város 
belterületén lévő, részben előkészített 
területeken lehetőséget kíván biztosítani 
lakásépítésre. A Takács Imre utcai lakó
telep m ögötti területen viszonylag kis 
ráfordítással, gyorsan lakótelkek alakít
hatók ki. Az Alkotm ány út páros oldalán 
lévő házsor m ögötti önkormányzati 
területen egyéb források -  vállalkozói tőke 
-  bevonásával a terület-előkészítés elvég
zése után egyedi házak építésére alkalmas 
ingatlanok jöhetnek létre. Gondolni kell 
v iszont a meglévő önkormányzati lakás
állom ány fokozatos felújítására és bérla
kások építésére.
Európában egyedülálló látványosság

A város turisztikai fejlődése a turizm us 
valamennyi ágában megfigyelhető.

Növekvő a kereslet a szálláshelyek és a 
konferenciák, tárgyalások megrendezésé
nek lehetősége iránt. Az új cégeknek a 
néhány napot a városban tö ltő  vendégeik 
számára szükségük van szálláshelyre.

A Vértes hegység területén lévő tele
pülések a Pro Vértes Természetvédelmi 
Közalapítvánnyal karöltve sokat fáradoz
nak azon, hogy létrehozzák a Vértesi 
Natúrparkot, amely megfelelő keretet adna 
a természetet kedvelő tu rizm us számára. A 
Vértesi Natúrpark egyik bázisa Oroszlány 
lenne, ahonnan a csillagtúrák indíthatók és 
az egyéb szolgáltatások -  kulturális, 
egészségügyi -  biztosítottak.

A majki műem lékegyüttestő l pár száz 
méterre található vo lt bányaudvar területén 
kialakítás alatt lévő új bányászati múzeum 
Európában egyedülálló kiállítási anyaggal 
várja majd a látogatókat (ünnepélyes 
avatása december 4-én várható -  a 
szerk.).
Majki magyar szentföld
A felhagyott bányaudvar szabad területén 
egy másik projekt van kialakulóban, amely 
a vallási turizm ushoz kapcsolódik. Az 
oroszlányi katolikus plébános kezdemé
nyezésére szeretnék felépíteni a szentföld 
mását azokkal az építményekkel, amelyek 
szim bolizálják Krisztus útját a kereszttel. A 
projekt az előkészítés stádiumában van, 
fo ly ik  az építési tervek készítése. A 
beruházás megvalósulása után zarándok- 
utakat szerveznek majd ide.

Oroszlány Város Önkormányzata szá
mára az ipari szerkezetváltás szükséges
sége után az idegenforgalom fejlesztése a 
legfontosabb cél, m int a város fejlődését 
leginkább befolyásoló tényező. Annak 
érdekében, hogy ezen a területen kedvező 
vállalkozási feltételeket teremtsen, 
adókedvezményt biztosít m inden olyan 
vállalkozónak, aki a városban kereskedelmi 
szálláshelyet létesít, és vállalja, hogy öt 
évig üzemelteti is azt.

Szükséges az idegenforgalom intéz
ményi feltételeinek javítása. Olyan in for
mációs iroda vagy turisztika i centrum 
kialakítására van szükség, amely biztosítja 
az idegenforgalm i szolgáltatásokat. Az 
iroda létrehozása vállalkozói alapon 
történhet. Az önkormányzat azzal tudná 
tám ogatni működését, hogy igénybe 
venné szolgáltatásait.

NEM EGYÉRTELMŰEN

M últ heti számunkban nem mindenki 
számára derült ki, hogy a MIÉP-s 
plakátok ügyét nem a polgármester 
hozta szóba a sajtótájékoztatón, hanem 
a Krónikás munkatársa.

-  „  Találtál valami új bőrt?
-  Csak a lerágott csont.
-  M it cs iná ltá l a nyáron?
-  Csak lógtam a tengerparton. Tudod...
-  Értem. Fárasztó, ha ra jtad lóg az a sok tyúk. ”

Ez a kis epizód m últ, jelen s várhatóan jövő is egyben. 
M últként idézik mindazok, akik a ’70-es években élték lázas 
ifjúságukat, jelen a mai mozi- és színházkedvelő fiatalság 
számára, s ha az elm últ évtizedek tetszési indexe nem rom lik, a 
jövő nemzedékének derültségre-kacérságra hajlamos tagjai is 
megism erik majd azt a film et, melyben a fenti párbeszéd 
elhangzott.

Nem más ez, m int a GREASE (POMÁDÉ), a Rydell 
középiskola fo rró  vérű diákjainak hétköznapjaiba betekintést 
nyújtó víg alkotás.

Olivia Newton John és John Travolta emlékezetes alakítása 
megihletett már számos rendezőt; a közelmúltban nem egy 
társulat műsorára tűzte a film be li „Rózsaszín Bombázók” és a 
fo ly ton  körü lö ttük s iindörgő „Zselatinok” kalandjait.

A GREASE tettekre inspirálta az oroszlányi Lengyel József 
Gimnázium igazgatóját, Hrubi Gábort és a drám a- és musical 
tagozat vezetőjét, Hegyi Mónikát. Néhány hónapja 
elhatározták: betanítják ezt a lendületes, a tizenévesek 
korosztályához igazán közel álló történetet.

A szereplők kiválasztásánál fontos szem pont vo lt az 
énekhang, a szövegmondás és a tánctehetség is. A főszereplők 
esetében Üllei-Kovács Ramónára (Sandy) és Kati István 
Balázsra (Danny) esett a választás.

-  A darabban találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik már 
főiskolások, s korábbi szerepléseik (Valahol Európában, A 
padlás, A dzsungel könyve) alapján szívesen jelentkeztek az 
újabb bemutatóra, de a szereplőgárda nagy része a dráma- és 
musical tagozatos hallgatókból áll -  tá jékoztatott Hegyi 
Mónika.

A két éve indult képzés tantervében -  az általános tantárgyak 
m ellett -  szerepel színháztörténet, beszédtechnika, kreatív 
ének-zene, kreatív tánc és mozgásgyakorlat. Az elmélet 
gyakorlatban történő kifejezésére és a személyiség- 
fejlesztésre kiváló alkalom egy-egy ilyen előadás, melyet 
hosszú hónapok próbája előz meg.

Közös olvasópróbák, énektanulás, hangképzés: m indezt egy 
zenei tábor tette teljessé Dömösön, ahol a fia ta lok Barkóczi 
Gabriella és Barkóczi Ferenc koreográfusok vezetésével 
tanulták be a táncokat.

A dalokat az egyik budapesti stúdióban rögzítették s a diákok 
azóta is folyam atosan, lelkesen próbálnak: hetente három szor 
találkoznak, hogy tökéletesítsék a m integy két órás, két 
felvonásos darab m inden mozzanatát.

A főpróba november 26-án volt, a bem utatót december 
9-ére tervezik, karácsonyi ajándékul Oroszlány Városnak.

Lovasi Andrea

Oroszlányiak a Margitszigeten
Októberben a Budapesten megrendezett AVON-futáson részt 
ve tt a József A ttila  Általános Iskola több diákja és pedagógusa.

A 3,6 km-es futást 12 órakor indították el. Elég hosszúnak 
tű n t a táv s bár k icsit fáradtan, de m indenki célba ért. 
Juta lm unk sem maradt el, m inden fu tó ajándékcsomagot 
kapott. A 10 km-es távú futásra csak Márti néni vállalkozott, 
nagyon szép eredménnyel.

Futás után ju to tt idő még arra is, hogy körülnézzünk a 
szigeten és rendezvényein.

Nagyon jó l éreztük magunkat, kellemes, maradandó 
élménnyel térhettünk haza. Legközelebb is o tt leszünk! Ha van 
kedved, gyere el majd te is!

Németh Eszter és Lakatos Nikolett
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Oroszlány Város Önkormányzata meghirdeti 
eladásra az alábbi ingatlanát:

Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 4 1. 1V/3. sz. alatti, 27 m2 
területű összkomfortos lakás 
Induló vételára: 2.025.000,- Ft 
A vásárlási szándék bejelentése jegyzőkönyv felvételével 
és 100.000,- Ft bánatpénz egyidejű befizetésével 
történ ik. Szerződéskötéskor a vételárba a befizetett 
bánatpénz beszámításra kerül. Abban az esetben, ha a 
szerződés a szándéknyilatkozat bejelentését követő 15 
napon belül vevő hibájából nem jön létre, a bánatpénzt az 
eladó megtartja.
Részletes felvilágosítás, illetve megtekintési lehetőség a 
34/361-444/152-es telefonon kérhető.

Színházkedveiők fig ye lem !
Autóbusz indul Budapestre, a Madách Színházba az 

„Egy, kettő, három 
Az ibolya” 

című vígjátékra,
2001. december 22-én (szombat) 16.30-kor 

az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 
Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál a 363-623-as 

________vagy a 06/3S/3S4-(i33G-as isistcnszamon.________

Ketoíi sanaor t /a .
Városkapu után

S 3 6 1 - 1 1 1
NEM KELL UTAZNI, MÁR OROSZLÁNYBAN IS 

NAGY KEDVEZMÉNNYEL PADLÓSZŐNYEG 
(FILCALÁTÉTES /S) ÉS PVC VÁSÁR!

Filc 490,-/m 2 
tűzött padlószonyeg 590,- /m2 

PVC 2-3-4 m-es akciós áron 
X& G r 1090,-/m2

MEGLEPETÉS: 10.000,- FT *«LETT 
AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐ!

V á la ssz o n  m e g fo n to lta n !
vonni Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a inegyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt. 

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... meri esetenként a türelmi idő lejária után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszcrckie, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre. GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógepekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre cs 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZ TERGOM, Simor ,1. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon. 33/500-3.33 (ékszer, műszaki, porcelán)

I A1 A, Ady E. u. 4. SZÓMBA I ON IS NYITVA!
TclcfonAó/óSfi-őSfi (ékszer) Fényes áruházzal szemben 
TATABÁNYA, Komáromi u. ifi., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon A4/51 1-S55 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

MONTÁZS. PRESS
Nyomdai kolgaíratc Kft.

*______ ___

t "jH  i f i
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Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, 

ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, 
borítékok, könyvek 

nyomdai előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti munkáit. 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.

INGYENES LAKOSSÁG! 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

=>Eladó két széntüzelésű 
kályha 10 ezer fo rin tért, hoz
zá ajándékba egy használt 
hűtőszekrény. 70-240-4537 
=>Garázst bérelnék valahol 
az óváros közelében! 
A jánlatokat a
70-240-4537-re várok! 
=>Vennék sürgősen 1 szoba- 
konyhás, összkom fortos la
kást! Ugyanitt 2 db 2 ajtós 
hagyományos diófa szekrény 
eladó. 360-130 
=>Forgótárcsás mosógép új 
m otorral eladó. 30/310 0803 
=>160 cm-es új fehérszínű 
lemezkád csom agolt á llapot
ban eladó. 20/520 1599 
=>Eladó 6 részes ifjúsági 
szekrénysor kitűnő állapot
ban. Ugyanitt kompresszor 
230 V-50 HZ, 1,2 kW, 8 bar; 
25 l-es tartá ly dobozában 
tartva.
365 -288 ;20 /273  6610 
=>Eladó 51 cm-es színes TV. 
363-525
=>Jó állapotban lévő Simson 
Svalbi m o to r eladó 363-970

KI SÜTI A LEGSZEBB 
MÉZESKALÁCSOT?

Oroszlány Barátainak Köre a karácsonyi ünnepek fényének 
emelésére ez évben is felállítja a Mikulás házát, és megrendezi a 
mázeskalácssütő versenyt!

A baráti kör a versenyre felhívja és várja Oroszlány város 
valamennyi családját, akik egyéni és családi kategóriában 
versenyezhetnek.

A versenyműveket december 6-án, csütörtökön 14-18 óra 
között, december 7-én, pénteken 10-14 éra között lehet leadni a 
művelődési központ első' emeleti kiállítótermében. A 
versenyművekből kiállítás készül, amelynek megnyitója 
december 8-án, szombaton 16 érakor lesz. A kiállítás 
megtekinthető december 13-ig. Eredményhirdetésre december 
13-án, csütörtökön 16 órakor kerül sor a művelődési központ 
kiállítótermében. A nyertesek díjazásban részesülnek.

Bővebb felvilágosítás: Kis Ferencné dr., Fürst S. u. 13. Telefon: 
362-871______________________________________ ____________

ÖLTÖZTESSÜK ÜNNEPLŐBE VÁROSUNKAT 
A SZERETET ÜNNEPÉN!

KEDVES OROSZLÁNYIAK!

Oroszlány Barátainak Köre Egyesület kezdeményezésére, 
több civ il szervezet és intézmény támogatásával fo lyta tjuk  

Oroszlányban városunk tisztasága, rendezettsége érdekében 
a városszépítő akciót.

Tegyük széppé a nappali díszekkel és az esti fényekkel 
környezetünket, a lakóházakat, az intézményeket, az utcákat, 

az ablakokat, a kirakatokat!
Az elismerésre méltó, szép kezdeményezéseket díjazásban 

részesítjük.
A Szervező Bizottság képviselőiből fe lkért zsűri 

2001. december 17-18-19-én járja végig a várost.
2001. december 15-ig várjuk a nevezéseket. 

Nevezési lap és tájékoztatás az MKK információjában 
kérhető, telefon: 360-652.

a Szervező Bizottság

Oroszlány Város Önkormányzata nyilvános 
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

1 . Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 71. szám alatti, 
földszinti 32 m2 területű üzlethelyiség
Induló vételára: 2 .240.000,- Ft + 25 %  ÁFA
2. Oroszlány, Gönczi Ferenc út 11-13. szám alatti,
198 m2 területű üzlethelyiség és 161 m2 területű 
műhely, toldalékrész,
(üzlethelyiség: 5 .250.000,- Ft +ÁFA, műhely: 3 .200.000,- 
Ft + ÁFA, pince: 480.000,- Ft +ÁFA áron számítva, mely 
értékarányt a licitálás során is megtartunk)
Induló vételára: 8 .930.000,- Ft + 25 % ÁFA 
Oroszlány, Kecskééi Itp. beépítetlen területei:
2574 hrsz-ú 950 m2 területű építési telek 
2609/1 hrsz-ú 889 m2 területű építési telek 
Induló vételára: 2 .000 ,- Ft/m2-es fajlagos áron 
Licitlépcső:
Az 1-2 számú ingatlanok esetében: 100.000,- Ft 
A 3. számú ingatlanok esetében 10.000,- Ft 
Az ajánlati biztosíték minden ingatlan esetében:

1 0 0 .0 0 0 ,-Ft
Az ajánlati biztosíték befizetésének határideje:
2001. december 10-én déli 12.00 óra 
A versenytárgyalás időpontja, helye:
2001. december 11-én 09.00 óra, Polgárm esteri Hivatal 
II. emeleti tárgyalóterme
Részletes pályázati felhívás a hivatal hirdetőtábláján 
olvasható, további felvilágosítás, illetve megtekintési 
lehetőség a 34/361-444-152-es telefonon kérhető.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Petruska Tiborné ügyvezető. S 366-524 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc
Szerkesztő: Forgács József A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. ti. 20 

llirtletésfclvélel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czcrniann vendéglőnél) I
E-maii: okr«r axelero.hu; molnar.f'iuuvclero.hu Internet: http://nw iv.oriiszlaiiyi-kroiiikas.hu j '
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2001 49. hit XII.08.-X ll.il

Szó 08. Mária
V 09. Natália
H 10. Judit
K 11. Árpád
Sze 12. Gabriella
Cs 13. Luca, Otília
P 14. Szilárda

o h o s % L á.n  y i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

KróniKAs NYOMDAI'MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

Ili. évfolyam , 49. szám 2001. december 08. S366-5Z4

TERROR AZ ÓVÁROSBAN
Egész nap folyamatosan durranások rázzák meg az óváros 
utcáit. Lépcsőházban, ablakpárkányon, kocsik szélvé
dőjén, a járókelők lába alatt robbannak petárdák. Több
nyire ifjú sihederek a terror nagykövetei. Vajon ki adja 
kezükbe a veszélyes játékszert? S vajon honnan veszik a 
bátorságot mások lába elé hajítani, hogy így éljék ki torz, 
beteges ösztöneiket? Ki szól rájuk? Ki mer?

A minap az esti utcán egy békés családdal szemben 
ballagok. Apa, anya s kisfia. Ráérősen sétálnak. Egyszer 
csak apa a zsebébe nyúl és egy kis rudacskát tesz kisfia 
kezébe, majd meggyújtja neki. A gyerek odaveti egy üzlet 
kirakata elé és mennek tovább, mintha mi sem történt 
volna, csak a durranás utáni fojtott kacajuk jelzi, hogy 
közük van az eseményhez. Egyébként nem történt semmi 
különös.

Vajon az ilyenek szenteste is petárdát gyújtanak majd 
gyertya helyett? Vajon ha ott élnének, ahol ezek a dörejek 
emberélet kimúlásának félelmetes kísérőzajai, miféle játé
kot játszanának? S vajon ott tolerálná-e a társadalom 
ostoba és aljas szórakozásukat?

MEGNYÍLT AZ ORSZÁG 
LEGNAGYOBB 

BÁNYAMÚZEUMA

Negyven éves az Oroszlányi Erőmű, 
tíz éves a Vért

A Vértesi Erőmű Rt.-nél ünnep volt. A 
Társaságnál az Oroszlányi Erőmű negyven 
évvel ezelőtti üzembe helyezését, valamint a 
Vért tíz évvel ezelőtt történt részvénytársa
sággá alakulását ünnepelték.

Az erőmű-látogatással egybekötött 
rendezvényen Takács Károly köszöntötte a 
cég egykori és jelenlegi vezetőit, üzleti 
partnereit. A vezérigazgató felelevenítette a 
múltat, melynek az Oroszlányi Erőmű tekin
tetében első lényeges állomása 1961. decem
ber 1 -je volt. Ekkor kapcsolták párhuzamosan 
az ország villamos energia rendszeréhez az 
akkor legkorszerűbb erőmű 1-es számú 
blokkját, majd félévenként a többit.

-  Az erőmű 1978-tól látja el Oroszlány 
város távfűtését és melegvíz szolgáltatását. 
1985-tól kezdődően mind a négy blokkot 
rekonstruálták. Több műszaki korszerűsítés 
történt azóta is, elsősorban az erőmű hatás
fokának javítását célozva. Jelenleg az erőmű 
névleges teljesítménye 240 MW -  tájékoz
tatott Takács Károly, aki köszöntőjében

egyúttal megemlékezett a Vért megala
kulásáról is.

-  1991. november 1-jén jött létre a 
Tatabányai Hőerőmű Vállalat dorogi, 
tatabányai és bánhidai erőművének, valamint 
az Oroszlányi Hőerőmű Vállalatnak az 
összevonásával a Vértesi Hőerőmű Vállalat, 
amely 1992. január 1-jén alakult át 
részvénytársasággá. A cég elnevezése Vértesi 
Erőmű Részvénytársaság (Vért) lett, mely 
jelenleg két bányát és három erőművet foglal 
magába.

A Vért jelen feladatai közül a legfontosabb 
az oroszlányi erőmű megújítása, mely után, 
2014-ig kétezer-hétszáz munkavállalónak lesz 
biztos a megélhetése. A hosszú távú működés 
lehetőségét Takács Károly így kommentálta:

-  Hazai szénbázison, hazai munkaerővel 
termelünk majd áramot versenyképes áron, 
hogy a termékünk felhasználásával előállított 
nemzeti termékek segítségével közelebb 
kerülhessünk Európához.

LA.

Lapzártánk után, december 7-én, pénteken délután került 
sor a majki XX-as akna tavaly tavasszal bezárt telephelyén 
kialakított bányászati múzeum ünnepélyes átadására.

Eredeti állapotában helyreállított teheraknaház, 
kötélpálya-feladóállomás, faléz, lámpakamra, igazi 
ritkaságnak számító bányakovácsműhely, és a földalatti 
„hangulatból” ízelítőt adó 80 méter hosszú bemutatóhely 
állít emléket itt az oroszlányi szénbányászatnak. Az 
Oroszlány városi rangját megalapozó szakmakultúra 
jellegzetes tárgyai különböző múzeumépületekben 
tekinthetők meg. Ide költöztették át a volt XVI. akna helyén 
lévő múzeum gyűjteményét is.

Az utóbbi négy-öt hónapban csaknem húsz ember 
dolgozott a Közép-Európában is egyedülálló látványosság 
kialakításán. Szakmai tanácsokkal a soproni bányászati 
múzeum, anyagiakkal a Vértesi Erőmű Rt. segítette a 
kivitelezést.

Hétvégétől a múzeum látogatható -  tájékoztatott 
Kőbányai Ferenc, a munkálatok irányítója. -f

„Pár perc alatt telepakolták a szatyort”
Évi félmillió lopás 

egyetlen boltban
A rendőrkapitányi beszámoló kiemeli, hogy az utóbbi 
időben jelentősen növekedett a bolti lopások száma. Mint 
megtudtuk, az utóbbi két hétben naponta két-három 
bejelentés érkezik a rendőrségre, aminek a közelgő ünnep 
lehet az oka. Felkerestünk különböző élelmiszerboltokat és 
áruházakat, hogy az üzlet nevének titokban tartása mellett 
számoljanak be a tapasztalataikról. Első riportunk egy 
közepes nagyságú élelmiszerbolt tulajdonosával készült.

___________________ Folytatás a 3. oldalon

Romafórum december 13-án
A fórum ötlete Orosz Árpád, az 5. számú körzet képviselője és Simon Istvánné az Országos 
Cigány Önkormányzat megyei szervezetének helyi megbízottja agyából pattant ki. Simon 
Istvánnét mindenki csak Matild néninek szólítja a régi városrészben. Ot kérdeztük, hogy m i lesz 
a témája a csütörtöki összejövetelnek.

-  A fórum összehívásának fő oka a 
lakbérhátralék kérdése. Mivel most elég 
sokan (úgy tudom 58 Petőfi udvar környékén 
élő család ügye van a bíróságon) állnak 
kilakoltatás előtt, azt szeretnénk, ha ezt egy 
kicsit elodáznák és megpróbálnának közös 
erővel valamilyen munkát adni a hátraléko
soknak, hogy télvíz idején ne kerüljenek az 
utcára. Beszéltem az érintett családokkal, azt 
mondták hajlandóak ledolgozni a hátralékot.

Választ várunk arra a kérdésre is, hogy itt 
a sárga tömbben miért kell fizetnünk lakbért a 
pincék területe után is, amikor azok 
használhatatlan állapotban vannak. Igaz, 
most kulcsos rendszerben lehet csak a 
pincébe jutni, ez nagyobb biztonságot ad, így 
a villanyórákat sem piszkálhatják, de hiába, ha 
maguk a tárolók szét vannak rombolva. 
Helyre kellene állítani azokat is.

Szeretnénk, ha a Lázár Mózes ország- 
gyűlési képviselő parlament elé vinné, hogy a 
szociálpolitikai kedvezményt kiterjesszék, és 
az ilyen régi, használt lakásokat is meg 
lehetne vásárolni a segítségével. Ez nagyot 
lendíteni a cigányok, de sok szegény ember 
sorsán is!

Ezen kívül szeretném megkérni (többek 
nevében is) a fórumon a polgármestert, hogy 
jövőre is induljon a választáson, mert sok, és 
látványos dolgot tett a városért.

-  Nem hiszem, hogy erre meg kell kérni, 
már nyáron egyértelműen tudtul adta, hogy 
indulni kíván. Egyébként pedig nem értem 
miért dicséri, hiszen ezen a környéken bőven 
akad még tennivaló.

-  Ez igaz, de mi azt reméljük, hogy az új 
ciklusban (ahogy azt a gazdasági programban 
ígérik) az óvárossal kezdik a felújítást. Nem 
biztos, hogy egy új polgármesternek ez lenne 
az első.

-  Milyen hivatalos személyeket hívtak 
meg a fórumra, akiktől választ várnak 
kérdéseikre?

-  A polgármester urat, a Távhő Kft. 
igazgatóját, a megyei közgyűlés elnökét, a 
cigány önkormányzat képviselőit, és a 
körzetünk képviselőjét. Remélem, jutunk 
valamire!
A fórum este 6 órakor kezdődik az MKK-ban.

- fó r



Folytatás az 1. oldalról

Évi félmillió lopás egyetlen boltban

-  Főként vegyiárut lopnak: tusfürdőt,
samponokat, dezodorokat, olyasmit, amit pénzzé 
lehet tenni. Általában két-három ember jön be és 
kihasználva a megfelelő alkalmat, pakolnak 
zsebbe, táskába, ahová csak lehet. Most jön a 
karácsony, ilyenkor a díszcsomagolások, aján
dékcsomagok szezonja következik -  vág a 
közepébe a boltvezető.

-  Szóval azt mondja, hogy nem megélhetési 
bűnözésről van szó, mert nem élelmiszert, a 
mindennapokban hiányzó árukat lopnak.

-  Pontosan. Többnyire szervezetten, azzal a 
céllal jönnek, hogy eladható értékes árut 
tulajdonítsanak el. Kenyeret, szalámit nem visz el 
senki. Igaz, hogy tettüket többnyire azzal 
indokolják, hogy munkanélküliek, nincs pénzük, 
segélyből élnek, stb.

-  Miféle emberek ezek?
-  Korukat tekintve általában a 17-40 éves 

korosztályba tartoznak. Közelebbit nem mon
danék. Mostanában nem is a helybéliek, hanem a 
tataiak, tatabányaiak. Főleg szerdán és szombaton 
jönnek, piaqnapokon, talán azért, hogy a piacon 
vagy az utcán értékesítsék az ellopott árut. 
Valószínűleg odaát már többször elkapták és 
kiismerték őket, ezért próbálkoznak itt 
Oroszlányban.

Legutóbb volt egy olyan esetem, hogy két hölgy 
alig volt benn öt percet és már telepakolták a 
reklámszatyort mindenfélével. A pénztárt meg
kerülve akartak távozni, de megkértük őket, hogy 
fáradjanak vissza és kihívtuk a rendőrséget. 
Nyolcezer forintnyi árut találtunk náluk.

(Tízezer forint alatt „csupán" szabálysértésnek 
számít az eset, ilyenkor a rendőrség jegyzőkönyvet 
készít, amit megküld a település jegyzőjének, hogy 
járjon el az ügyben. Tízezer forintnyi érték felett 
minősül a lopás bűncselekménynek.)

-  Nézze, itt a boltban állandóan figyelni kell, 
lassan úgy vagyunk vele, hogy még magunkban 
sem bízunk meg -  folytatja a tulajdonos. A vevők 
persze nem szeretik, ha nézzük őket, és ha 
észreveszik ezt, kapjuk a minősíthetetlen szidal
mak garmadáját.

-  M i kelti fel a gyanújukat egy vevővel szemben ?
-  Nem is tudom. Táblából, les, figyel, forog 

mindenfelé, zavart.
-  Ha rajtakapják az illetőt, utána m i történik?
-  Behívjuk a raktárba és megkérjük, hogy 

pakoljon ki. Van, aki hangos cirkuszt csinál kinn az 
eladótérben, de többnyire alávetik magukat 
vizsgálatnak. Egy időben nem hívtuk a 
rendőrséget, aztán annyira ránk kaptak, hogy most 
már szinte minden alkalommal telefonálunk nekik. 
Az biztos, hogy a tolvajok nagyon tudják a jogaikat 
és rendszeresen alaposan kioktatnak bennünket 
felőle. Arra nagyon vigyáznak, hogy egy alka
lommal tízezer forintnál nagyobb értékű árut ne 
szedjenek össze.

-  Mennyire becsüli az üzletéből ellopott értéket?
-  Ha valakit elkapunk, annál mindig több ezer 

forintnyi árut találunk. Ha hozzáveszem azt, ami 
nem jut tudomásunkra, akkor egy hónap alatt 60 
ezer forintra is rúghat a veszteségünk. Ebből 
következik, hogy egy évben jó félmillió forinttal 
károsítanak meg bennünket. Ez gyakorlatilag 
elviszi a nyereséget...
(folytatása következik) Forgács J.

A következő nagy városi beruházás:
az óváros

Oroszlány lehetséges jövőjéről tartott előadást 
a novemberi civil fórumon dr. Sunyovszki 
Károly polgármester. A város nemrégiben 
nyilvánosság elé tárt gazdasági program- 
tervezetének második fejezete a fejlesztési 
elképzeléseket elemzi. Az ebben megfogal
mazott főbb célokat kérdésekre válaszolva 
ismertette a polgármester.

Mint elmondta, három lehetséges felfogása 
lehet az elkövetkező 8-10 évre belátható 
időszaknak: pesszimista, realista és optimista, s 
ő inkább az utóbbival számol, ügy vélte a város 
jelenlegi gazdasági kilátásai elegendő okot adnak 
a bizakodásra, hiszen az elmúlt években komoly 
műszaki háttér és ipari kapacitás halmozódott fel 
itt s továbbra is hihetetlen nagy az érdeklődés az 
ipari park iránt. A tárgyalások folyamatosan 
zajlanak a befektetőkkel. Szerencsére nem 
következett be a befektetési boom vége, ahogyan 
egyes pesszimista jóslatok szóltak - tette hozzá.

A Krónikás kérdésére, hogy mikor várható 
változás az óváros állapotában, a polgármester a 
2003-as évet jelölte meg. (Ekkor indulhat a 
csatornarendszer és hozzá kapcsolódóan az utak 
felújítása. Az útprogram hiteltörlesztésének 
teljesítésével ez lenne a következő útprogram 
léptékű városi beruházás.) Szerinte három fon
tos pontban lehet összefoglalni az itteni célokat: 
a közterületek megújítása, az infrastruktúra 
fejlesztése és a közigazgatási központ kiépíté
sének mielőbbi megkezdése.

Ami biztos: a közterületek közül a Fürst 
Sándor utcai játszótér és a Huber üzletházzal 
szembeni park már a jövő évben új külsőt nyer. A 
felújítás kulcskérdése azonban az, hogy minél 
többen kapcsolódhassanak be a távhőellátásba, 
ugrásszerűen javítva a lakások minőségét. Az 
elmúlt évtizedekben ugyanis végbement egy 
elvándorlási folyamat: a tehetősebbek a maga
sabb komfortfokozatú lakásokba költöztek, míg 
itt maradtak, illetve ide áramlottak a szegé
nyebbek. Ebből a szociális csapdából csak akkor 
tud kikecmeregni az óváros, ha újra vonzó lehet 
mindenki számára. Ugyanakkor a képviselő- 
testületnek majd azt is napirendre kell tűznie, 
hogyan tud segíteni a lakóközösségeknek a 
leromlott állagú lakótömbök homlokzatának 
felújításában. Elképzelhető egy 10-30 %-os 
mértékű önkormányzati hozzájárulás. Ebben 
szerepet fog játszani a nemrég kicserélt 
kuratóriumi tagságú Oroszlány Környezetvédel
méért Közalapítvány. A közigazgatási központtá 
fejlesztés ügyében (különböző hivatalok 
idetelepítése), mint azt a programtervezet is 
megállapítja, eddig semmilyen előrelépés nem 
történt.

Iglói Gyula a régi strand jövőbeni sorsa felől 
érdeklődött. Dr. Sunyovszki Károly válaszában 
megfogalmazta, hogy a régi funkcióját kívánják 
helyreállítani.

-fór

ZSÍROS HASZON”?
Egy sérült embereknek segítő civil szervezet 
képviselője munkatársunknak elmondta, hogy 
nemrégiben Dr. Sunyovszki Károly fogadóóráján 
nehezményezte, hogy nincs lehetőségük a civil 
szerveződéseknek a közérdekű közleményeik 
ingyenes megjelentetésére a helyi televízióban, 
mert a cég a nonprofit szervezetek hirdetéseit is 
legfeljebb fél áron adja közre. A polgármester a

segítséget kérőnek válaszul elmondta, hogy az 
OTV ügyeibe nincs beleszólása, nem tud segí
teni.

Mint megtudtuk a környező városok 
televíziói ingyenesen közük képújságjukban a 
nonprofit információkat. Ez alól Oroszlány 
kivétel.
Vajon kinek hajt ez „zsíros hasznot?" -f

DECEMBERI PROGRAMOK
CSALÁDI NAP 

a Művelődési Központ és Könyvtárban 
december 16-án, vasárnap.
10.00 videoklub tagok találkozója, a legaktívabb 
tag jutalmazása
15.00 a „kedvenc állatom és én" címen meghir
detett történetíró verseny eredményhirdetése 
Ormándi Márta csuhészobrász kiállításának 
bemutatóval egybekötött megnyitója.
17.00 a Garabonciás együttes „Énekes poézis" 
című műsora
A gyermekkönyvtárban karácsonyi készülődés, 
agyagozás, társasjáték. A belépés díjtalan.

A CIVIL FÓRUM
december 12-én, szerdán tartja következő 
összejövetelét az MKK 113-as termében. Az év 
utolsó találkozóján a civilek megbeszélik az 
Önkéntesek Éve záróprogramjával kapcsolatos 
teendőket, a 2002. évre tervezett közös prog

ramokat (Civileké a Ház stb.) valamint szó lesz a 
jövő évi városi rendezvénytervről.
A civil szervezetek gazdasági ügyekkel foglal
kozó vezetőségi tagjainak képzésére december 
10-én, hétfőn 16.00-18.30 között kerül sor

ÉVZÁRÓ HANGVERSENY
Az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál 
Fúvószenekar és Majorette Együttes évzáró 
hangversenyére kerül sor a művelődési köz
pontban december 14-én, pénteken 17 órától, 
amit 20 órától Zenész Bál követ a Bányász klub
ban.

ZENÉS EST
Karácsonyi Terefere Zenés Táncest lesz a 
Bányász Klubban december 16-án, vasárnap 17 
órától. Közreműködnek a helyi Keresztény 
Fiatalok Művészeti Csoportja és a Bányász 
Népdalkör.

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



A helyi tévé fiaskója
Örülünk, hogy a Krónikás egyre több műsorpercét 
segít kitölteni a helyi televíziónak. Örömmel vettük, 
hogy hétfőn velünk, cikkeinkkel foglalkoztak.

Jeles szerkesztőjük a helyi lap fiaskójának 
minősítette a legutóbbi polgármesteri sajtótájékoz
tatón elhangzottakat. A gond ott van, hogy az OTV-t 
érte fiaskó, de ezt, valami véletlen folytán elfelejtették 
megemlíteni.

Nézzük a tényeket! A TV tudósításában a polgár- 
mestert idézte, aki elmondta, hogy a Krónikás 
MIÉP-es plakátokról (is) szóló cikke úgy értelmez
hető, hogy a plakátok ügyét ő, a polgármester 
említette meg, holott nem ő hozta szóba. Nekünk más 
a véleményünk: a szövegösszefüggés egyértelműen 
mutatja, hogy a polgármester a Krónikás kérdéseire 
válaszolt, vagyis mi hoztuk szóba. Ennek ellenére a 
következő számunkban ezt egyértelműen leírtuk. 
Eddig rendben is van.

A polgármester ebben a Krónikás-cikkben még 
egy hibásnak vélt mondatot talált, éppenséggel azt, 
amelyik a TV kérdését idézte két városi épület „közel 
havi egymilliós őrzési költségéről". A polgármester 
szerint nem ennyibe kerül (mint megtudtuk ez csak 
kb. 500.000.-Ft) és sohasem tett ilyen nyilatkozatot. A 
tévé jeles szerkesztője ezt már nem tartotta fontosnak 
megemlíteni. Mármint, hogy polgármesterünk végső 
soron az OTV állítását minősítette hamisnak.

Mi nem foglalkoztunk ezzel a lapunkban. Annál is 
inkább nem, mert a sajtó is hibázhat, s ugyebár ezt az 
érintett féllel kell tisztáznia, pl. helyreigazítás formá
jában. De a lényeg itt az, hogy miért is foglalkozik az 
egyik orgánum a másik vélt hibájával? No, persze a 
sajtószabadság jegyében azzal foglalkozik, amivel 
akar. Pláne, ha nincs témája.

A szög akkor bújt ki a zsákból, amikor következő 
anyagában a tévé a Krónikás cikke alapján faggatta 
Székely Antal volt polgármestert. A forrást ekkor már 
persze csak az „egyik helyi lap” -ként említette a 
műsorvezető. Hát ez az OTV szegénységi bizonyít
ványa. Kérdezzük: jó pár főállású szerkesztő egy 
szerény terjedelmű -az OTV-vel ellentétben önkor
mányzati támogatás nélkül működő - helyi lap cikke 
alapján tudja csak kitölteni a műsoridőt (s nem 
először)?

Csak nem vetélytárs lett a Krónikás? És Góliát 
megpróbálja eltaposni Dávidot, azzal hogy két másik 
félre tartozó sajtóvitát tálal, ráadásul minősítve is azt. 
Hát, hadd jegyezzem meg, hogy mi hetente oldalakat 
írhatnák a tévé valós baklövéseiről és technikai 
hibáiról. Ennyi energiánk azonban, belátjuk, hogy 
nincs.

Megértjük az elkeseredettséget, hisz mi is pipák 
lennénk, ha egy több mint tízmilliós közpénzből is 
működő orgánum ikszedik munkatársként rendsze
resen a helyi lapból kellene ötleteket meríteni. Nyilván 
ez az oka a tévé vagdalkozásának. De semmi baj. 
Dávid nem akarja leteríteni Góliátot. Ellenben teszi a 
dolgát és senkitől sem veszi el a megszólalás 
lehetőségét. Hibázni biztosan fog a jövőben, mert aki 
dolgozik... (tovább tudják)

Fel a fejjel! A konkurencia mindig jótékony 
hatású, javítani fogja a színvonalat. Tán még a hang- 
és képminőségre is jobban odafigyelnek majd, tehát a 
város egésze nyer a dolgon.

Kedves helyi tévé! Örülünk, hogy segíthetünk! Ha 
témahiányban szenvednek, keressék továbbra is 
lapunkat, ahogy oly sokan!

A szerkesztők

8-10 M ILLIÁRD K E LL  A  T ER V EZET T  
FE JLE S ZT É S E K R E

A város gazdasági programtervezete (6 .)
A teljes anyag letölthető a www.oroszlany.hu internetes címen.

Fejlesztési elképzelések
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 300 MILLIÓÉRT

A város általános környezeti állapota sokat 
javult az elmúlt években. Csökkent a porszeny- 
nyezés, és a kéntelenítő berendezés majdani 
beépítésével az erőmű károsanyag-kibocsátása 
is a határértékek alatt marad. A városi csatorna- 
hálózat kiépítésével jelentősen csökkent az 
élővizek és a talaj szennyeződése, és az új, az 
európai szabványoknak is megfelelő kommu
nális hulladéklerakó hosszú évekre megoldotta 
a térség hulladékártalmatlanítási problémáját.

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 
100 százalékos, a bekötött lakásoké pedig 
98-99 %-os. A szennyvíztisztító modern, de 
ahhoz, hogy megfeleljen az EU-normáknak, 
meg kell teremteni a kémiai tisztítás lehetőségét 
is. Ez a város egyik legfontosabb feladata; a 
mintegy 300 millió forintos beruházás meg
valósításához mindenképp támogatásra van 
szükség.

A tájszerkezet és a növényzet védelme 
érdekében további helyi jelentőségű védett 
területek kijelölése szükséges. Az első védett 
terület az oroszlányi községi legelő lehetne, 
amely mint hagyományos tájszerkezet érdemli 
meg a védelmet.

Épített környezetünk megújítása éppúgy 
fontos feladat, mint környezetünk védelme. A 
cél, amelyet kitűztünk magunk elé, nevezetesen 
kistérségi központtá alakítani a hajdani 
bányászvárost, építészeti, városrendezési bea
vatkozásokat is igényel. A legégetőbb feladat 
egy funkciójában is igazi városközpont kialakí
tása. Erre a célra a legjobb adottságokkal az 
óváros rendelkezik. Rehabilitációja napirenden 
van.

AZ IPARI SZERKEZETVÁLTÁS VÉGE

Az elmúlt évek alatt a város gazdasága sokat 
fejlődött. Az ipari szerkezetváltás jórészt befeje
ződött, az önkormányzat aktív szerepvállalása 
mellett jelentős eredmények születtek. Azontúl, 
hogy az Ipari Park kialakítását az önkormányzat 
finanszírozta, a gazdaságélénkítés intézménye
inek fejlesztésében is szerepet vállalt a Gazda
ságfejlesztő Kht. megalakításával. Az önkor
mányzat ezen a területen erőn felül teljesített 
akkor, amikor beruházóként lépett fel az ipar
területek fejlesztésében. A továbbiakban az 
önkormányzatnak csak olyan esetekben szabad 
beruházóként fellépnie a gazdaság fejlesztésé
ben, amikor biztos és gyors megtérülésre 
számíthat.

A város gazdasági életének fejlődésében az 
önkormányzatnak elsősorban koordinálói 
szerepet kell vállalnia.

Fontos feladat a helyi vállalkozók támo
gatása, segítése vállalkozásaik beindításában és 
működtetésében. A Gazdaságfejlesztő Kht. által

kialakított információs központ jó lehetőségeket 
teremt a vállalkozások segítésére.

ÚT, VASÚT, INFORMATIKA

A város infrastruktúrával való ellátása 
megtörtént, valamennyi ellátó hálózat kiépült. A 
szükséges kapacitások rendelkezésre állnak.

A közlekedés fejlesztése terén közúton és 
vasúton egyaránt a regionális kapcsolatok 
megteremtésére kell fektetnünk a fő hangsúlyt. 
Szükséges a vasútvonal továbbépítése 
Pusztavám-Mór-Székesfehérvár irányába. A 
beruházás költsége jócskán meghaladja az 
érintett önkormányzatok lehetőségeit, hiszen 
évekkel ezelőtt 6 milliárd forint fölötti bekerülési 
költséget prognosztizáltak a szakemberek. A 
kapcsolat kiépítése azonban fontos a város és a 
térség számára.

A közúti kapcsolatok közül három érdemel 
említést. Az egyik az Oroszlány-Várgesztes- 
Vértessomló településeket összekötő út meg
építése. Aturisztikai lehetőségek kiaknázásához 
szükséges a terület feltárása, melyet a meg
építendő összekötő út teljes mértékben bizto
sítana. Közvetlen kapcsolat jönne létre a falvak 
és a szolgáltatásokat biztosító város között, így 
a falvak népességmegtartó ereje nő.

A másik a Rákóczi Ferenc út-Csákvári út 
kapcsolatának kiépítése a Takács Imre utca 
nyomvonalának folytatásában. Ide kapcsolódik 
kiegészítő beruházásként az Alkotmány utca- 
Csákvári út útkapcsolat kiépítése -  Keleti elke
rülő út - ,  amelynek megvalósulása az össze
kötő út elkészülte után lehetséges. Mindkét 
útkapcsolat a város Székesfehérvár irányába 
történő jobb kapcsolódását segíti elő.

A harmadik a megyét észak-dél irányban 
átszelő közút várost érintő szakaszának 
kiépítése, amelyet északi elkerülő útnak hívunk. 
E beruházás megvalósulása csak középtávon 
tervezhető.

Nem esett még szó az informatikai fejlesz
tésekről. A városi információs hálózat kiala
kítására elméletileg megvan a lehetőség, hiszen 
a kábelhálózat az egész városban elérhető. A 
működés feltétele azonban a hálózat átalakítása, 
modern, a jó színvonalú adatátvitelre alkalmas 
technikai eszközök alkalmazása. Jelenleg e 
fejlesztésnek a feltételei nem adottak.

A felsorolt feladatok kb. 8-10 milliárd forint 
forrást igényelnek. Az önkormányzat különböző 
támogatások, alapok pályázattal elérhető 
pénzére számít. Egy feladat megvalósításához 
többféle támogatás is igénybe vehető, így a 
támogatás mértéke akár a beruházás teljes 
összegének 75-80 %-áig is terjedhet.

A tervezet ismertetését ezzel befejeztük. Ha 
véleménye van az anyag bármely részével 
kapcsolatban, várjuk hozzászólását.
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Oroszlány Város Önkormányzata meghirdeti 
eladásra az alábbi ingatlanát:

Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 41. IV/3. sz. alatti, 27 m 
területű összkomfortos lakás 
Induló vételára: 2.025.000,- Ft 
A vásárlási szándék bejelentése jegyzőkönyv felvételével 
és 100.000,- Ft bánatpénz egyidejű befizetésével 
történik. Szerződéskötéskor a vételárba a befizetett 
bánatpénz beszámításra kerül. Abban az esetben, ha a 
szerződés a szándéknyilatkozat bejelentését követő 15 
napon belül vevő hibájából nem jön létre, a bánatpénzt az 
eladó megtartja.
Részletes felvilágosítás, illetve megtekintési lehetőség a
34/361-444/152-es telefonon kérhető, 

v_______________________   s

Színházkedvelők figyelem!
Autóbusz indul Budapestre, a Madách Színházba az 

„Egy, kettő, három 
Az ibolya” 

című vígjátékra,
2001. december 22-én (szombat) 16.30-kor 

az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 
Jelentkezés és telvilágosítás Magyarinénál a 363-623-as 

„________ vagy a 06/30/994-0336-os telefonszámon._________,

Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után
@ 3 6 1 -1 1 1

NEM KELL UTAZNI, MÁR OROSZLÁNYBAN IS 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL PADLÓSZŐNYEG 

(FILCALÁTÉTES IS) ÉS PVC VÁSÁR!
Filc 490,-/m2 

tűzött padlószőnyeg 590,- /m2 
PVC 2-3-4 m-es akciós áron 

lá tó , -  1090,-/m2
MEGLEPETÉSEO.OOO,- FT FELETT 

AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐ!

V á la ss z o n  m e g fo n to lta n !
Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt.

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

. . .  mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél 

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

. . .  mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

. . .  mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat 

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

. . .  mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre, GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógépekre, külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER ELADÁS IS!

ESZTERGOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán) __________
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMBATON IS NYITVA!
Telefon: 34/560-560 (ékszer műszaki, porcelán, stb.)______
TATA, Ady E. u. 4. SZOMBATON IS NYITVA!
TeIefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben. 
TATABÁNYA, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
Telefon:34/511-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

s
N70LITTH

MONTÁZS PRESS
Nyomdai Szolgáltató Kit

Leveleim 2840 Oroszlány, Petőfi S u 20 
Telephely: Oroszlány. Alkotmány u. 1Ö. 
Telefon/fax (34) 560-075 (34) 366-524 
MohII 120) 97Ö8-381 (20) 4144-121
E -m a il :  p r a s s k f l@  a xe le fo .h u
Web. http.//web axelero hu/presskft

Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, 

ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, 
borítékok, könyvek 

nyomdai előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti munkáit. 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kit. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

=>Eladó két széntüzelésű 
kályha 8 ezer forintért. 
70-240-4537
=>Garázst bérelnék valahol 
az óváros közelében! 
70-240-4537-re várok! 
=>Eladó 3+2+1 részes plüss 
ülőgarnitúra, (nem kihúzha- 
tós) + egyedi tervezésű feke
te nappali szekrénysor. 
360-083
=>Eladó egy 1988-as 
Wartburg, 1 éves műszaki
val. 30/226-18-87

KRÓNIKÁS
Egyre

többen
keresik!

Vajon miért?

HÍREK RÖVIDEN
MILLIÓS TÁMOGATÁS. A Saját Lakásért Oroszlányon 

Alapítvány kuratóriuma november 29-én ülésezett. 13 
pályázó körül 9-nek ítélt meg 5,4 millió forint támogatást. 
Ebből az összegből 4,6 millió kamatmentes, 800 ezer forint 
kedvező kamatozású (6 %-os) hitel.

MISE ÉS SZAKESTÉLY. Szent Borbála-napi misét 
hallgattak meg a hívek a római katolikus templomban 
december 7-én az Országos Magyar Bányász, Kohász Egye
sület oroszlányi szervezetének szervezésében. Az egyesület 
tagjai este tartották egyetemi hagyományokat is felelevenítő, 
bohőkás, múzeumavató szakestélyüket a Bányász Klubban.

OPTIMISTÁK KLUBJA. Pici óvodások köszöntötték kedves 
mikulás-műsorral a mozgáskorlátozottak oroszlányi klub
jának évzáró rendezvényén megjelent, többségében idős 
embereket. Különböző cégek segítségével ajándékcsomagot 
adtak át a résztvevőknek, és zsíros kenyérrel kínálták őket. A 
környező községek mozgáskorlátozottainak is programokat 
kínáló klub igen szerény pénzeszközökkel gazdálkodik, idén 
önkormányzati segítséggel futotta egy sárvári kirándulásra. 
Tanosné Kazinczy Magdolna klubvezető elmondta, hogy a tél 
a legnehezebb időszak a mozgáskorlátozottak számára, 
segítség nélkül ilyenkor egyáltalán nem tudnak közlekedni a 
városban. A városban az OTP és a Szociális Szolgálat 
épületén kívül jelenleg nincs számukra nehézségek nélkül 
megközelíthető középület.

VADLÚD SOKADALOM. A tatai Öreg-tó egyre 
forgalmasabbá válik november-decemberben. Sok tízezernyi 
vízimadár figyelhető meg itt ebben az időben, köztük 
vadludak tömegei. Ebből az alkalomból szervezte a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei csoportja 
a fenti című játékos rendezvényt. A rendezvényen részt vett az 
oroszlányi Ságvári iskola Természetismereti szakköre és a Ki 
mit tud a vadludakról? című megyei iskolai versenyen első 
helyezést ért el.

ADVENTI TALÁLKOZÓ. Éppen tizenegy éve, hogy az 
MKK-ban advent első vasárnapján népdalköri találkozót 
rendeznek. Ezúttal a fellépő együttesek száma megegyezett 
az eltelt évekkel: tizenegyen jöttek el, mintegy 240 főnyi 
résztvevővel. A rendezvény vendége, ahogy eddig mindig dr. 
Barsi Ernő népzenekutató volt, aki értékelte is az együttesek 
közel három órás produkcióját.

KIS CSILLAGÁSZOK. A Halley Csillagászati Egyesület 
kétfordulós csillagászati versenyt hirdetett az általános 
iskoláknak. Nemrég vehették át díjukat a győztesek. Első és 
második helyezést a Ságvári Ált. Isk. csapatai értek el (Szalai 
Adrienn, Szemén Fruzsina, Helle Vivien és Karácsony 
Viktória, Erdész Réka, Helgert Viktória), harmadik helyen az 
Arany J. Ált. Isk. tanulója, Csiszár Medárd végzett.
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Félmilliárdos egészségügyi beruházás előtt a város

ZÖ LD  LÁM PA A S ZA K R EN D ELŐ  ES A G YO G YH A Z FELÚ JÍTÁ S Á N A K
Évzáró-évértékelő fogadást tartottak a Szakorvosi 
Rendelőintézetben a városunkban dolgozó egész
ségügyi közalkalmazottak részére. A megjelen
teket köszöntő Dr. Mátics István igazgató- főor
vos, dr. Sunyovszki Károly polgármester és Lázár 
Mózes országgyűlési képviselő, a megyei közgyű
lés elnöke egyaránt jó hírt hozott.

-  Az intézmény Dr. Mátics István főorvos 
igazgatása óta jelentős változásokon ment keresz
tül. A szakrendelő színvonala nőtt, amint ezt az 
önkormányzat és a városlakók véleménye is tük
rözi. Az elmúlt három évben 30 %-kal nőttek a be
vételek hatékonyságjavítás és szolgáltatás
bővítés révén. Ebben az évben mintegy 50 millió 
forintnyi értékkel gazdagodott a rendelőintézet, az 
elkövetkező egy-két hónapban pedig korszerű ult
rahang- és röntgendiagnosztikai-készülékkel fog

gyarapodni -  hangsúlyozta a polgármester, majd 
gratulált a sikeres évhez és megköszönte az 
egészségügyi dolgozók munkáját.

A legjobb hírrel talán Lázár Mózes parlamenti 
képviselő érkezett. Bejelentette, hogy honatyáink 
jelentős többséggel megszavazták a szakrendelő- 
és gyógyház-felújítási programhoz szükséges kö
zel 260 millió forintos céltámogatást. Ennek nyo
mán jövőre a tervek szerint indulhat meg a 
kivitelezés, melynek teljes összege meghaladja az 
510 millió forintot. A beruházási költségek másik 
felét megyei pályázati forrásból, illetve önerőből 
teremti elő az önkormányzat. 2003 első fele a 
szakrendelő, ugyanezen év vége a gyógyház fej
lesztésének befejezési határideje.

-A z  átépítés alatti időszak nagy kihívás lesz a 
dolgozók és a betegek számára is, hisz a rendelési

idő alatt folyamatosan zajlanak majd a munkák. 
Kárpótlásul a kellemetlenségekért egy modem és 
küllemében is esztétikus, az ófalu rendezett utca
képébe illeszkedő intézményt nyer majd Orosz
lány városa -  mondotta Lázár Mózes, aki arra is 
emlékeztetett, hogy a tatabányai Szent Borbála 
kórház hetvenet adott át ágyszám- keretéből 
Oroszlány javára, mely lehetővé teszi a 
gyógyházból kialakítandó ápolási intézet OEP álta
li finanszírozását.

Végezetül vastaps fogadta Dr. Mátics István 
igazgató-főorvos bejelentését, miszerint a 13. 
havi fizetésen túl öt és fél millió forintnyi jutalmat 
osztanak szét a dolgozók között. A megjelentek a 
helyszínen átvehették jutalmukat.

Forgács J.

ha a megélhetési politikusok( Lakbér és \ 
szemétdíj 
emelés is

várható
Képviselő-testületi 

ülés lesz

Rendkívüli időpontban, de
cember 21-én, pénteken délelőtt 
9 órakor tartja soron következő 
ülését a város képviselő-testüle- 
te. A szokatlan időpont fő oka, 
hogy a díjmegállapításokkal kap
csolatos előterjesztésekhez az 
alapszolgáltatók némi csúszással 
közölték az új árakat.

Az egyik legfontosabb napi
rendi pont a költségvetés módo
sítása lesz, melyben többek kö
zött 25 millió forintos többlettá
mogatásban részesülnek a városi 
intézmények.

Tárgyalni fognak a 15%-os 
lakbéremelést és 9%-os szemét
díj emelést tartalmazó javasla
tokról. Többek között a képvise
lők asztalára kerül még a 
Távhőszolgáltató Kft. Vagyon
mérlege, valamint a tervezett 
részvénytársaság alapító okirata.

.

Székely Antal a jutalmazásról

„N e m  baj,

Egyik előző lapszámunkban Matajsz 
Gábor, a képviselő-testület szocia
lista frakciójának tagja az MSZP el
nökségének döntésével indokolta, 
miért szavaztak nemmel, illetve mi
ért tartózkodtak a szocialisták a pol
gármester pluszjutalmazásának kép
viselő-testületi szavazásakor. Az 
MSZP helyi elnökét, Székely Antalt 
arra kértük, ismertesse érveit.

-  Nem elsősorban a jutalom 
nagysága késztetett elutasításra, ha
nem az erről szóló előterjesztés fo
gyatékosságai. Az első dolog az, 
hogy hirtelen ötlettől vezérelve a 
képviselő-testület ülése nem is tár
gyalhat egy ilyen előterjesztést. Azon 
kívül az írásos előterjesztés tele volt 
hibákkal és olyan ítélettel, ami -  vé
leményem szerint -  nem felel meg a 
valóságnak. Továbbá az előterjesz
tés nem jelölte meg a forrást, hogy 
ezt a bruttóban hétmillióra rúgó 
összeget miből kívánják kifizetni. 
Márpedig ez elvárható az önkor
mányzattól, ami költségvetésből 
gazdálkodik. És végül is a képvise
lő-testület ezt az előterjesztést nem 
tárgyalta meg. Lehet, hogy néhá- 
nyan attól féltek, hogy személyeske
désbe fog torkoll- ni a vita, de ha én 
felteszek egy javaslatot, akkor az a

elm ennek”
legkevesebb, hogy azt meg is tár
gyaljuk.

-  No, ezt a tárgyalás nélküli sza
vazást éppenséggel a szocialisták is 
megszavazták.

-  Valószínűleg így beszélték 
meg az egyeztető szünetben. De 
hogy ott pontosan miről esett még 
szó, azt én nem kutattam, és nem is 
nagyon érdekel.

-  A párt elnöksége az előter
jesztés ismeretében szavazott?

-  Természetesen. Az elnökség 
általában meg szokta tárgyalni azo
kat az előterjesztéseket, ame
lyeknek politikai jelentősége van. Er
ről elmondja a véleményét a szocia
lista frakciónak, és ezzel a 
képviselőink azt kezdenek, amit 
akarnak.

-  Ez lett volna az elmúlt évek leg
nagyobb horderejű kérdése, hogy 
ezúttal szankciót” is kilátásba he
lyeztek annak, aki ajánlásuk ellen 
szavaz?

-  Pontosítanék. Az elnökség azt 
a határozatot hozta, hogy az elnök
ség véleménye szerint ezt az előter
jesztést nem lehet megszavazni, 
mert több szempontból is hibás. 
Amennyiben valaki mégis megsza
vazza, annak ezen véleményéről a 
taggyűlés előtt kell majd számot ad

nia. Az korántsem biztos, hogy a tag
gyűlés retorziót alkalmazott volna az 
elnökség álláspontjával szemben 
szavazó frakciótaggal.

-  Volt valaha elnökségi vélemé
nyüknek ilyen já ra d é ka ’?

-  Két éve vagyok én a párt helyi 
elnöke, azóta nem. Amikor az iskola
bezárás történt, nem én voltam a 
pártelnök. Ha én lettem volna, való
színűleg született volna ugyanilyen 
döntés, de ez a „mi lett volna, ha” 
kérdése, utólag már felesleges fel
tenni.

- A  lentebb elmondottak alapján 
merész levonnom azt a következte
tést, hogy egy alapos előterjesztést 
akár meg is szavaztak volna a szoci
alisták?

-  Ez megint a „mi lett volna, ha" 
kérdése. Ilyen sem a történelemben, 
sem a politikában nincs. Próbáljuk 
ki! Készítsenek egy alaposabbat.

De azért egy dolgot még hozzá
tennék. Én hibás dolognak tartom, 
hogy valaki azért legyen politikus, 
hogy abból jól megélhessen. Lehet 
erre mondani, hogy úristen, akkor 
elmennek a versenyszférába azok a 
politikusok, akik keveset keresnek. 
Istenem, menjenek!

- tor



Az alpolgármester a civil szer
vezetek előtt helytelenítette a 

polgármesteri jutalmat
A Civil Fórum szerdai évzáró ülésén pezsgőt hozott a Mikulás, és a megjelent 
szervezetek képviselői egy pohár gyöngyöző ital mellett beszélték meg a ci
vileket leginkább foglalkoztató kérdéseket.

Elekes Lászlóné, a szervezet koordinátora felvázolta a jövő évre tervezett 
programokat. Elmondta többek között, hogy ismét március 15-e körül terve
zik lebonyolítani a Civileké a Ház rendezvényt. Itt fogják bemutatni a Civil 
szervezetek Oroszlányon című kiadványt is, melynek elkészítését idénre ter
vezték ugyan, de csak ez év végére sikerült összegyűjteni a szükséges költ
ségeket. A jövő év programjait a januári Civil Fórum összejövetelén 
pontosítják majd.

Az ülésen megjelent Rajnai Gábor alpolgármester, aki köszöntőjében 
biztatását fejezte ki az egyesületek, alapítványok képviselőinek, utalva arra, 
hogy a város életében nagy szükség van tevékenységükre. Elmondta, hogy a 
polgármester meg nem szavazott jutalma nettóban éppen annyit tett volna 
ki, mint amennyit egy évben az összes civil szervezet megpályázhat a képvi
selő-testülettől.

A fórumot lezáró kötetlen beszélgetésen jó ideje középpontban lévő té
mákról cseréltek eszmét a jelenlévők: a civil szervezetek önkormányzati tá
mogatásának mértéke, a fórum jogi személlyé alakulása, képviselő juttatása 
az önkormányzatba, programjaik megjelenítése a tévé képújságjában.

Forgács J.

Forgalom-számlálás a Weslinnél
Megérkezett a Polgármesteri Hivatalba az ÉDÁSZ Rt. közvilágítás-bőví

tési ajánlata, melyről még egyeztet a két fél. Ugyanakkor Matajsz Gábor kép
viselő felvetése nyomán (a képviselő a Weslin cég megközelítéséhez 
szükséges, az önkormányzat által ígért járdát és közvilágítást hiányolta) a 
Polgármesteri Hivatal 24 órás forgalom-számlálást végzett a területen. En
nek eredménye napi 16-17 gyalogos az említett útszakaszon.

-  Ez nem a probléma akkut voltát erősíti -  nyilatkozta dr. Sunyovszki 
Károly polgármester. -f

Olvasói levél

Az osztogatás városa
Ebben a városban csak osztogatnak-fosztogatnak. Mikor jut végre eszébe a 
vezető uraknak, hogy a kisemberre is gondoljanak, ne csak egymást közt 
osztogassák a pénzt? Itt töltenek be, meg amott mindenféle tisztségeket és 
felveszik érte a jó kis pénzeket. A polgármester is jobb lenne, ha megeléged
ne a 8 milliójával és azért végezné a kötelességét. Úgy is kap még mindenfé
le más posztról is pénzt. Igaza van a nemet szavazó képviselőknek, ez itt 
nem az üzleti világ, hogy feltornásszák az árát a kötelezően végzendő mun
kának. Én is örülök, ha megkapom az 50 ezres fizetésemet, és milyen plusz 
jutalom jár a jó munkámért? Befoghatom a számat! Pedig dolgozom becsü
letesen!

Azt sem hiszem el, hogy a jutalmazni akaró képviselő (az előterjesztő -  
a szerk.)önzetlenül tette volna a javaslatát. Biztosan összebeszéltek erről.

Aki szolgálatot vállal, az szolgáljon, és ne azt nézze, hogy hogyan zsíró- 
sodhat. Jól tették a képviselők, hogy nem szavazták meg a polgármester ju
talmát! Remélem azt a pénzt értelmes célokra fogják elkölteni, iskolákra, 
óvodákra, a szegény nyugdíjasokra. Mindenkitől ezt hallom az utcán, igazuk 
van.

Név és cím a szerkesztőségben

Fenntartjuk a jogot a közléshez szükséges, tartalmat nem érintő rövidítések
hez.

Átadták, látogatható a majki bányá
szati múzeum

Közel 16 millió tonna szenet adott az egykori XX-as akna

A XX-as akna egykori felolvasójából kialakított kiállítóteremben gyűltek 
össze a bányászati múzeum átadására érkezett vendégek, Vért dolgozók, vá
rosi képviselők, érdeklődők, december 7-e délutánján. A bányaüzem múltjá
ra Havelda Tamás a Vért Rt. bányászati igazgatója emlékezett.

-  Valamikor 1956-ban megnyitottuk a föld mélyét, hogy szenet termel
jünk áramtermeléshez, lakásaink fűtéséhez. A művelés befejezése után ma 
már csak emlékezünk a nagy teljesítményekre, fáradtságos munkára. So
kunknak különösen kedves, személyes emlékek is kötődnek ehhez a hely
hez. Mostanra visszaadtuk a környezetet a természetnek, tájsebet nem 
hagyva magunk után. A Vértesi Erőmű Rt. érzékenyen kezeli ezt a kérdést, és 
büszkén mondhatjuk, hogy ahol befejezzük a tevékenységet, ott európai 
színvonalú rekultivált területeket hagyunk magunk után. A múzeum kialakí
tása során megőriztük a leállás pillanatainak megfelelő állapotokat, kibővítve 
a régmúlttal -  emelte ki Havelda Tamás.

Kőbányai Ferenc a régi bányászati múzeum vezetője, a kialakítási mun
kálatok irányítója egyfajta történeti leltárral kezdte beszédét.

-  Húsz hónappal ezelőtt több, mint háromszázan gyűltünk itt össze, 
hogy jelenlétünkben kihozzák az aknából az utolsó csille szenet. Ezzel a csille

i szénnel a XX-as aknán összesen 15,7 millió tonnát termeltek ki 180 km vá
gat kihajtásával.

Az eredeti bányászati múzeumot 1979-ben nyitották meg a XVI-os akna 
területén, s az azóta eltelt bő két évtized alatt közel százezer érdeklődő láto
gatta meg. Az új múzeum kiállítótermeinek területe a régi ötszörösét teszi ki, 
és három nagy részre osztható: üzemi építmények, külszíni skanzen és a 
földalatti kisbánya. A kiállítótermekben többek között fotók, emléktárgyak, a 
bányász különféle technikai eszközei, geodéziai műszerek, ásványgyűjte
mény segítenek képet alkotni a szakmáról a laikusnak.

A teherszállító akna kasát eredeti formájában meghagyták, az udvaron 
fejtő és vágathajtó gépek, bányakovácsműhely tekinthetők meg. A feladó- 
állomáson szénnel telepakolt csillék várakoznak, szinte indulásra készen.

A múzeum főbejáratánál két, kiselejtezett bányagépekből, alkatrészek
ből álló acélkompozíció áll, amiket Kardics István bányamérnök-művész ál
modott meg -  adott tájékoztatást Kőbányai Ferenc és köszönetét mondott a 
munkálatok résztvevőinek, segítőinek.

A megjelenteket dr. Kovácsné Bircher Erzsébet a soproni Központi Bá
nyászati Múzeum igazgatója is köszöntötte. Kiemelte, hogy ehhez hasonló 
teljességű kiállítás sehol az országban nem őrzi bányászatunk huszadik szá
zadi emlékeit.

Az emelkedett köszöntők után Kutschi András katolikus plébános meg
áldotta az oroszlányi bányászkodás során elhunytak emlékére a főépület be
járati falában elhelyezett emléktáblát. Végezetül a bemutatótér nemzeti színű 
szalagának átvágásával Takács Károly a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazgatója 
ünnepélyesen átadta a múzeumot majdani látogatóinak.

- fó r

Pályázatot fognak kiírni az Alsó-tó bérletére
Nemrégiben Mente Ferenc az Oroszlányi Horgász Egyesület titkára nyilatko
zott lapunkban a városi Alsó-tó bérletének felmondása kapcsán, ismertetve 
az okokat, amelyek erre a lépésre késztették őket. Az általa elmondottakra re
agál dr. Sunyovszki Károly.

A polgármester furcsállja az egész nyilatkozat kicsengését, és úgy érzi, 
mintha az egyesület az önkormányzatot akarná felelőssé tenni azért, mert az 
OHE felmondja a bérleti szerződést. Dr. Sunyovszki Károly úgy véli a tó kot
rása 15-20 millió forint közötti összegbe kerülne. Az egyesület által az elmúlt 
évtizedben kifizetett bérleti díj kb. 2 millió forint, tehát a kettő nem áll egy
mással arányban.

-  Lehetséges, hogy a városi tóban ilyen körülmények között nem éri 
meg a halnevelés, de szerintem azon egyszerű helyzet áll fenn, hogy a befi
zetett horgásztagdíj lehetővé teszi, hogy halat vásároljanak az Erőműi-tóba, 
vagyis van elég pénzük -  világítja meg, hogy szerinte miért hagyott fel az 
OHE az Alsó-tóban a halneveléssel.

Ami a tó jövőjét illeti, hasznosítására pályázatot fogunk kiírni -  tájé
koztatott még a polgármester.

-f

A dohányzás, és a rosszui beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



Huma Erzsébet, a „megátalkodott”
pedagógus

Órái egy részét „illegálisan” tartja
Igen rangos elismerésben: „ERICSSON a matematika ás fizika tehetségeinek gondozásáért” díjban része
sítették Huma Erzsébetet a Ságvári iskola matematika-számítástechnika tanárát. Az ország négy díjazott 
matematika tanár közül ő az egyetlen általános iskolai pedagógus, a többiek középiskolában tanítanak. 
Erzsébet erdélyi származású, Aradon született, ott járt általános iskolába, az egyetemet pedig Temesvá

ron végezte matematika szakon. Éppen tíz évvel ezelőtt jött haza Magyarországra, de nem szívesen beszél 
arról miért, és hogyan. Zűrzavaros időszak volt az Románia életében.

-  Hogyan vetődtél végül Oroszlányba?
-  Én és a bátyám első célja az volt, hogy csak jus

sunk át a határon. Gondolhatod, hogy aztán minél 
messzebb akartunk kerülni onnan. Végül éppen itt volt 
álláshirdetés, s az csalt ide. Kezdetben a pedagó
gus-szálláson laktam, majd miután édesanyánk már 
hivatalosan utánunk jöhetett, eladta az aradi lakást, és 
abból vettünk itt másikat. Azt mondhatom, hogy a vá
rosban és az iskolában mindenki rendkívül segítőkész 
volt a kezdeti problémák megoldásában.

-  Immár egy évtizede tanítasz a Ságváriban. Az 
utóbbi években számítástechnikából is tanári vég
zettséget szereztél. Nagyon meglepett, amikora díj
átadásra szóló meghívót hozta a postás?

-  Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, de 
ugyanakkor arra gondolok, hogy hány és hány peda
gógus van még, aki megérdemelné. Tényleg! S ebben 
a díjban kollégáim munkája is benne van.

-  Mi alapján esett rád a választás?
-  Évek hosszú munkáját vették figyelembe. Főként 

a versenyeredményeket. Én rengeteg többszintű, több- 
fordulós versenyre nevezek a gyerekekkel. Úgy gondo
lom, ezt a munkát értékelték a díjjal. De mielőtt 
félreértenék, nem csak az elért eredmények fontosak. 
A helyezés csupán visszajelzés a gyerek számára és 
nekem is. Mindig azt mondom az indulónak: hozd ki 
magadból a lehető legtöbbet, nem kell feltétlenül az 
első helyen végezni. Egyébként azt hiszem, hogy a ver
senyre készülésnél aligha akad jobb apropó a matema
tikai logika fejlesztésére.

-A m i azt illeti, a matematika úgy általában nem 
a gyerekek legkedvesebb tantárgya, következésképp 
nem lehet egyszerű sikereket elérni.

-Valóban nem könnyű tárgy, de az a véleményem, 
hogy egy idő után bárkiből lehet jó matematikus, ha 
érez elég kitartást. Száz és ezer módszert megpróbálok 
még a tantárgyat kevésbé szerető gyereknél is, hogy 
kihozzam belőle a lehető legtöbbet. Van, akinél az a 
maximum, hogy nem irtózva jön be az órára, hanem 
legalább közömbösen.

-  Hogyan éred ezt el, mi a kulcs a gyerekhez?
-  Saját maga, az egyénisége. Úgy igyekszem is

mertetni a tananyagot, hogy a gyerek ezt ne egy önma
gáért való rideg feladatnak érezze, hanem 
felfedezésnek, érdekes kihívásnak, rejtvényfejtésnek. 
Jöjjön ő maga rá egy adott szabályra és találja meg a 
logikáját. Nem tanítani akarom az ismereteket, hanem 
gondolkodásra késztetni a gyereket, és akkor ugyan
oda jut el, mintha a szájába rágnám. Nevezhetjük ezt 
interaktív órának is. Van, hogy egy órán csak egy fel
adatot oldunk meg, de húszféleképpen. No, én ezt sike
resebbnek érzem, mintha húsz feladatot oldanánk meg 
egyféleképpen.

-  Ismerlek egy ideje, mint kollégát, és látom, 
hogy szinte az egész idődet az iskola és a gyerekek

töltik ki. Őszintén szólva még nem is nagyon 
hallottalak másról beszélni vagy éppen panaszkodni 
a pedagógusfizetés miatt. Egyszóval tizenöt évnyi 
tanítás után sem látok benned fásultságot.

-  Nem tudom. Amikor elkezdtem, akkor is ilyen 
sürgő-forgó voltam, s mondták is az idős kollégák: 
majd később megnyugszol. Akkor döntöttem el, hogy 
amíg nem nyugszom meg, amíg van bennem hév, ad
dig nevezem magam pedagógusnak. Úgy hiszem, ezt a 
pályát csak így lehet csinálni, „megátalkodottság” nél
kül nem megy. Mindig eszembe jut erről a régi tanító 
nénim. Elég csúnyán írtam ugyanis, de ő nagy-nagy tü
relemmel mindig ott maradt velem gyakorolni, úgyne
vezett „illegális órán” . Ezt vallom én is. A 
matematikához sok-sok gyakorlás kell, és ha nincs rá 
elegendő óra vagy szakköri keret, akkor -  ahogy 
egyébként egy diákom nevezte el -  „illegálisan” tartom 
meg. _

-  Értsd: anyagi térítés nélkül.
-  Igen. Nincs ennek különösebb titka, egyszerűen 

szeretek tanítani.
ForgácsJ.

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Szakorvosi Rendelőintézete 

ajánlatot kér 
ultrahang berendezés beszerzésére

A készüléktől elvárt tulajdonságok: a kor színvona
lán álló, általános hasi, nőgyógyászati, urológiai, 
felszíni lágyrész vizsgálatokra alkalmas, valamint 
színes ér-Doppler vizsgálatokra alkalmas készülék.

Ajánlattételi határidő:
a megjelenéstől számított 8. nap
Oroszlány Szakorvosi Rendelőintézet, Alkotmány út 2.

Elbírálás:
beérkezési határidőt követő 7. napon

Egy praktikus karácsonyi meglepetés!

VÉRTESALJA KALENDÁRIUMA 2002
a 2001-es Oroszlányt Kalendárium 

még nagyszerűbb folytatása 
- Hasznos tanácsok információk 2002-ro 

Gyermekeink iskolai versenyeken álért eredményei 
s-Jovő évi nagyrendezvények 
^Érdekes emberek és közösségei 
» Lebilincselő helytörténeti olvasmányok 
Kapható a Heuréka (MKK) és a Pataki konyvesbollban 

Megrendelhető telefonon is: 366-139, 
06-70-240-4537

m i

A LÁB KÉ2MÉL V O L T
A legenda szerint az IRONMAN triatlor; 
versenyt és a triatlont egy kocsmai be
szélgetés ihlette. Ez a rendezvény is 
mondhatni így fejlődött és érett akció
vá a nyár folyamán.

Kényszerhelyzet is szülte, hiszen is
merve a szervező egyesület után- pót
lás helyzetét, szinte kívánkozott egy 
ilyen kezdeményezés.

Az ORTRI Császári Csemege ren
delkezik ugyan utánpótlás korú spor
tolókkal, de ők az évek során egy elit 
versenyzői réteggé váltak, hiányzik v i
szont az utánpótlás bő kerete.

Ezt a hiányt igyekezett pótolni ez az 
augusztus végén indult novemberig 
tartó szabadidősport rendezvény s al
kalmasnak látszott a cél elérésére, sőt 
egy másik célt is szolgált, neve
zetesen hogy a városban ill. környékén 
élők számára rendszeres testedzési le
hetőséget biztosítson.

Cégek, magánvállalkozások jó kez
deményezésnek találták az ötletet, se
gítették életre kelni. Az indulás után 
folyamatosan nőtt a résztvevők létszá
ma, ki ilyen, ki olyan invitálás, vagy 
reklám hatására kezdett el futni. Szep
tember elejétől megszokottá vált a tó
parton valamint az Ipari Parkban a 
futók látványa. Akinek kedve volt és ki 
is érdemelte, részt vehetett a szerve
zett kísérő rendezvényeken is; ahol fel
mérhette tudását is.

Az akció 22 alkalma során a város 
apraja-nagyja 5158 km-t futott.

ORTRÍCSÁSZÁRI CSEMEGE

Az Oroszlányi Szlovák Kisebbsé
gi Önkormányzat szeretettel 
meghívja Önt és családját a 
Magyarországi Kisebbségek 

Napjára 
2001. december 16-án 

(vasárnap).
Program:

=>10 órakor kétnyelvű istentiszte
let az evangélikus templomban 
Nobik Erzsébet és Molnár József 
lelkészek közreműködésével. 
=>15 órakor Nemzetiségi kultúr
műsor a II. Rákóczi F. Klubban 

Ünnepi köszöntőt mond dr. 
Sunyó vszki Károly polgármester, 
Irena Brocková a Szlovák Helsinki 

Polgári Szervezet vezetője. 
Likerecz Gyöngyi világbajnok kö

szöntése

A kultúrprogram közreműködői: 
Fővárosi Gyermekotthon 
Oroszlányi Brána táncegyüttes 
Pozsonyi operaház szólistái: 
Zlatica Lamosová és Iván Ozvát, 
zongorán kísér Viera Kunzová 
Memorí-ja zenekar

- -J
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Oroszlány város Önkormányzata nyilvá
nos versenytárgyaláson értékesíti az 

alábbi ingatlanát:
I. Oroszlány, Fiirst Sándor u. 7.sz. alat
ti, földszinti 476 m2 területű „Városkapu 

étterem” üzlethelyiség

Induló vételára: 12.G00.000,-Ft + 25 %  ÁFA 
Licitlépcső: 100.G00,-Ft 

Az ajánlati biztosíték: 100.000,-Ft 
Az ajánlati biztosíték befizetésének határideje: 

2001. december 17-én déli 12.00 óra 
A versenytárgyalás időpontja, helye:

2001. december 18-án 09.00 óra 
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóterme 

Részletes pályázati (elhívás a hivatal hirdető- 
tábláján olvasható, további felvilágosítás, illet
ve megtekintési lehetőség a 34/361 -444/152-es 

telefonon kérhető.
v __________________________________________ y

Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után
® 3 6 1-111

NEM KELL UTAZNI. MÁR OROSZLÁNYBAN *S 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL PADLÓSZŐNYiG 

(FILC ALÁ TÉTES IS) ÉS PVC VÁSÁRI
Filc 490,-/m2 

tűzött p ad ló szőnyeg 590,- /m2 
P V C  2-3-4 m -es akc ió s  áron  

1090,-/m2

MEGLEPETÉS: 10.000, FT FELETT 
AJÁNDÉK LÁBTÖRLŐ!

SÍ V á la ssz o n  m eg fo n to lta n !
S/oilTf'K Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt. 

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő  lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezcsekie. GÉPJÁRMÜVEKRE, számí
tógepekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

cgvcb tárgyakra.
ÉKSZKR KLÁDÁS IS!

KSZTLRtíOM, Simor J. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Tclefor 33/v00-133 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZ LA NJ i, Rákóczi u. 26. SZÓMBA KON IS -  VII v  v<
Tckdoir 34/^60-560 (ékszer, műszaki, porcelán. s)h )______
TATA, Ady L. u. 4. SZÓMBA ION IS NYITVA!
Tclcfon:.14/586-586 (ékszer) Fényes ámházzal szemben 
TATABÁNA A, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-tcl szemben 
TeIüfon:.14/5 I 1-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

MÖHTÁZS PRESS
H p u h i  M é l t a t ó  K f

HÍREK RÖVIDEN
’56-0S HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT. A forradalom és

j

-------------- --------- L —
L o v a it! , i f W Q  Cxosdánv Pöiüfi S ü 23 
tteleptrei* ■ tb ÁÍMmén, 

í 'A '  <34}
Mobil -• • - •• .-14 • :•
É  iiinH  p r « *  ' (/j; ■ *, ü ia r o . h u 
Watt: http /;•>«! '»»» e-s-. hu'jireaskft

Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, 

ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, 
borítékok, könyvek 

nyomdai előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti munkáit. 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig és a 

(hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

=>Gyulán, másfélszobás 
apartmanban üdülési jog áta
dó dec. 28-tól jan. 10-ig. 
34-360-407.

=>Ha Ön/Te szeretne egy 
igazi olasszal beszélgetni, je
lentkezés 34/366-855.

Csak 12.20.-01.05.

Két pont között 
legrövidebb út 

a ... 
KRÓNIKÁS
ÉRTESÍTJÜK 
TISZTELT 

MEGRENDELŐINKET, 
HOGY A MONTÁZS 
P ilSS  NYOMDAI 

SZOLGÁLTATÓ KFT. 
TELEFONSZÁMA 
MEGVÁLTOZOTT.

AZ m  SZÁM:

szabadságharc oroszlányi történetének hiteles feldolgozá
sára várhatóan pályázatot fog kiírni a képviselő-testület. 
Amennyiben ezt következő ülésükön elfogadják, a pályamun
kák díjazására összességében egymillió forint lesz fordítható 
a jövő évben. -  Meglehetősen tabutéma városunkban ez az 
időszak, de még élnek az események átélői, így időben va
gyunk, hogy hiteles helytörténeti kutatás tárja fel az esemé
nyeket -  tájékoztatott a polgármester.

AZ OROSZLÁNYI LÁNY VEZET. Kuris Zsuzsanna orosz
lányi gimnazista rajzaival nevezett a német RTLII tévécsator
na pályázatára, melyen japán rajzfilmfigurákat kellett papírra 
álmodni. Alkotását az egyetlen magyarországi rajzként válo
gatták be a legjobb 35 közé és felrakták az internetre, ahol 
szavazni lehet rá. Az elmúlt napokban a voksolás állása alap
ján ő kapta a legtöbb szavazatot. A cím, ahol még szavazhat
nak Kuris Zsuzsannára: www.rtl2.de/27386.php.

JUTTATÁS A RÁSZORULÓKNAK. A Kormány újra ren
delkezett -  a nyugellátások és nyugdíjszerű szociális ellátá
sok emelésére figyelemmel -  az egyes rendszeres szociális 
ellátásban részesülő személyek 2001. december havi egysze
ri juttatásáról, melynek összege 3700 Ft/fő. A juttatásra az 
időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, 
munkanélküliek jövedelempótló támogatásában és ápolási 
díjban 2001 október hónapban részesülő személyek jogosul
tak. Városunkban ez 272 fő. (Forrás: Polg. Hiv.)

VÁLLALKOZÓI KLUB. Oroszlányi vállalkozók aktuális üz
leti információkról kaphattak tájékoztatást az Oroszlány Tér
ség- és Gazdaságfejlesztő Kht. szervezésében péntek este 
(lapzártánk után) a Czermann vendéglőben. Előadást Lázár 
Mózes a megyei közgyűlés elnöke, valamint Veilandics Béla a 
gazdaságfejlesztő kht. vezetője tartott, többek között bemu
tatva az ipari parki szolgáltatóházzal kapcsolatos pályázati le
hetőségeket. A rendezvényre meghívták Bolla Lászlót a 
Gazdasági Minisztérium főtanácsosát. (Forrás: Polg. Hiv.)

A SZENT KORONA AZ MKK-BAN. Számos ízléses és va
lószínűleg ízletes pályamunka érkezett a mézeskalácssütő 
versenyre. Az MKK-ban kiállított magas színvonalú mé- 
zes-mázos alkotásokra a helyszínen lehetett szavazatokat le
adni. A tavaly először meghirdetett nemes versengésen 
ezúttal új kategória volt a karácsonyfa-díszítés. Emellett dí
szes cukros kalácsba álmodták télapót rénszarvasaival, Noé 
bárkáját és a jászolt a betlehemi csillaggal, de még a Szent 
Koronát is. A rendezvényt szervező Oroszlány Barátainak 
Köre e héten csütörtökön hirdette ki az eredményeket, melye
ket következő számunkban olvashatnak.

JÖTT, MENT A MIKULÁS. Az Oroszlány Barátainak Köre 
jóvoltából idén is felállították a Mikulás házát a Fő téren. Ta
valy mintegy kétezer gyermek, idén félezerrel többen látogat
ták meg az ajándékot adó öreget. A télapó ruhát, ahogy tavaly 
is, többek közt képviselők, intézményvezetők öltötték maguk
ra.

ÚJ IRODÁK. Évértékelő ülést tartott pénteken délután 
(lapzártánk után) az Oroszlány Városkörnyéki Terület- fej
lesztési Önkormányzati Társulás. A rendezvényen átadták a 
Polgármesteri Hivatal 2. emeletén -  a szervezet számára -  ki
alakított irodahelyiségeket. A jövőben ez ad helyet a polgár- 
mesteri sajtótájékoztatóknak is.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. @367-444 Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc
Szerkesztő: Forgács József A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 2(1.

Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czcrniimn vendéglőnél)
E-mail: okr a axelere.hu; nioinar.f'u axelero.bu Internet: htlp://mv>v.oroszlanvi-kronikas.hu 

ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-rt+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2D00,-Ft<-Áfa/szám.
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Oroszlány európai központ lesz
Elkelt az ipari park első ütemének területe:

több mint 700Q0 m2 csarnok jövő év végéig
Osztrák anyacégének csődje után bővíti gyárát a 
Koloman Handler Kft. A cég meglévő telephe
lyén mintegy hárommilliárd forint értékű beru
házással újabb hatezer négyzetméteres csarnok 
építésébe kezd, továbbá megvásárol egy négy
hektáros területet az ipari parkban. A fejlesztés 
néhány éven belül összességében 250 ember 
számára kínál majd munkalehetőséget. Nagy
szabású építészeti intézkedéseket is végrehaj
tanak. A gyártócsarnok mellett nagyteljesítmé
nyű galvanizáló berendezést is építenek, majd 
automatizált logisztikai központot.

A fentieket útjára indító együttműködési 
megállapodást dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester valamint Fehérdi Csaba és Mosonyi Zol
tán a Koloman Handler Kft. ügyvezetői írták alá 
december 19-én, szerdán délután.

-  A Koloman Handler Kft. és korábbi konti
nensbéli riválisa, a Krause fúziójával nemrégiben 
olyan új cég jött létre, amely uralja az európai irat
gyűjtő-mechanika gyártást.

Oroszlány városa ennek az iparágnak szék
hely szerint is a központja lesz! Ezzel a Vértesi 
Erőmű Rt., a Weslin Rt. és a Zénón Systems Kft. 
tízmilliárdos árbevételt meghaladó álomtáborába 
immár a negyedik cég zárkózik fel Oroszlányon -  
tájékoztatott dr. Sunyovszki Károly. -  A cég bőví
tése a munkahelyteremtésen túl a város számára 
több járulékos hasznot is hoz -  tette hozzá a pol
gármester. -  A Koloman Handler Kft. ugyanis ha
gyományos távhőfogyasztó, így az igénybe vett 
kapacitásának növekedése előnyösen fog hatni a 
helyi fogyasztói árak alakulására.

További jó hír, hogy 2002 januárjában a város 
várhatóan értékesíteni fog egy közel egyhektáros 
területet, aminek megvásárlására egy textilfonalat 
gyártó cég tett szándéknyilatkozatot. Ezzel az 
1992-ben éppen a Koloman Handler Kft.-vei meg
nyílt ipari park első ütemének területén az utolsó 
négyzetmétert is értékesíteni fogják a 10éves jubi
leumi esztendejében.

A Krónikás megtudta még, hogy hozzávetőle
gesen 700 millió forint önkormányzati bevételről 
született döntés, szerződés 2001 szeptembere óta 
(városi földterület-, infrastruktúra-értékesítés, 
különböző pályázatokon elnyert összegek révén).

A tájékoztatással egyidejűleg dr. Sunyovszki 
Károly polgármester a képviselő-testület és az ön- 
kormányzat nevében békés, boldog ünnepeket kí
vánt a város valamennyi lakója számára.

GYILKOSSÁG
K O N YH AK ÉSSEL

A retrofit több százmilliós munkát adhat majd 
oroszlányi vállalkozásoknak is

Vállalkozói ház lesz az ipari parkban?
December 15-én (szombaton) hajnalban 3 óra 30 perckor 
névtelen telefonáló bejelentése alapján ment ki a rendőr
ség Oroszlányon egy Petőfi udvari épülethez, mivel a beje
lentés szerint ott verekedés van.

A helyszíni intézkedés során nyert megállapítást, hogy 
egy nőre és élettársára rátámadt P. J. oroszlányi lakos és 
családja, majd a férfit egy (konyhai) késsel szemen szúr
ták. Az elkövetők ezután a bűncselekmény helyszínéről el
menekültek, felkutatásukat azonban a tömbben lakók 
akadályozták, ezért a rendőröknek erősítést kellett kérniük, 
így végül sikerült az elkövetőket felkutatni és előállítani. Az 
orvosi vélemény szerint a szúrás az agyat is érte. A (29 
éves) sértetten már az orvosi ellátás sem tudott segíteni, 
december 16-án délután Tatabányán belehalt sérülésébe.

A rendőrség őrizetbe vette a 32 éves nőt, aki a bűncse
lekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható. Mint kide
rült a verekedés azért tört ki, mert az elhunyt férfi előzőleg 
alaposan helyben hagyta az elkövető nő férjét, azok pedig 
emiatt akartak bosszút állni rajta.

(az ORFK közleménye alapján)

„A  barna bcímeket diszkriminálják” 
Romafórum jelentős érdeklődéssel
Fórumra gyűltek a romák múlt héten csütörtökön este a 
művelődési központban. Az épület előtti hirdetőtáblán a 
MIÉP móri szervezetének rendezvényére csalogatott pla
kát: „Cigánykérdés cigányúton, avagy a zámolyi gyilkos
ság igaz története" címmel. Odabenn mintegy félszáz 
érdeklődő töltötte meg a kamaratermet. Orosz Árpád, az 5. 
számú körzet képviselője köszöntötte a megjelenteket és a 
meghívott vendégeket.

Folytatás a 2. oldalon |

A Széchenyi terv 2002. évi pályázatairól adott tájékoztatást Bolla László a Gazdasági M i
nisztérium főtanácsadója a Vállalkozók Klubja múlt heti összejövetelén. A tárca képvise

lője az oroszlányi vállalkozások számára leginkább érdeklődésre számot tartó 
pályázatokat részletesen is ismertette.

Több, az önkormányzatot érintő pályázati le
hetőség van, de mint Veilandics Béla, az 
Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesz
tő Kht. ügyvezetője elmondta, a várost most 
leginkább a vállalkozói házakra kiírt pályázat 
érdekli. Önkormányzat, közhasznú társaság 
vagy ipari park indulhat a maximum 100 mil
lió forintos vissza nem térítendő támogatáséit 
egy legalább 1000 négyzetméteres épület lét
rehozásához, amiben kis- és középvállalkozók 
bérelhetnének vagy vásárolhatnának terüle
tet. E vállalkozói házat valószínűleg nagy ér
deklődés övezné, hiszen a kisvállalkozók jóval 
alacsonyabb áron jutnának benne műhelyhez, 
telephelyhez, mint ha önerőből kellene azt 
megvalósítaniuk. Mindez azt is lehetővé ten
né, hogy az ipari parki cégekkel üzleti kapcso
latba kerülő vállalkozások térben is közel 
kerüljenek partnereikhez.

Takács Károly, a Vértesi Erőmű Rt. vezér- 
igazgatója a retrofit beruházási programjának 
bemutatása kapcsán azt is ismertette, hogyan 
kapcsolódhatnak be majd a helyi vállalkozá
sok az erőmű megújítási munkáiba. Elmond
ta, hogy a szerződésekben kikötötték: a 
fővállalkozóknak olyan átlátható vállalkozói 
listát kell megjeleníteniük, amiből kiderül, 
hogy mely cégekkel működnek együtt. Az 
oroszlányi vállalkozások számára is több

százmillió forintos munkák nyílnak majd meg, 
igen magas minőségbiztosítási követelmé
nyekkel -  hangzott el többek között.

Lázár Mózes a megyei közgyűlés elnöke a 
megyei és régiós lehetőségekről tartott elő
adást. Kiemelte, hogy az újabb megyei Du- 
na-híd építése (melynek a helyéről még vita 
folyik) a város és a térség számára is bővítheti 
a gazdasági kapcsolatokat. Elhangzott, hogy a 
Közép-dunántúli régió legutóbbi pályázatán 
Oroszlány jól szerepelt, négy programja is 
nyert. Ennek részbeni oka az volt, hogy kevés 
megyei település pályázott. A jövőben egyre 
több pénz kerül majd a régiókba.

Hétmilliós felmérés
Mint a Krónikás megtudta, az Oroszlány 

Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. hét
millió forintot nyert a Közép-dunántúli régió 
pályázatán, melyben az Eötvös Loránd Mű
szaki Középiskola társpályázóként szerepelt.

-  A projekt egy átképzési mintaprogram 
kialakítását és megvalósítását célozza meg. 
Ez tartalmaz egy felmérést a régió ipari parkja
iba települt vállalkozások körében, hogy fel
tárjuk az új szakképzési igényeket. Ennek 
eredménye függvényében megvalósítunk egy 
átképzési programot -  tájékoztatott 
Veilandics Béla a Kht. Ügyvezetője. - fór



„A barna bőrűeket diszkriminálják” 
Romafórum jelentős érdeklődéssel

„Jól szituált emberek is lopnak”
Alkalom szüli a tolvajt?

Folytatás az 1. oldalról

Simon Istvánná az Országos Cigány 
Önkormányzat (ÖCO) megyei szer
vezetének helyi megbízottja szólalt 
fel először, előadva a helyi cigánysá
got leginkább foglalkoztató problé
mákat: kilakoltatások elhalasztása, 
közmunka, mellyel ledolgozható 
lenne a felgyülemlett közüzemi díj
hátralék, embertelen lakhatási kö
rülmények.

Elsőként dr. Sunyovszki Károly 
polgármester reagált a felvetésekre. 
Többek között elmondta, hogy a 
hátralékot felhalmozók többsége 
hét-nyolc éve nem fizet, és egyálta
lán nem akar dolgozni a tartozása 
fejében. (Hozzátette, hogy a közhie
delemmel ellentétben nem a romák
nál halmozódott fel a legtöbb 
tartozás.) Szerinte a Petőfi udvar 
rossz megítélését egy ötven-hatvan 
fős kisebbség okozza, akik az egész 
várost rombolják. Felszólított ezen 
renitensek leszerelésére.

Lazók Zoltán a Távhő Kft. ügy
vezetője arról számolt be, hogy a 
legsürgetőbb felújításokat az elmúlt 
két hónapban elvégezték az érintett 
Petőfi udvari lakótömbökön. El
mondta, hogy az épületek szakaszo
san zajló teljes felújítása várhatóan 
két év múlva veheti kezdetét. El
hangzott az is, hogy az önkormány
zati lakások bérlőinél eddig több 
mint 30 millió forintos tőketartozás 
gyülemlett össze. Idén nyáron a lak
bér 45 %-a a vízdíjnak pedig csupán 
a 19 %-a folyt be.

Bogdán Béla az ÖCO megyei el
nöke azt kérte, hogy a végrehajtási 
szakaszba került rosszhiszemű la
káshasználók kilakoltatása ne télen 
kezdődjön el. „Tavasszal szimpati- 
kusabb lenne mindenki számára” -  
mondotta, majd rápirította hallgató

ságra. „Gyerekek, egy hónapig fizet
tek, aztán vége? Szégyellem az ar
comat!” Elmondta még, hogy az 
ÖCO segíteni fog roma munkahely
teremtő program indításában.

A hallgatóságból felszólalók 
többségében egyéni problémájukat 
adták elő, ki a bíróság által elrendelt 
kilakoltatás, ki pedig hátraléka tör
lesztésének kérdését hozta elő. A 
Távhő Kft. ügyvezetője és a polgár- 
mester a panaszok kivizsgálását 
ígérte.

M. Csaba is saját történetét me
sélte el. Szakmája van, géplakatos, s 
szeretett volna elhelyezkedni az ipari 
park valamelyik cégénél. Hiába kilin
cselt, szépen felöltözve, minden
honnan elküldték. Végül az egyik 
gyár alkalmazottja sajnálta meg és 
protezsálta be a céghez. Azóta tisz
tességesen dolgozik. A romákat 
barna bőrük miatt sehol sem alkal
mazzák szívesen -  hangzott el töb
bektől is.

Bogdán Béla az ÖCO megyei el
nöke felhívta a figyelmet szervezete 
Tatabányán működő diszkrimináci
ós irodájára, ahová az ilyen esetek
kel fordulni lehet, és azokat 
haladéktalanul kivizsgálják.

Egy férfi felvetette, hogy a helyi 
roma önkormányzat csak papíron 
működik. Képviselőik erre a fórumra 
sem jöttek el, noha meghívták őket.

Szóba kerültek a közterületi 
munkák is, amivel kapcsolatban a 
hallgatóságból többen bírálták az 
OTTO Rt-t.

A polgármester elmondta, tud
ja, hogy az ipari parkban több okból 
sem fog a cigányság munkát találni, 
ezért marad, amit az önkormányzat 
kínál. Komoly változás e téren csak 
2003-tól várható, amikor lejár a vá
ros szerződése a közterületek jelen
legi kezelőjével. - fó r

Beköszöntött a „télikabátos idő
szak” , közelednek az ünnepek, ás 
ennek okán városunkban is jelen
tősen megszaporodtak a bolti lo
pások. Riportsorozatunk második 
részében különböző élelmiszerüz
letek jellemző eseteit és a tolvajok 
módszereit mutatjuk be, ezúttal is 
a nyilatkozók és üzleteik kilétének 
titokban tartásával. Riportalanya
inkat „fantázianévvel” jelöltük.

A kereskedők számára minden
napos kifejezés a káló, ami a forga
lomnak boltonként változó százalé
ka. A kálóba bele kell férnie a meg
romlott és selejtes árunak, az ello
pott értékeknek. Amennyiben túllépi 
az engedélyezett keretet, pótleltárt 
kell készíteni, aztán felelősségre vo
nás következik. Egyes üzletekben a 
káló nagysága egy éven belül elér
het több millió forintot is, amiből 
egy-két milliót tesz ki a lopási kár. 
Mindezek alapján kijelenthetjük, 
hogy Oroszlányban (de más hason
ló nagyságú településeken is) a ke
reskedelmi egységekből eltulajdo 
nított érték éves szinten meghaladja 
a tízmillió forintot.

White: Mostanában mi is szinte 
naponta hívjuk a rendőrséget, még a 
legapróbb ügyekért is. El kell riasz
tani a tolvajokat, mert vérszemet 
kapnak. Legfeljebb azzal teszünk ki
vételt, aki csak egy tételt lop s még a 
személyi igazolványa is nála van. (A 
visszajáró tolvajoknál általában 
nincs személyi okmány.) Rá azt 
mondjuk, hogy megbotlott, kísérle
tezett. A szabálysértési feljelentést 
persze ilyenkor is megtesszük.

Black: A tolvajok többsége álta
lában ruha alá rejti a holmit. Bő pu
lóvert, szoknyát, nadrágot vesz fel, 
hogy ne tűnjön fel a kitüremkedő 
áru. Van olyan, aki speciális „lopó
ruhát” ölt, rakott szoknya alatti zse

bekkel, bő szárú nadrág alá felvett 
reteszes gatyával, ahová be lehet 
dugni ezt azt.

- Milyen jellemző módszerek
kel dolgoznak?

Black: Ebben kimeríthetetlen az 
ötlettáruk. Táska aljára rejtik, kisebb 
árut dugnak a nagyobb, üreges bel
sejébe, de nem is sorolnám tovább, 
mert nem akarok ötleteket adni.

-  Mely árucikkek a slágerek?
Black: Minden. Szalámifélék,

szeszes ital, kávé, fogkrém, dezo
dor, tampon, egész trappista sajt. 
Ezek többsége később felbukkan a 
piacokon. De vannak, akik saját 
használatra lopnak. Például most, 
Mikulás előtt különféle édességeket 
vittek előszeretettel. Legutóbb pedig 
volt egy esetünk, amikor egy hölgy 
tamponokkal bélelte ki a ruháját.

-Jönnek a tolvajok bandákban
is?

Green: Hozzánk egy időben 
rendszeresen járt egy négytagú fia
tal társaság. Többféle módszerrel 
dolgoztak. Hol körbeállták és takar
ták a negyediket, aki táskába, kabát 
alá dugdosta az árut, hol pedig ket- 
ten-hárman lefoglalták az eladókat, 
hogy közben a társuk nyugodtan el
rámolhassa a szajrét. Egy alkalom
mal egyikük viharos gyorsasággal 
próbált távozni a pénztár mellett. 
Utána rohantam az utcára, és ami
kor elkaptam a blúzát két evőesz
közkészlet esett ki alóla. Legutóbb 
dezodorokkal, fogkrémmel próbál
koztak.

-  Jellemző a tolvajok kora, 
neme?

Green: Nem mondhatnám.
Megteszik huszonévesek éppúgy, 
ahogy a nyugdíjasok, nők és férfiak. 
Én igaznak érzem a mondást: alka
lom szüli a tolvajt. Mostanában egy
re több olyan ember bukik le, akikről 
álmodni se mertük volna, hogy 
ilyesmire képes.

-  Kikre gondol.
Green: Jól szituált emberekre, 

akikről tudjuk, hogy például magas 
beosztást töltenek be valahol, vagy 
éppen tele vannak aggatva arany ék
szerrel. Kaptunk el már kereskedő 
kollégát is. Zavarban volt és ez fel
keltette a gyanúnkat. Kellemetlen 
eset volt. Nem jelentettük fel, de az 
általa aláírt jegyzőkönyvet még min
dig őrizzük.

White: Nemrégiben egy alsó ta
gozatos gyermek lopott nálunk 
Kinder tojást a kislánynak, aki tet
szett neki. Mikor elkaptam, zengett a 
bolt a zokogásától. Annyira sírt, 
hogy megsajnáltam és hazaenged-

Az Oroszlányi Szlovák Ki
sebbségi Önkormányzat el
nöke, Szabó Istvánná kö
szöntötte a 13 magyarorszá
gi kisebbség napján, decem
ber 13-án délután, az ünnepi 
műsoron megjelenteket a II. Rákóczi F. Klubkönyvtár
ban. Elsőnek a budapesti programjára siető Likerecz 
családot méltatták. A világbajnok súlyemelőnőnek „Ara
nyos Gyöngyike” feliratú szlovák köcsögöt és egy kari
katurista által rajzolt vicces tányérkészletet nyújtott át 
Kis Imréné a Falu Hagyományőrző Egyesület elnöke.

Dr. Sunyovszki Károly polgármester a képvise
lő-testület nevében üdvözölte a jelenlévőket. Kiemelte, 
hogy az idei év jelentős volt a falu számára, hiszen több 
mint 100 millió forintot költött a városi önkormányzat az 
Alkotmány úti felújításokra. Az Oroszlányban jelenlévő 
három kisebbségről néhány elemző mondatot szólt a

polgármester. Úgy vélte, a 
szlovákság a várossá válás 
során beolvadt a magyar la
kosságba, de eközben jelen
tős közösségformáló szerep 
et töltött be. A helyi németek 

közösségeinek hiányát heterogén összetételükkel ma
gyarázta. A cigányságról úgy vélekedett, hogy jelenleg 
ők okozzák a településnek a legtöbb problémát, hozzáté
ve, hogy felemelkedésüket a kulturális összefogás, az 
önmagukkal való megegyezés hozhatja el.

A kulturális műsor előtt Irena Brocková, a Szlovák 
Helsinki Polgári Szervezet vezetője köszöntötte az egy
begyűlteket, felkérve a magukat szlováknak vallókat, 
hogy ápolják anyanyelvűket, mert köztudott, hogy egy 
nép anyanyelvén keresztül él.

- toth -

Ünnepi program a kisebbségek napján

„Egy nép anyanyelvén 
keresztül él”

A dohányzás, és a rosszul beállított diesel gépjárművek károsítják az Ön és környezetének egészségét!



tem. Valószínűleg egy életre meg
emlegette.

-  Ha fiatalkorút kapnak rajta, 
mi történik?

White: Felírjuk a nevét, aztán 
beszélünk az osztályfőnökkel vagy 
behívatjuk a szülőt.

Purple: Nekünk van egy külön
leges fiatalkorú páciensünk. Meg
számolni sem tudom, hányszor 
kaptuk tolvajláson. Ha meg nem lo
pott, akkor derűsen végigette a pol
cokat: cukrot, csokoládét, túró rudit, 
és amikor jól lakott egyszerűen tá
vozott. Na, ez az illető hozzánk már 
csak kísérettel jöhet be. A bejáratnál 
melléáll egy eladó, s addig nem 
mozdul mellőle, amíg el nem távo
zott. Egyébként naponta csak egy
szer engedjük be.

Black: Van egy mulatságos és 
tán tanulságosnak is nevezhető tör
ténetem. A tolvajok általában ügyel
nek rá, hogy tízezer forint alatti 
értéket lopjanak, mert akkor az 
ügyük még nem minősül bűncse
lekménynek. Egy alkalommal, ami
kor elkaptunk egy férfit, tízezer és 
egynéhány száz forintra jött ki nála 
lévő lopott áru értéke. Az illetőnek 
leesett az álla és azt hebegte, hogy ő 
bizony csak 9500 forintnyit gyűjtött 
össze. Igen, ám de azt nem tudta, 
hogy amióta utoljára járt nálunk, az
óta áremelés történt. Az ügye ily 
módon a bíróságon végződött...

Forgács J.

A családé volt a 
nap

Gyerekeknek, a családnak szóló ka
rácsony előtti programra invitálta a 
város lakóit múlt héten vasárnap az 
MKK. Délután kihirdették a „Ked
vencállatom és én” címmel kiírt tör
ténetíró és gyermekrajz-pályázat 
eredményeit. Tizenkét gyermek mű
vét tartották díjazásra érdemesnek, 
akiknek jutalma az írásaikkal és raj
zaikkal illusztrált egyedi színes fali
naptár lett.

A legügyesebbek a következők 
voltak: Szabó Vivien, Söre Csaba, 
Tiszavári Tímea, Orsós-Bogdán Lí
via, Tóth Dominik, Jelenka Tifani, 
Spitzner Dorottya, Körmendi Judit, 
Ganyecz Kitti, Szegedi Viktória, 
Gyarmati Gábor, Túri Tibor.

Ormándi Mária óvónő, csuhé- 
szobrász kiállítása elismerésre mél
tó tanúbizonyságát adta annak, 
hogy a kreatív ember kezei között 
még a leghaszontalanabb hulladék 
is művészi kifejezőeszközzé ma
gasztosul. Alkotásai közül ezúttal 
bibliai és történelmi alakokat, ese
ményeket felidézők elevenedtek 
meg a tárlaton.

Oroszlány még végállomás
Az új vasút politikai elhatározás 

kérdése
Az oroszlányi vasútállomás forgal
ma, legalábbis ami a teherszállítást 
illeti, már csak halovány mása egy
kori önmagának. A bánya leépülésé
vel az árufuvarozás mára gyakor
latilag megszűnt, ócskavason és tű
zifán kívül egyebet alig visznek-hoz- 
nak a tehervagonok. A személy- 
szállítás sem növekszik, igaz nem is 
csökken.

A kiút a zsákutcából -  amint azt 
a város gazdasági programja is 
megfogalmazza a regionális közle
kedési kapcsolatok fejlesztése okán 
- ,  a vasút meghosszabbítása Mórig. 
A terv gyökerei az 1960-as évek ele
jére, a Szépvízéri gazdasági vasút 
felszámolása utáni időszakra nyúl
nak vissza. Ekkor fogalmazódott 
meg a helyi tanácsban az oroszlányi 
sínpár továbbvezetésének szüksé
gessége. Az ötletet a kilencvenes 
évek elején melegítették fel újra és 
azóta mondhatni folyamatosan na
pirenden van, akkori bekerülési költ
sége 6 milliárd forint volt.

Ennek apropóján beszélgetünk 
a vasút jövőjéről Barasevich Jenő 
állomásfőnökkel.

-  Soha nem tetszett nekem az, 
hogy ez a város közúti és vasúti 
szempontból is végállomás. Úgy 
emlékszem, hogy ’93 táján az akkori 
polgármesternek hoztam elő a vasút 
Pusztavám-Mór irányába történő 
meghosszabbításának ötletét. Igye
keztünk megnyerni a tervnek kör
nyező településeket, és mond
hatom, hogy mindenki mellénk állt, 
többek közt a székesfehérvári, tata
bányai önkormányzat is. A települé
sek anyagi támogatásával teljes 
megvalósíthatási dokumentáció ké
szült a mintegy húsz kilométeres 
szakaszra.

-  Merre vezetett volna ez a 
vasúti pálya?

Több nyomvonal is szóba ke
rült. A régi kispályás gazdasági vas
úté alkalmatlannak bizonyult, egy 
másikat pedig azért kellett elvetni, 
mert legalább négy-öt viadukt építé
sét igényelte, ami jelentősen meg
emelte volna költségeket. A végül 
elfogadott tervezet a szénosztályo
zó, aztán a mai Weslin gyár mellett 
elhaladva a bokodi téeszig vezeti a 
vasutat, ahonnan az Által-ér bal 
partján futva éri el Pusztavám nyu
gati szélét, majd szinte egyenes vo
nalon csatlakozik a móri vasút
állomásba. A terv úgy készült, hogy 
mind a kőhalmi, mind a már- 
kushegyi bányát érinti a nyomvonal, 
lehetővé téve a szénszállító szalagok

kiváltását és a bányászok vasúti 
szállítását munkahelyeikre.

-  Mit emelne még ki, ami ön 
szerint indokolja e beruházás fon
tosságát?

-  A 80 km/h-ás sebességre ter
vezett pályán 44 perc alatt lehetne 
Oroszlányból Székesfehérvárra jut
ni, a két megyeszékhely közötti uta
zás pedig egy óra lenne. Ez külö
nösen kedvező, hiszen a megnöve
kedett forgalom alaposan lerontotta 
a fehérvári közút minőségét.

Az ipari parki cégek jelenleg óri
ási mennyiségű árut szállíttatnak 
közúton. Nyilván olcsóbb és egyút
tal környezetkímélő megoldás lehet
ne számukra a vasúti teherszállítás. 
Egyébként az Európai Unió kifejezet
ten vasútbarát, ott, ha úgy tetszik a 
közutak rovására kell fejleszteni a 
sínpályás közlekedést.

Az új vasút a Balatonra, sőt az 
Adriára nyitná meg a térséget, be
kapcsolva Európa vasúti hálózatába. 
Épp ennek okán tárgyaltunk nyolc 
évvel ezelőtt a szlovákiai városokkal 
is, amiknek felkeltette érdeklődését 
a terv.

Ma nyilván a tízmilliárdot is 
meghaladja a beruházás költsége, s 
azt gondolom, hogy kizárólag politi
kai elhatározás kérdése, hogy meg- 
valósulhat-e. De ahogy a Mária 
Valéria-híd építéséhez, talán ehhez a 
vasúthoz is lehet valamiféle 
EU-alapból támogatást szerezni.

Tudomásom szerint ma a Gaz
dasági Minisztériumban van a terv 
és eljutott hozzám olyan információ 
is, hogy a jövő nagy beruházásai kö
zül a második-harmadik helyre so
rolták Úgy vélem, hogy a vasút 
további sorsa a mindenkori kor
mány kezében van.

Jól áll az ügy
Lázár Mózestől megtudtuk, hogy a 
közlekedési szakmán, a minisztériu
mon belül igen jól áll az Orosz
lány-móri vasút kérdése. Nagyjából 
tízéves csipkerózsika-álom után ez a 
kérdés újra napirendre került. Annyi 
biztos, hogy a vasút meghosszabbí
tását gazdaságossági szempontból 
nem a személyi közlekedés nagysá
ga fogja indokolni, mivel a magyar 
tömegközlekedésben a vasút jelen
leg 2 %-kal (!) veszi ki a részét. A 
beruházás fontosságát tehát csakis 
a teherforgalom indokolhatja.

-FÓR

Sürgősségi 
indítvány a 

polgármester 
jutalmazásáról

Kilenc képviselő aláírásával sürgős
ségi indítványt terjesztenek elő a 
pénteki testületi ülésen dr. 
Sunyovszki Károly jutalmazására. 
Az indítvány aláírói a következők: 
Hartmann József, Lazók Zoltán, 
Vargáné Vojnár Katalin, Kardics Ist
ván, Orosz Árpád, Huber Antal, 
Modrián Vilmos, Veilandics Béla, 
Takács Károly. Az előterjesztésben 
a következő olvasható indoklásként: 

“A dr. Sunyovszki Károly polgár
mester úr városvezetésével jellem
zett három év önkormányzati ered
ményeit vizsgáltuk meg “ üzleti” ala
pon.

Ennek keretében kitértünk arra, 
hogy a jelzett időszakban milyen 
összegben nyert a város pályázati 
pénzeket. Az ipari parki értékesíté
sek (földterület, villamosenergia) 
során realizálódott eredményeket is 
számba vettük, és összegeztük az 
ipari parkban beruházó cégek által 
elnyert támogatásokat is. (Ezek az 
összegek a polgármester úr támo
gató nyilatkozatával váltak elnyerhe- 
tővé. Á pontossághoz tartozik, hogy 
a cégek ipari parki beruházásait tá
mogató összegek közvetve váltak, 
illetve válnak a város javára.) Mivel a 
vizsgált szempontok tárgykörében 
vannak folyamatban lévő projektek 
is, ezeket külön tüntettük fel a kimu
tatásban.”

Az említett kimutatást nem rész
letezzük, lényege, hogy 1998 no
vembere és 2001. december 17-e 
között 590 millió forint elnyert pá
lyázati összeget és 300 millió folya
matban lévő önkormányzati bevételt 
jelöl meg.

A továbbiakban említi még az 
előterjesztés, hogy a város számára 
megszerzett pályázati pénzeszközök 
és ingatlanértékesítési bevételek 
nagyságrendje az alapja a jutalom
nak. így egyértelmű, hogy nem a vá
rosi adóbevételeik jelentik a forrást, 
hanem az a haszon, amelyre a város 
szert tett e bevételekből.

“Az elkészített kimutatás tükré
ben, valamint a polgármester úr ré
szére korábban megállapított jutta
tások figyelembe vételével javasol
juk, hogy a testület a polgármester 
urat részesítse bruttó 3 millió Ft ju
talomban.

Az összeg kifizethetőségét a kép
viselő-testület kösse ahhoz, hogy 
megérkezzen az önkormányzat 
számlájára 1000 kW villamosener
gia szerződés szerinti ellenértéke, 
vagyis 34,9 millió Ft.”

^  — ------^ — 3.



MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK BÉKÉS 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNNAK A KRÓNIKÁS 

SZERKESZTŐI ÉS KIADÓJA, 
A MONTÁZS PRESS KFT.

MUNKATÁRSAI
Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni a gyors intézkedést és az anya
gi segítséget, amelyet a város képviselő-testiilete és dr. 
Sunyovszki Károly polgármester nyújtott a lakástüzet el
szenvedett édesanyámnak!

Molnár Istvánná, a károsult lánya,

Petőfi Sándor út 29.
V á ro s k a p u  u tán

S 3 6 1 - 1 1 1

KELLEMES 
KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKNAK!

Sj£_ Válasszon megfontoltan!
5IÖIITEB Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt. 

SZÓLÍT ER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNY T ÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és 14 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

...  mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert g):ors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

...  mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta- 
tó-clcklronikai berendezésekre. GÉPJÁRMŰVEKRE, számi- 
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre és 

egyéb tárgyakra.
ÉKSZER EL,ADÁS IS!

ESZ I ERGOM, Simor .1. u. 89., a buszpályaudvarnál 
Telefon: 33/5(10-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZÓMBA I ON IS NYITVA!
Telefon: 34/56.0-560 (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)
IATA, Ady K. u. 4. SZOM BA I ON IS NYITVA!
Telefon:34/586-586 (ékszer) Fényes áruházzal szemben.
IA fABÁiW A, Komáromi u. 16., OFOTÉRT-leí szemben 
Telcfon;34/5I l-555 (ékszer, autó, porcelán, műszaki, stb.)

Nyomdai kolgálrato Kft.
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Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, 

ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, 
borítékok, könyvek 

nyomdai előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti munkáit. 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hát szerdájáig és a 

hétvégén közei tízezren 
olvashatják!

KICSI A 
BORS, 
DE... 

KRÓNIKÁS
ÉRTESÍTJÜK

TISZTELT 

ME6RÍNÜLÉ1NKET, 

HOGY A MONTÁZS 

PRESS NYOMDAI 

SZOLGÁLTATÓ KFT. 

TELEFONSZÁMA 

MEGVÁLTOZOTT.

AZ ŰJ SZÁM: 
34- 367-444

HÍREK RÖVIDEN
FONTOS LÉPÉS A RETROFIT ELŐTT. Információink sze

rint dönteni fognak az oroszlányi erőműi felújítás hatmilliár- 
dot meghaladó munkájának fő kivitelezőjéről a Vértesi Erőmű 
Rt. igazgatósági ülésén, december 21-én, pénteken (lapzár
tánk után).

LAKÁSTŰZ. December 13-án késő délután tűz ütött ki egy 
Rákóczi úti tömblakásban. A tulajdonos elmondása szerint 
meghibásodott televízió készüléke pattantotta ki a tüzet. A la
káson biztosítás nem volt.

NYERT A VÁROSKAPU. Hetvenmillió forintot nyert a Szé
chenyi terv pályázatán a Városkaput szállodává átalakítani 
szándékozó vállalkozás -  tájékoztatott a polgármester.

KORSZERŰ SZAKTANTERMEK. Az Arany János Általános 
Iskola Alapítványa a Széchenyi-terv pályázaton 330 ezer Ft ér
tékben egy komplett számítógépet nyert. Ugyanakkor 305 
ezer Ft-ot fordított az iskola a háztartástechnika oktatására 
szolgáló helységek felújítására az intézményi költségvetés 
terhére. A tanulók december 3-án vehették birtokukba az ön- 
kormányzat által teljesen felújított fizika-kémia szaktanter
met. (Forrás: Polg. Hiv.)

EGYELŐRE NINCS TEHERAUTÓ STOP. A Városfenntartási 
és környezetvédelmi bizottság decemberi ülésén tárgyalta 
Orosz Árpád települési képviselő a tehergépjárművek Tán
csics M. útról való kitiltására vonatkozó javaslatát. A bizott
ság úgy foglalt állást, hogy egyelőre nem kezdeményezi a 
Táncsics M. út forgalomtechnikai módosítását. Módosítani 
szükséges azonban az Ipari Park útbaigazító táblán, valamint 
2002. január hónapban forgalomszámlálást célszerű végezni 
a Táncsics M. úton a javaslat tárgyszerű megítélése érdeké
ben. A tapasztalatok alapján 2002 márciusában tér vissza e 
kérdésre a bizottság. (Forrás: Polg. Hiv.)

MIKULÁS KUPA ÚSZÓVERSENYT rendezett immár har
madik alkalommal a Benedek Elek Általános Iskola, melyen 
hetven fogyatékos gyermek vett részt a megye különböző is
koláiból. A versenyre a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sport- 
szövetségétől és az ISM-től nyertek pályázati pénzösszeget. 
A sporttelepi uszodában megrendezett versenyt játékos 
Krampusz vízilabda torna zárta, s a résztvevők természetesen 
egy Mikulás-csomagot kaptak ajándékba.

RÁKÓCZIS ÉVZÁRÓ. A Rákóczi Szövetség oroszlányi szer
vezete múlt héten szombaton tartotta évzáró ünnepségét. 
Nagy Elemér Attila elnök emléklapot és ajándékot adott át dr. 
Sunyovszki Károly polgármesternek, Lázár Mózes ország- 
gyűlési képviselőnek, valamint Veilandics Béla települési 
képviselőnek és feleségének a szervezet számára nyújtott er
kölcsi támogatásért. (Forrás: OTV)

ÉGŐ A TANULÓKNAK. Egyenként kétezer forint értékű 
energiatakarékos izzót osztott ki a város négy általános isko
lája valamennyi tanulójának dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester és Lázár Mózes a megyei közgyűlés elnöke ezen a 
héten hétfőn. Az izzókat a HÉRA Alapítványtól a 
Vág-Duna-lpoly Eurorégió és Oroszlány polgármesteri hiva
tala pályázaton nyerte el azon gyerekeknek, akik részt vettek 
az energiatakarékos szemléletre való nevelés programjában, 
és akik szociális helyzetükből adódóan megfelelnek az alapít
vány előírásinak -  ismerteti a megyei közgyűlés elnökének 
közleménye. Egyetlen ilyen izzóval az általános iskola nyolc 
évfolyama alatt mai áron húszezer forintos megtakarítás ér
hető el. Minta Krónikás megtudta, a megye negyven települé
sén mintegy hatvanmillió forint értékben osztanak ki 
energiatakarékos égőket. A kísérleti jellegűnek tekintett akció 
az országban egyedül megyénkben zajlik.
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Matajsz képviselő szerint a pályázati pénzek 
Keleti Györgynek köszönhetőek

K i, mit tett a városért?
Díjem elések; jutalm azták a polgármestert

Igazgatósági ülés a Vért-nél

Döntés januárban

Szokatlan, péntek délelőtti időpont
ban tartották a város képviselői ez 
évi utolsó ülésüket.

A polgármester kiemelte a két 
ülés között történt fontosabb ese
ményeket, majd a vendégként jelen
lévő megyei közgyűlési elnök, Lázár 
Mózes tájékoztatott az önkormány
zat által elnyert pályázatokról, dr. 
Sunyovszki Károly polgármester 
hozzátette: szeptember óta több 
mint 400 millió forintot nyert el pá
lyázatokon Oroszlány, ami a legvér- 
mesebb remények összege.

Mindketten hangsúlyozták, hogy 
az önerő előteremtése, a beruházá
sok megvalósítása még jelentős fel
adat elé állítja a várost.

Matajsz Gábor erre reagálva el
mondta: rendkívül örül az elnyert 
százmillióknak, de ugyanakkor sze
retné, ha a realitások talaján értékel
nék az eredményeket, ugyanis sze
rinte ez a helyzet nem jöhetett volna 
iétre, ha az előző ciklusban Keleti 
György országgyűlési képviselő a 
parlamentben Oroszlány és Kisbér 
térségét nem soroltatja át az önhibá
ján kívül hátrányos helyzetbe került 
települések közé. „E ciklusban emi
att sikerülhetett annyi pályázatot 
nyerni. Ezzel arra a folyamatosságra 
akarok utalni, hogy már az előző 
képviselő-testület is sokat tett azért, 
hogy ez a fajta fejlődés beindulhas
son. A megnyert összegek tehát egy 
elvárható teljesítményt tükröznek, 
amire az előző ciklus megteremtette 
az alapot.” -  vélekedett a képviselő.

„Nem Keleti úr soroltatta hátrá
nyos helyzetű kategóriába a várost 
és térségét, hanem a mutatók alap
ján ez egy hátrányos helyzetű tér
ség” -  válaszolt dr. Sunyovszki 
Károly polgármester. „Ha nem a va
lós helyzet miatt történt volna a be
sorolás, az érdekes jogkövetkez
ményekkel járna” -  tette hozzá, ki
emelve azt is, hogy a megnyert száz
milliók nagyobb részéhez nem az 
erre létrehozott alapból sikerült hoz
zájutnia a városnak.

A vita szóváltásba torkollott 
Orosz Árpád és Matajsz Gábor kö
zött is.

Az első napirendi pont ezután 
zárt ülésrésszel folytatódott, ahol a

Zénón Systems és a Koloman 
Handler Kft.-vel kötött szerződés 
(üzleti titkot is érintő részleteiről) 
adott tájékoztatást a polgármester.

Díjemelések
Utolsó alkalommal került sor a 

költségvetés módosítására. A költ
ségvetés egyensúlyának fenntartása 
érdekében rendezték át az előirány
zatokat.

A következő három napirendi 
pontban különböző szolgáltatási dí
jak módosításáról döntöttek.

Az önkormányzati bérlakások 
lakbérét 15 %-al emelték. Mint Var
ga János előterjesztő elmondta, az 
üzemeltetési költségek 40 %-os 
emelést indokolnának, de tisztában 
van azzal, hogy ezt a bérlők szociális 
helyzetük miatt nem tudják megfi
zetni. Elhangzott, hogy a 377 szociá
lis bérlakás üzemeltetési és karban
tartási költsége egy évben mintegy 
31 millió forintba kerül, és a 15%-os 
emelés után is mintegy 9 millió fo
rinttal kevesebb folyik be lakbérek
ből, amit így az önkormányzatnak 
kell megfizetnie. A polgármester 
hozzáfűzte, hogy ha a ki nem fizetett 
lakbéreket, a hátralékot is figyelem
be vesszük, akkor a városnak közel 
harmincmillió forint kiadást jelent a 
bérlakások fenntartása egy évben. 
Ráadásul a bérlők több mint kéthar
mada a díjak nemfizetése miatt elve
szítette bérleti jogviszonyát.

Változik 2002-től a hulladékke
zelés elszámolási módja és díja is. 
Ezentúl nem a lakás négyzetmétere 
után, hanem ürítésenként kell fizetni 
a szemétdíjat. A szemét elviteléért 
jövőre (az inflációhoz igazítva) 9 
%-kal fizetünk többet.

Módosították a távhőszolgálta
tás, valamint a szennyvízkezelés dí
jait is. Az új díjtétel áfával együtt egy 
átlagos lakásnál havi 638 Ft többlet- 
költséget jelent, ami mindösszesen 
9,5 %-os emelésnek felel meg. Való
színűsíthető. hogy jövőre a gázár
változás mértékétől függően évköz- 
beni emelésre is sor kerül.

(A Krónikás 2002-es első szá
mában részletes táblázatokat köz
lünk az emelések mértékéről.)

Folytatás a 2. oldalon

A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága 
december 21-én tartotta idei utolsó 
ülését, ahol több napirend között 
szerepelt a füstgáz-kéntelenítő 
pályázatokkal kapcsolatos előter
jesztés is.

Mint ismeretes, a Vért füst
gáz-kéntelenítőjének létesítésére 
szeptemberben öt cég pályázott.

A nemzetközi tenderkiírásra 
osztrák, lengyel, finn és két német 
társaság adott be szakmai anyagot. 
A több száz oldalnyi pályamunkák ki
értékelése, a Vért és az ERBE Mér
nökiroda Kft. vezetésével történt 
többfordulós tárgyalások után mára 
kiderült: a két német cég egyike nyeri 
majd a pályázatot és ezzel a kéntele
nítő megépítésének lehetőségét. E 
tárgyban -  a két pályázó közötti igen 
szoros verseny elbírálásában -  még 
nem hozott döntést az igazgatóság. 
Döntés a legközelebbi, 2002. január 
11-ei ülésen várható, ezután, a szer
ződéskötés keretében válik nyilvá
nossá a végeredmény.

Az ülésen egy jelentős, a Gazda
sági Minisztériumnak szóló anyagot 
is tárgyalt és jóváhagyott az Igazga
tóság, amelyben a retrofit finanszí-

Elfogytak a zöldmezős területek
-  Az ez év szeptemberétől kezdődő 
időszak az önkormányzat szempont
jából rendkívül eredményesnek 
mondható. A hivatalban pályázat-ké
szítéssel foglalkozók idén gyakorla
tilag nem vettek ki szabadságot, a 
nyarat is végigrobotolták. Ősszel 
azonban beérett e munka gyümöl
cse, mind az ipari befektetések, 
mind a városfejlesztési beruházások 
terén.

Csak a Zénón beruházást említe
ném meg, amely azért rendkívül je
lentős, mert komoly szerepet játszik 
a város által az ipari parkba befekte
tett pénz megtérülésében. A cég je-

rozása, és a részletes üzleti terv be
mutatása szerepel.

A Vértesi Erőmű Ftt.-nek legké
sőbb márciusban Rendkívüli Köz
gyűlésen kell döntenie a retrofit 
folytatásáról, majd a továbbiakban a 
2004. év végéig tartó beruházás tel
jes finanszírozási modelljéről.

Az idei teljesítésekről Takács 
Károly vezérigazgató elmondta: mű
szakilag a Társaság üzleti tervei a 
szerződések szerint alakulnak. A vár
ható üzleti eredmény meghaladja a 
nullszaldót, ami azért jelentős, mert 
a cég 680 millió forint negatív ered
ményt tervezett 2001-re.

-A z t is meg kell említeni, hogy a 
Társaságot több milliárd forint árbe
vétel-elvonás érte az év elején, tehát 
ehhez képest kell a javulást megítélni 
-  hangsúlyozta a vezérigazgató.

A cég pénzügyi helyzete stabil, 
sőt, az üzleti tervben rögzítetthez ké
pest sokkal kisebb a hitelállománya.

A Társaság bérmegállapodása is 
teljesült, a bérmegállapodáson felüli 
inflációs követés és a 12,76 %-os át
lagbérfejlesztés megvalósult.

lentős közműigénnyel lépett fel, amit 
azóta megduplázott. Csak egy szám 
mai szeretném ezt alátámasztani: 
nagyjából 200 millió forint az a gaz
dasági előny, amit a Zénón területvá
sárlása, és az infrastruktúránk hasz
nálata révén a város számára elnyer
tünk. És akkor még nem beszéltünk 
a termelő beruházásról, ami 160 fő 
foglalkoztatását teszi majd lehetővé. 
A Zénón csarnokának alapkő letétele 
egyébként január 25-én lesz.

-  Előző számában lapunk már 
tudósított arról, hogy a zöldmezős 
ipari parki területek gyakorlatilag 
elfogytak. Hogyan tovább?

Folytatás a 2. oldalon

Lovasi Andrea

„Tisztességesen helytálltunk”
A polgármester a város münchauseni trükk]érői

Előző számunkban olvashatták, hogy hozzávetőlegesen 700 millió forint 
önkormányzati bevételről született döntés, szerződés 2001 szeptembere 
óta (városi földterület-, infrastruktúra-értékesítés, különböző pályázato
kon elnyert összegek révén). Ennek apropóján az önkormányzat pályá
zati politikájáról, az ipari parki eredményekről kérdeztük -  mintegy az 

év értékeléseként -  dr. Sunyovszki Károly polgármestert az ez évi 
utolsó testületi ülés előtt.



Folytatás az 1. oldalról

Díjemelések; jutalmazták a polgármesteri

Ki, mit tett a városért?

Folytatás az 1. oldalról

„Tisztességesen helytálltunk”
A polgármester a város münchauseni írükkjérol

Tűzoltóság ás szolgáltató rt.
A továbbiakban elfogadták a képvi
selők a közoktatási intézmények kö
telező eszköz és felszerelés beszer
zését, majd az Oroszlányi Önkéntes 
(köztestületi) Tűzoltóság létesítését 
és annak alapító okiratát

A 14 m illió fo rin tos  költségveté
sű új szervezet működtetéséhez 6 
m illió  forin tta l kell a városnak a jövő 
évben hozzájárulnia. A tájékoztatás
ban elhangzott, hogy a 105-ös te le
fonszám hozzájuk fog befutni és 
riasztás után 5-10 perc alatt tudnak 
majd a helyszínre érkezni. Vita bon
takozott ki arról, hogy a tűzoltóság 
optim ális működtetetése, eszközeik 
kényszerű megújítása mennyi plusz
kiadás elé állítja a várost. Matajsz 
Gábor a tisztázatlan kérdések soka
ságára hivatkozva a napirend elha
lasztását kérte, azonban a képvi
selők ezt nem fogadták el, és 10 igen 
szavazattal átengedték az előterjesz
tést. A polgármester a szavazás után 
hozzáfűzte: amennyiben a 2002-es 
költségvetésben nem lesz lehetőség 
a tűzoltóság megfelelő finanszírozá
sára, a testület még visszaléphet a 
létrehozásától.

Egy tartózkodással elfogadta a 
képviselő-testület az oroszlányi 
Távhőszolgáltató Kft. részvénytársa
sággá történő átalakítását is, Orosz
lányi Szolgáltató Részvénytársaság 
névvel. Az igazgatóság tagjai: Ju
hász József, Lazók Zoltán, Modrián 
V ilm os. A felügyelő bizottság tagjai 
nem változtak.

Rajnai Gábor felolvasta az MSZP 
helyi szervezetének állásfoglalását, 
jelezve, hogy az elhangzott a szemé
lyi javaslatokhoz annak semmi köze.

Vita a jutalomró!
A kérdések, interpellációk napirendi 
pontban képviselői kérdés alapján 
Kormos Ferenc üzletág-vezető tá jé
koztatott az ORITEL Kft. áremelés
ének indokairól.

Az ülés hátralévő részét a po l
gármester távollétében Rajnai Gá
bor alpolgárm ester vezette le.

A képviselők megvitatták, majd 
névszerinti szavazással döntöttek a 
polgárm ester jutalmazására érkezett

három m illió  bruttó összeget ta rta l
mazó sürgősségi indítványról, me
lyen kilenc képviselő neve szerepelt. 
Az indítvány a pályázaton elnyert 
pénzeszközök és különböző ingat
lan-értékesítések nagyságrendjét je
löli meg a jutalom  alapjául.

Lazók Zoltán (az egyik aláíró) el
mondta, hogy az ingatlanok adásvé
tele kapcsán a polgármester egyér
telműen hasznot hozott a város szá
mára.

Matajsz Gábor úgy vélte, a tes
tü letnek a ciklus elején deklarálnia 
kellett volna, hogy ezt a tevékenysé
get jutalmazni kívánja. Méltánytalan
nak, rangon alulinak és képviselői 
m ivo ltá t sértőnek nevezte a beter
jesztett indítványt, majd névszerinti 
szavazást kért.

Balogh György zavarosnak és 
értékelhetetlennek ítélte az e lőter
jesztést. A polgárm ester közszolgá
lati tevékenységét szerinte üzleti 
alapon bemutatni lehet ugyan, de 
akkor a juta lom  neve sikerdíj, ami 
idegen az önkormányzattól. Ennek 
ellenére -  m in t mondotta -  ő meg
szavazza ezt, azzal a hozzáfűzéssel, 
hogy a város lakossága, majd a 
2002-es helyhatósági választáson 
eldönti, megérdemelte-e.

Rajnai Gábor egy összehasonlí
tó  táblázatot ismertetett, amelyből 
megállapította, hogy egyes környe
ző városok első embereinek javadal
mazása nagyjából a felét teszi ki az 
oroszlányi polgármesterének. Hoz- 
zátette azt is, hogy vannak elmaradt 
feladatok is, s azt a költő i kérdést 
tette fel: „va jon ezekért pedig befi
zetnie kellene a polgármester úr
nak?”

Varga János felhívta a figyelm et, 
hogy Rajnai Gábor táblázata nem 
pontos, bizonyos be nem tervezett, 
az adott polgármestereknek utólag 
megállapított kifizetéseket, ju tta tá
sokat ugyanis nem jelenít meg. Vá
lasztói véleményére hivatkozva 
elm ondta, ezúttal sem szavazza meg 
a jutalmat.

Modrián V ilm os ügyrendi javas
latára a v itá t berekesztették, és végül 
tíz igen szavazattal, öt ellenében el
fogadták a jutalmazást. F.J.

-■ Az ipari park egyes és hármas üte
mének területe gyakorlatilag elkelt, 
már csak a kettes ütem maradt meg 
értékesíthető területként. Itt a szállí
tóüzem bontását és rehabilitációját 
tervezzük.

Az érdeklődés továbbra is nagy 
az ipari park után, im m ár ott tartunk, 
hogy el kell utasítanunk kezdemé
nyezéseket, mert egyszerűen nem 
tud juk fogadni őket. Mostantól kezd
ve a város számára ez az üzlet a 
megtérülési fázis után egyértelműen 
hasznot hozóba megy át.

Egyre több lábon

-  Elmondaná, mii tart 2001 leg
fontosabb eredményeinek?

-  Az e lm últ két évben Oroszlá
nyon m integy ezer munkahely szűnt 
meg, ennek ellenére a m unkanélküli
ség csökkent. Ezt rendkívül nagy 
eredménynek tartom . Lehet, hogy az 
elbocsátottak nem mind Oroszlá
nyon találtak munkát, de ezt ma 
egyetlen város sem tudja garantálni.

Am i a költségvetést illeti, egész 
évben igen feszített volt, bizonyta
lanságokkal vo lt jellemezhető, de 
végtére igen jól te ljesült, bár finan
szírozási problémák még fe lm erü l
nek.

Az új cégek jelentős kapacitást 
kötnek le a közműszolgáltatásokból 
is. Szeretném megemlíteni, hogy a 
szennyvíztisztító telep (egyébként 
kötelező) rekonstrukciójához szük
séges m integy 300 m illió  forin tos 
összeget a cég saját megnövekedett 
bevételeiből maga tud ja  kigazdál
kodni és ebből megvalósítani a be
ruházást. Ezt lefordíthatom úgy, 
m int az ipari parki beruházásaink 
egyfajta konkrét megtérülését, száz
m illiós nagyságrendben kifejezhető 
hasznát.

Az ipartelepítésről fontosnak 
ta rtom  kiemelni, hogy különböző 
nagyságú -  kicsi és nagy - ,  és kü
lönböző ágazatokban tevékenykedő 
cégek te lepültek a városba. Ez erős 
biztosítéka annak, hogy iparunk ne 
egy lábon álljon, és egy-két fog la lko

A Széchenyi-ísrv keretében a 
városba települt cégek által 

elnyert támogatások 2001-ben
Jogszabályváltozás miatt szükséges 

telephely-változtatás 
Építők Forrása Kft 55 470 000 Ft
E.6. Üvegedény-gyártó Kft. 42 100 000 FI

Weslin Hungary Autóipari Ktt. 200 000 000 Ft 
Weslin Hungary Autóipari Kft. 200 000 000 Ft

Új munkahelyek létrehozásának kiegészítő támogatása 
E.G. Üvegedény-gyártó Kft. 44 000 000 Ft 
Weslin Hungary Autóipari Kft. 100 000 000 Ft 
Weslin Hungary Autóipari Kft. 100 000 000 Ft 
200t-bsn oroszlányi cégek által elnyert pénz:

741 570 000 Ft
Forrás: ww_v.gm.hu

zató esetleges kiesésével a város ne 
kerülhessen válságba.

-H a  a jelenlegi cégek már mind 
termelnének, és adófizetők lenné
nek, mennyi iparűzési adó folyna be 
a város kasszájába?

-  Nagyjából a jelenlegi adóbevé
tel háromszorosa, ami egym illiárd 
forin tra  tehető, tehát megközelíti a 
mostani városi költségvetés felét. Ez 
reálértéken ö t-hat év múlva legalább 
ötszázmillió fo rin t értékű ta rtós fe j
lesztési bázist je lenthet. Ha hozzá
vesszük, hogy ehhez legalább 
ugyanannyi pénzt tudunk nyerni pá
lyázatokból, akkor körülbelül egy
m illiá rd fo rin t ju that egy évben a 
városfejlesztésre. A gazdasági prog
ram megvalósításához k itűzött 8-10 
m illiá rd fo rin t értékű beruházás 
megvalósítása az elkövetkező évti
zedben ennek alapján reális cé lk itű
zésnek tekin thető. Természetesen 
ezek a számok csak akkor igazak, ha 
a kifizetett adó szerkezetében nagy 
változás nem következik be.

Kedvező csillagállás volt?

-  Több kritika is érié a merész 
pályázati politikát. A legutóbbi testü- 
leii-iilésen kételyek fogalmazódtak 
meg, tudja-e majd biztosítani az ön- 
kormányzat a fejlesztésekhez szük
séges önrészt?

-  Én elfogadom a kritikát, de a 
bírálók is fogadják el az eredménye
ket. Tény, hogy ez a politika, az el
m últ három évben sikeres volt. A 
siker egy világosan felvázolt pénz
ügyi működési modell eredménye, 
aminek lényege az, hogy csökkente
ni kell a város működési költségeit, 
hogy önerőt tud junk  terem teni a fej
lesztési pénzek megpályázásához. 
Ennek a városnak hogy m in t 
Münchausen báró a saját hajánál 
fogva kirángassa magát a m ocsár
ból, kockázatot kell, kellett vállalnia. 
De és ez nagyon fontos a koc
kázatvállalás soha sem haladta meg 
azt a határt, am i a város működőké
pességét veszélyeztette volna.

-  Meddig folytatható ez a „koc
kázatos” városfejlesztés. Ha az or
szággyűlési választások után nem 
lesz ilyen szerencsés csillagállás, le
het, hogy ez nem fog működni?

-  Nem értek ezzel egyet. Szerin
tem, nem a „szerencsés csillagál
lás” , hanem a kemény munka hozta 
az eredményeket. Rendesen meg
dolgozott a hivatal az eredménye
kért. Meg lehet nézni a Megyei 
Területfejlesztési Tanácsnál, hogy ki



adta be a legtöbb pályázatot. Őszin
tén meglepődnék, ha nem Orosz
lány lenne az. Az biztos, hogy nem 
elégedtünk meg a pályázatok be
nyújtásával, hanem szorgalmasan -  
és jó értelemben -  lobbiztunk az 
ügyek elbírálóinál. Egyébként azt 
gondolom, az előző ciklusban is 
kedvező politikai konstelláció volt. A 
különbség talán a befektetett mun
kában mutatható ki.

-  Értékeljük az eredményeket 
egyfajta karácsonyi ajándékként, 
amit letettek a város asztalára?

-  Semmiféle ajándékot nem tet
tünk le. Az önkormányzat egyszerű
en teljesítette az ez évre vállalt 
kötelezettségeit, ami úgy vélem, az 
itt élők érdekeit szolgálja. Mivel más 
pénzével, más reánk bízott vagyoná
val gazdálkodunk, mindez egyálta
lán nem tekinthető ajándéknak, én 
inkább az adott körülmények közötti 
tisztességes helytállásnak nevez
ném. Amit tettünk a városért, az ki
állja az összehasonlítást a megye, 
sőt a régió más hasonló városaival 
is. Úgy vélem, összességében jól 
teljesítettük a feladatunkat. 
 for-MF

Önkorlátozó tolvajok
Fél tucat garázst törtek fel a kontyos 
házaknál ismeretlenek karácsony 
előtt.
A garázsokból semmit sem vittek el. 

Olvasói levél

Sikerdíj vagy 
jutalom?

Balogh György települési képvise
lő egy levelet juttatott el szerkesz

tőségünkbe, aminek tartalmát 
rövidítve ismertetjük.

Annak ellenére szavazta meg a pol
gármesteri jutalmat, hogy nem ér
tett vele egyet. Számára elfogadha
tatlan az indoklás és a mérték egy
aránt. Szerinte mindaddig beterjesz
tődött volna, amíg végül el nem 
fogadtatják, mert a polgármester
nek bizonyára nagyon kell az a pénz.

A képviselő úgy véli, hogy az 
„üzleti” oldalról megvilágított előter
jesztés sikerdíjért vállalt városfej
lesztés (immár kikövetelt) ellenér
tékének tekinti a polgármesteri jutal
mat.

Balogh György (mint írja magá
ról) a ciklus elején a sírból hozta 
vissza a 220 millió forintos céltámo
gatást, majd a Vért Rt. bezárási fo
lyamatát állította meg politikai 
síkon.

Bizonyára neki is kellene a mar
kát tartani, ahogy ezt mások teszik, 
mert áilítólag ezt máshol is így szo
ká s - írja a képviselő.

Az ófalubeli Vymola
avagy mit rejt az Erzsébet liget mélye?

(Lényegében véget értek az Alkotmány úti Erzsébet-liget átalakítási munkálatai. A felújítást tavasszal faülte
tés és padok kihelyezése teszik majd teljessé. Ennek apropóján kértük meg az ófalu régmúltjának alapos is

merőjét, Végváriné Babirák Ilonát, hogy ossza meg olvasóinkkal a liget helyén húzódó egykori 
sziklahasadékról összegyűjtött ismereteit. -  a szerk.)

A Vymola régi oroszlányi helységnév, mely ma, már 
csak a lakosság emlékezetében él.

Oroszlányon az elmúlt századokban a Várdomb 
előtt, az Erzsébet-liget helyén húzódott egy mély sziklás 
hasadék, azt hívták Vymolának. Neve egyike volt azok
nak a helyneveknek, melyeknek Oroszlányban nem volt 
magyar megfelelőjük. Egyébként a szláv nyelvekben 
Vymolának is hívják a vízmosásos, szakadékos helyeket.

A múlt század harmincas éveiben a Vymolának még 
meg volt az a szakasza, ami a nemrég lebontott tűzoltó 
szertártól, a Burga (a mai Várdomb utca) legmélyebb 
helyéig húzódott, ott egy kőhíd után kiépített mederben 
még látható volt a lefolyása a Svandaberki-patakba.

A Vymola a Kis utca -  mai Béke u. -  Várdomb felőli 
oldalán levő Mokri ház előtt kezdett mélyülni, majd szé
lesedni is, és a legnagyobb az Erzsébet-liget alatt volt, 
így mesélték nekem gyermekkoromban az akkori leg
öregebb bácsik és nénik. A családok emlékezetében az is 
megmaradt, hogy a nagy felhőszakadások alkalmával a 
Kis utcában összegyűlt csapadék a sziklákon megtörne 
vízesésszerűen zúdult a Vymola mélyére, mely a 
Svandaberki-patak felé egyenesen lejtett.

A Várdombot keresztül szelő utat (Alkotmány utca) 
csak akkor tudták kialakítani, mikor azon a területen a 
Vymolát feltöltötték. A megmaradt betöltetlen rész még 
mindig elég mély volt, a múlt század közepéig szemétle
rakó helynek használták. Igaz, nem a most szokványos 
szeméttel rakták tele, hanem odakerültek a falu összes 
lyukas, ütött-kopott, már semmire sem használható 
fazekai és lábosai, cserép és porcelándarabok, rongyok, 
már nem javítható lábbelik, rozsdás lópatkók és más 
semmire sem használható hulladékok gyűltek össze 
benne.

Azért az elmúlt század hetvenes éveiben még lát
szottak a Vymola sziklái a burgai áteresz előtt. Akik em
lékeznek rá, azok el tudják képzelni milyen lehetett a 
szakadék teljes egészében.

Valószínű, hogy a szakadékot 1730 körül kezdték 
feltölteni, mikor a jobbágytelkeket kimérték és a falu ki
alakítása megkezdődött. A várdombi romok nagy részét 
elhordták a majki kamalduli rendház építéséhez, ami 
megmaradt, abból a lakosság építkezett, a ramatyot pe
dig a szakadékba borogatták. A dombra vezető útbemé-

A LEGDÍSZESEBB PORTÁK

„Öltöztessük ünneplőbe a városunkat a szeretet ünnepén!"Ez
zel a felhívással fordultunk a város lakóihoz, hogy tegyük még 
szebbé, hangulatosabbá városunkat. Sok elismerésre méltó 
kezdeményezéssel találkoztunk, a legszebbeket díjazásban ré
szesítette a zsűri.
Egyéni kategória:
1. Pintér József, Ciklámen u. 2.
2. Csiki Ferenc, Illyés Gy. u. 4.
3. Pilis Jenő', Mészáros L. u. 47.
4. Pataki Antal, Ady E. u. 11.
5. Fidrich Tibor, Takács I. u. 5.
Intézmények:
1. Műveló'dési Központ és Könyvtár, Fő' tér 1.
2. Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális 
Szakiskola, Eszterházy u. 102.
3. Városi Középfokú Kollégium, Asztalos u. 4.

lyítésének a földfeleslege is odakerült, ugyanúgy a har
madik sor kialakításáé is, és ki tudja, hogy még mivel és 
mikorra sikerült annyira feltölteni, hogy átjárható le
gyen. Itt jegyzem meg, amíg a domb nem volt átjárható, 
addig fogattal csak a Várdomb déli oldalán húzódó ko- 
csiúton, nagy kerülővel lehetett oda feljutni.

Hogy a föld mikor mozdult meg, és mikor keletkezett 
a Vymola, ez a nagy hasadék, arról a geológusok bizo
nyára többet tudnának mondani. Az biztos, hogy valami
kor az ősidőkben lehetett, és talán nagy erejű földrengés 
alakította olyanná a területet, amilyen 1700-ban volt, mi
kor az oroszlányiak idetelepedtek.

Akkor kerülhetett közel a föld felszínéhez az a kő- 
szénréteg, mely a Várdomb alatt van. Édesapám mesél
te, hogy gyermekkorában (1891-ben született) ő is ott 
volt, mikor az egyik Kis utcai lakos háztelkén kutat ástak 
és 2-3 méter mélységből szenet hoztak fel. Az a család 
egész télen azzal fűtött.

Valószínű, hogy mikor a Várdomb kiemelkedett a 
mélyből, akkor hasadt meg az a masszívum, mely által a 
Vymola sziklás hasadéka keletkezett. Ez a mészkő szikla
hát (bruszina, ahogy Fagács János bácsi mondta), a 
Vymolától a domb túlsó oldaláig folytatódott az ott lévő 
temető alatt (Oroszlány első temetője). A masszívum 
alatt ott csak 80 cm vastagságú földréteg van, mélyebb
re nem lehetett temetni. A vizet nem szívta be a föld, 
nagy esőzés idején vízzel teli sírgödörbe bocsátották le a 
koporsót. Az Erdész utca lakói ezt jól tudják, pincéik 
sziklába vannak bevésve.

A Várdomb masszívumának északkeleti és délnyu
gati oldalán a törésvonal mentén álló burgai és Kis utcai 
házak udvarai és kertjei meredeken lejtettek az ott lévő 
mocsarak felé, ott talán még ma is sok helyen látszik az 
udvarok kiépített peremrésze. Van olyan udvar, ahol a 
sziklán mély repedés van, nyáron oda járnak hűsölni a 
baromfiak.

A történelem háborúkkal terhes, viharos évszázadai 
alatt a Kertaljai és a Svandaberki patakok mocsaras hát
tere védelmet nyújtott a dombon élőknek, de a Vymola 
hosszú és átjárhatatlan vízmosta szakadéka -  feltétele
zésem szerint -  az oroszlányi Várdomb természet adta 
védelmi berendezésének a legfontosabb szakasza lehe
tett. V.B.I.

4. Arany János Általános Iskola, Fürst S. u. 29.
5. BrunszvikTeréz napközi Otthonos Óvoda, Bánki D. u. 67.
6. Borbálái Óvoda, Radnóti u. 1.
7. Táncsics Óvoda, Mester u. 1.
Lakóközösség:
Bánki Donát u. 41-43.
Vállalkozás:
1. Mészáros Sorház, Táncsics M. u.
2. „Virágok Háza", Bánki D. u.
3. INDI Bt. Rákóczi u.
4. McCayals, Asztalos u. 21.
EMLÉKLAPOT több m int harmincán kapnak.
A díjak és az emléklapok átadására 2001. január 9-én, szer
dán, 16 órakor kerül sor a Műveló'dési Központ és Könyvtár 
113-as termében.
Köszönjük a várost szépitöknek, a szervezőknek és a támoga 
toknak, hogy emlékezetessé tették ünnepnapjainkat!

Elekes Lászlóná

“AHOL A HATALOMNAK JOGA VAN, OTT A JOGNAK TÖBBÉ NINCS HATALMA.” (Schnölder)
____________________________________________________ —--------------------------------------------------3.



' MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK BÉKÉS, 

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ 
ESZTENiQT KÍVÁNNAK A 

KRÓNIKÁS SZERKESZTŐI ÉS 
KIADÓJA,

A MONTÁZS PRESS KFT. 
y  MUNKATÁRSAI

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 
MINDEN OROSZLÁNYI 

LAKOSNAK 
A HUBER FESTÉKBOLT!

Petőfi Sándor út 29.
V á ro s k a p u  u tán

^361-111

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 
KÍVÁNUNK MINDEN 

KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK! 
SZERETETTEL VÁRJUK 

2002-BEN IS!

Válasszon megfontoltan!
JWtltlH Amikor gyorsan készpénzre van szüksége, ne 

kapkodjon, döntsön okosan, válassza a megyében 
legtöbb fiókkal és tapasztalattal rendelkezőt. 

SZOLITER ZÁLOGHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
AZONNAL KÉSZPÉNZ!

... mert megválaszthatja a futamidőt (lejárat napját).

... mert a leghosszabb a türelmi idő 90 napos jegynél.

... mert választhat jeligés zálogjegyet is.

... mert a legmagasabb kölcsönösszeget kapja.

... mert 7 és I4 napos zálogjegynél nincs kamat.

... mert esetenként a türelmi idő lejárta után is kiválthat.

... mert értékeit a legnagyobb biztosító biztosítja.

... mert gyors, diszkrét, biztonságos és olcsó.

... mert a leghosszabb a nyitva tartás.
Azonnali záloghitelt nyújtunk ékszerekre, porcelántárgyakra, 
műszaki állapottól függően háztartási kisgépekre, szórakozta
tó-elektronikai berendezésekre. GÉPJÁRMŰVEKRE, számí
tógépekre. külön megállapodás alapján raktári készletekre cs 

egvéb tárgyakra.
ÉKSZER KLÁRÁS IS!

LNZTIiRtiOM, Simnr ,1. u. Só., a buszpályaudvarnál 
Telefon: .3.3/500-333 (ékszer, műszaki, porcelán)
OROSZLÁNY, Rákóczi u. 26. SZOMH U  ON IS NYU V V!
Telefon; 34/s6Ü-vó() (ékszer, műszaki, porcelán, stb.)_______
TATA, Ady K. u.4. SZOMBA TON IS NY ITVA!
Tclclőn:3_4/5X6-58fi (ékszer) Fényes áruházzal szemben 
TATABÁNY A, komáromi u. 16., OFOTÉRT-tel szemben 
TelefonA4/511-55.3 (ékszer, autó. porcelán, műszaki, stb )
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Vállaljuk:
A/3-as méretig újságok, 

ügyviteli 
nyomtatványok, 

levélpapírok, 
borítékok, könyvek 

nyomdai előkészítését, 
nyomtatását, 

kötészeti munkáit. 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását.

INFVENcSLAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

Á hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdáiéban 

lehet leadni 
minden nét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

LÁT,
H A LL ,

B ES ZÉL.

TISZTEIT 

föf&RENiELtaKIT, 

HOGY A MONTÁZS

SZOLGÁLTATÓ KFT 

miFONSlÁMA  

mmwAmmm.

HÍREK RÖVIDEN
LIKERECZ GYÖNGYI AZ ÉV SPORTOLÓNŐJE. Az év leg

jobb női sportolójává választották három Európa-bajnoki és 
három világbajnoki aranyérem és olimpiai ötödik helyezés tu
lajdonosát, a súlyemelő Likerecz Gyöngyit. Édesapját az 
edzők között a második legjobbnak ítélték a budapesti Kong
resszusi Központban tartott december 19-ei díjátadó gálán.

HARRY POTTER TÉRHATÁSSAL. Megkezdték a hang- és 
fénytechnika cseréjének munkálatait az MKK-ban. Első lépés
ként a mozigépek kapnak sztereó lejátszófejet, majd a szín
házterem hangfalait cserélik, illetve egészítik ki amerikai 
BŐSE hangfalakkal. Mindeközben a vetítővászon is megna
gyobbodik. A felújítás eredményeként január közepétől térha
tású hanggal lesznek élvezhetők a mozifilmek az MKK-ban, 
így a gyerekek által már alig várt Harry Potter film is, amit há
rom napon át, hat előadáson vetítenek majd február elején.

ÚJABB TÁMOGATÁS. Hatvanmillió forintos ígérvénnyel 
támogatja a megyei Területfejlesztési Tanács a Szakrendelő 
Intézet és a Gyógyház átalakítását. Az összeget az elkövetke
ző két évben bocsátaná rendelkezésre. Ezzel az egészségügyi 
beruházás 514 milliós összköltségének eddig több mint 60 
%-ára ígértek a városnak támogatást.

ÚJ KÉPZÉS A GIMIBEN. A Lengyel József Gimnázium és 
Szakközépiskola a 2002/2003. tanévben egy hatévfolyamos, 
két négyévfolyamos gimnáziumi osztály és egy ötéves (kö
zépfokú szoftver-üzemeltető szakképzést megszerző) cso
port indítását tervezi. A tavalyi beiskolázás tapasztalatai 
alapján a hatosztályos gimnáziumi tanulócsoport indítását 
szeretné a tantestület még jobban megalapozni, ezért e kép
zési forma keretében kívánják megteremteni a középfokú 
szoftverüzemeltető OKJ-s bizonyítvány megszerzésének le
hetőségét is. A középiskola 2002. januári 6-án, nyílt napon is 
bemutatkozik a pájyaválasztók számára. (Forrás: Polg. Hiv.)

ZENEKARI KIÁLLÍTÁS. A majki bányászati múzeumban 
három helyiségből álló emlékszoba mutatja be az Oroszlányi 
Bányász Zenekar történetét, áttekintést adva az 1945-ben ala
kult zenekar múltjáról és jelenéről. A gyűjtemény kialakítását, 
folyamatos gondozását Keszler László zenekari tag vállalta 
fel. Fotóalbumok, oklevelek, emléktárgyak, régi egyenruhák, 
újságcikkek hirdetik a zenekar sikereit, eredményes működé
sét. (L.A.)

ELELMISZERCSOMAG A CSALÁDOKNAK. Mintegy száz 
tanulót és családját lepte meg több ezer forint értékű ajándék- 
csomaggal a Benedek Elek Általános Iskola a múlt héten. Az 
élelmiszert tartalmazó csomagokat a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány 8. karácsonyi élelmiszercsomag küldő akciójának 
pályázatán nyerte az iskola.

A BÁBOLNA RT. AJÁNDÉKA. Másfél tonna bábolnai mi
relit csirkét osztott ki a Vörös Kereszt és a Szociális Szolgálat 
a rászorulóknak dr. Sunyovszki Károly polgármester és Lázár 
Mózes a megyei közgyűlés elnöke nevében múlt héten szom
baton. A baromfiból pedagógusok és egészségügyi dolgozók 
is kaptak. A négy tonna csirke a bábolnai rt. ajándéka. A két 
ünnep között még két és fél tonnát osztanak ki nyugdíjasok
nak és rászorulóknak-tájékoztatott Lázár Mózes.

JUDOS ÉREMESŐ. Minden eddiginél sikeresebb évet 
zárt idén az Oroszlányi Judo Club -  jelentette be Végh Tibor 
edző a cselgáncsosok évzáró összejövetelén a Bányász Klub
ban. A klub két válogatott versenyzővel büszkélkedhet, 139 
olimpiai pontot szerzett ebben az évben, és közel félszáz ver
senyen indulva 134 érmet gyűjtött be. (Forrás: OTV)

HULLADÉKSZIGETEK. 3,6 millió forintot nyert az önkor
mányzat a Belügyminisztériumtól, tíz szelektív hulladék gyűj
tésére alkalmas ún. gyűjtősziget kialakítására. Az OTTO Rt. a 
területek bérletével és a gyűjtőpontok kivitelezésével támo
gatja kialakításukat. (Forrás. Polg. Hiv.)
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